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ЦР ТЕ ЖИ ДО СТО ЈЕВ СКОГ: НО ВА ПЕР СПЕК ТИ ВА 
ЊЕ ГО ВОГ КЊИ ЖЕВ НОГ СТВА РА ЛА ШТВА  

ПО ВО ДОМ КЊИ ГЕ КОН СТАН ТИ НА БАР ШТА  
ЦР ТЕ ЖИ И КА ЛИ ГРА ФИ ЈЕ ФЈО ДО РА  

ДО СТО ЈЕВ СКОГ 1

Уо чи Ок то бар ске ре во лу ци је, пи шче ва дру га су пру га Ана Гри гор јев на од не ла је у 
ар хив до та да не по зна те бе ле жни це До сто јев ског ко је су са др жа ле ве ли ки број ка ли-
граф ских при ло га. Услов је био да се др же у тај но сти све до ње не смр ти. Ана Гри гор-
јев на пре ми ну ла је 1918. го ди не и, на сто ту го ди шњи цу До сто јев ског, 1921. го ди не, вла-
ди на ко ми си ја је отво ри ла ме тал ну ку ти ју са пет на ест бе ле жни ца. Че тр де сет го ди на 
на кон смр ти До сто јев ског до го ди ло се не што пре суд но за пер цеп ци ју ње го вог де ла.

До та да шња из да ња де ла До сто јев ског рав на ла су се пре ма ау то ри зо ва ним штам-
па ним вер зи ја ма, без упо ре ђи ва ња са ру ко пи си ма, а по го то во без узи ма ња у об зир 
при па да ју ћих цр те жа и ка ли гра фи је. Чак ни љу ди из бли же пи шче ве око ли не, уз тек 
не ко ли ко из у зе та ка, ни су зна ли за ње го ву скло ност да цр та док кон ци пи ра сво ја де ла.

До ко је ме ре су цр те жи те сно утка ни у ру ко пи сни текст мо же мо ви де ти на стра ни-
ци из бе ле жни це за ро ман Зли ду си (Цр теж бр. 114) ко ја са др жи ски цу пла на ро ма на.

На тој стра ни ци при сут на су сва три гра фич ка жан ра ко ја је До сто јев ски па си о ни-
ра но не го вао. 

1. У цен тру се на ла зи пор трет ко ји за це ло тре ба да пред ста вља ру ског се ља ка: из-
бра зда ног че ла, ско ро ће лав, бла го ис ко ше них ба де ма стих очи ју, ши ро ког но са, круп-
них уса на раз ву че них у за го нет ни по лу о смех, с ду гом и буј ном бра дом.

2. Ле во го ре ви ди мо при мер дру гог глав ног жан ра, на и ме про зор у сти лу го ти ке. 
У овом слу ча ју то је за ни мљив хи брид: го тич ки еле мен ти на ка ле мље ни на ти пич ну 
ру ску избу.

3. На вр ху стра ни це на ла зе се мно го број ни по че ци и ва ри ја ци је ка ли гра ма „Rac hel“ 
и ка ли грам „Pa ris“. За це ло се од но се на глу ми цу Али зу Ра хел, ко ја је за бли ста ла на 
па ри ским сце на ма 1840-их. Ње ни на сту пи иза зва ли су сен за ци ју у Санкт Пе тер бур гу, 
че му је сва ка ко био све док и До сто јев ски, као ве ли ки љу би тељ по зо ри шта. Ни је ис-
кљу че но ни да је, по се ду ју ћи ис тан ча но осе ћа ње за жен ску ле по ту, био за нет са мом 
глу ми цом. Ипак, ве за из ме ђу „Rac hel“ и са мог ро ма на ни је ја сна. Мо гућ је чи тав низ 

1 Wolf Schmid, Do sto evsky’s Dra wings: a New Per spec ti ve on his Li te rary Cre a tion. THE DO STO EVSKY 
JO UR NAL, A Com pa ra ti ve Li te ra tu re Re vi ew, 21 (2020), стр. 46–63.
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асо ци ја ци ја ко ји ма се ау тор књи ге ко ју пред ста вља мо, Кон стан тин Баршт, зна лач ки 
по и гра ва.

Чи ње ни ца да пор тре ти ни су под ло жни ја сној атри бу ци ји бит на је од ли ка овог 
гра фич ког кор пу са. Он је ау то ко му ни ка ти ван, ни је на ме њен пу бли ци. Гра фи ке ни су 
илу стра ци је ро ма на, не ма ју за да так да не што об ја сне или пре ци зи ра ју, већ да из ра зе 
не ке асо ци ја ци је из ра зи то при ват не на ра ви. Њи хо ва ве за са де лом је че сто са свим 
ин ди рект на и те шко ју је ус по ста ви ти. Оту да гра фи ке До сто јев ског зах те ва ју хер ме-
не у тич ки на пор, ин тер пре та ци ју у кон тек сту до ступ них би о граф ских чи ње ни ца, али 
и уну тра шњих зна чењ ских век то ра. Цр те жи, по го то во ка да су ениг ма тич ни, чи не 
нео ту ђи ву ком по нен ту де ла, а не са мо ње гов уз гред ни и за не ма ри ви при лог.

Цр теж бр. 114 
Ар хи тек тур ни цр те жи, ка ли гра ми и пор трет стар ца у при прем ном ма те ри ја лу за ро ман 

Зли ду си, 1869–1870.
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На кон от кри ва ња ру ко пи са, све до 1936. го ди не, по сто ја ла су са мо спо ра дич на 
по зи ва ња на цр те же, и њи хо ве од го ва ра ју ће и по је ди нач не ре про дук ци је. Го ди не 
1965. об ја вљен је том у се ри ји „Ли те ра тур ное на след ство“, ко ји је са др жа вао ин те-
грал не ма те ри ја ле за ро ман Мла дић. Пр во зна чај но по ми ња ње ру ко пи са и цр те жа 
до го ди ло се тек 1971. го ди не, на стра ни ца ма ли ста Ли те ра тур ная га зе та. Ау тор члан-
ка би ла је Га ли на Фрид ма нов на Ко ган, ко ја је ра до ве пот пи си ва ла са Га ли на Вла ди ми-
ров на Ко ган. Има не ке исто риј ске иро ни је да је упра во јед на Је вреј ка пр ва обра ти ла 
па жњу на скри ве но бла го ових ру ко пи са, с об зи ром на све из ра же ни ји ан ти се ми ти зам 
пи шче ве пу бли ци сти ке пред крај ње го вог жи во та.2

По ста вља се пи та ње: за што ови ру ко пи си ни су ра ни је узе ти у раз ма тра ње? Те шко 
је схва ти ти да је тре ба ло да про ђе по ла ве ка од њи хо вог от кри ћа до си сте ма тич ног 
ис тра жи ва ња...

Два де се тих го ди на два де се тог ве ка став со вјет ске кул тур не по ли ти ке пре ма До-
сто јев ском био је не дво сми сле но не при ја тељ ски. Па три јарх со вјет ске кул ту ре, Мак сим 
Гор ки, жи го ше де ла До сто јев ског као „штет ну књи жев ност“ (вред ная ли те ра ту ра).3 
То об ја шња ва чи ње ни цу да про на ђе не ру ко пи сне ва ри јан те ро ма на Бра ћа Ка ра ма зо ви 
ни су об ја вље не у Ру си ји, већ у Не мач кој, на не мач ком је зи ку.4 Ни са бра на де ла До сто јев-
ског на ру ском, у три на ест то мо ва, ко ја је уре дио Бо рис То ма шев ски то ком ре ла тив но 
ли бе рал ног пе ри о да од 1926. до 1930. го ди не, ни су мо гла да се по зо ву на ру ко пи се, 
по што сте пен њи хо ве сре ђе но сти и про у че но сти још ни је био за до во ља ва ју ћи.

У пе ри о ду 1935–1953. го ди не пу бли ко ва ње ру ко пи са До сто јев ског у Ру си ји би ло је 
не за ми сли во. То ком мрач ног пе ри о да ста љи ни зма за бра на се од но си ла и на обич на 
школ ска из да ња. И са мо по ми ња ње име на До сто јев ског би ло је за зор но.

По но вље но из да ње ње го вих де ла мо гло се по ја ви ти тек 1956. го ди не. То чу ве но, 
ни из да ле ка ком плет но, де се то том но из да ње по том је по ста ло ре пер за чи та ву јед ну 
ге не ра ци ју на уч ни ка. Мо гло се ку пи ти је ди но у пре ну ме ра ци ји, а бу ду ћи срећ ни чи-
та о ци ста ја ли су то ком но ћи у ре до ви ма ис пред књи жа ра да би на по кон при ми ли свој 
при ме рак. Али ни ово из да ње ни је мо гло да узме у об зир по сто је ће ру ко пи се.

Про цес њи хо вог кон сул то ва ња за по чи ње тек са три де се то том ним из да њем, ко је 
је из ла зи ло у пе ри о ду 1972–1990, не без за сто ја, и тек на кон пре ва зи ла же ња од ре ђе-
них по ли тич ких те шко ћа. То је углав ном би ла за слу га Ге ор ги ја Фри длен де ра. Ти раж 
ни је пре ва зи ла зио 200.000 при ме ра ка, што је би ла кап у мо ру ру ског чи та ли шта. По-
зна то је да Ру си чи та ју нај ви ше на све ту, по го то во фик ци ју, што да ка ко има сво је раз-
ло ге. По што је по сто ја ла др жав на цен зу ра над ру ском исто ри јом, ка ко ца ри стич ком 
та ко и ко му ни стич ком, Ру си су у ве зи са пи та њи ма фи ло зо фи је, по ли ти ке, со ци о ло гије 

2 Ова те ма по кре ну ла је по себ ну ди ску си ју. Фи лип Ин голд та ко из но си те зу да не при ме ре но сна-
жни ан ти се ми ти зам обра зо ва ног и ум ног До сто јев ског не мо же би ти дру го до из раз скри ве ног и 
по ти сну тог ди вље ња пре ма кул тур ним до стиг ну ћи ма Је вре ја. Fe lix Phi lipp In gold, Do sto jew skij und 
das Ju den tum. Frank furt am Main: In sel Ver lag, 1981.
3 Мак сим Горький, О „ка ра ма зовщин е“, Рус ское сло во, 1913, 22. сеп тем бар. При том, А. К. За кр жев-
ски 1912. го ди не, у Ки је ву, об ја вљу је књи гу под на сло вом Ка ра ма зовщин а.
4 Die Ur ge stalt der Brüder Ka ra ma soff. Do sto jew skis Qu el len, Entwürfe und Frag men te. He ra us ge ge ben von 
Wla di mir Ko ma ro witsch. München: R. Pi per, 1928.
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и дру гих обла сти кул ту ре, ко му ни ци ра ли пре ко књи жев но сти, ко ју су чи та ли на езо-
пов ски на чин, као не ку тај ну по ру ку. Фри длен де ро во три де се то том но из да ње ус пе ло 
је да оства ри са од нос с ве ли ким бро јем ру ко пи сних ва ри јан ти, али је гра фич ку про-
дук ци ју До сто јев ског пре зен то ва ло у ми ни мал ној ме ри, и то у свој ству илу стра ци ја. 
Ти цр те жи, ме ђу тим, као што смо већ ис та кли, ни у ком слу ча ју ни су илу стра ци је.

Њи хо во ком плет но из да ње и ис тан ча ну ин тер пре та ци ју по ну дио нам је пе тер бур шки 
те о ре ти чар књи жев но сти, про фе сор Кон стан тин Баршт. Он је пре све га пре по знао функ-
ци ју тих цр те жа. То је ње го ва ве ли ка за слу га у по ре ђе њу с прет ход ни ци ма. Цр те жи, 
ка ко он не у мор но ис ти че, ни су илу стра ци је, не го пик то рал ни де ло ви хи брид ног де ла 
и сто га зах те ва ју под јед на ке хер ме не у тич ке на по ре као вер бал ни текст. Ис тра жи ва ње 
пи шче ве иде о гра фи је је оту да би тан део ана ли тич ких на по ра у ту ма че њу са бра них де ла 
До сто јев ског. По што се цр те жи по ја вљу ју нај че шће у ру ко пи си ма пла но ва за ве ли ке 
ро ма не и на ста ју у фа зи њи хо вог при мар ног кон ци пи ра ња, они ука зу ју на „мо ме нат 
ра ђа ња умет нич ке иде је“, ка ко се из ра зио Баршт па ра фра зи ра ју ћи са мог До сто јев ског 
(Ри сун ки, 12) Ме ђу тим, цр те жи ни су са мо део ге не зе де ла; ка ко че сто озна ча ва ју пре-
ла зак на фи нал ну кон цеп ци ју, они чи не нео ту ђи ву са став ни цу ко нач ног тек ста.

Бе ле жни це су би ле из у зет но ва жне за са мог До сто јев ског. И док се ве о ма ла ко 
осло ба ђао вер бал них ру ко пи са на кон пу бли ко ва ња де ла, пик то рал не де ло ве је бри-
жљи во чу вао, и ка да би за по чи њао но ви ро ман, под се ћао би сам се бе: „По гле дај у 
ста ре бе ле жни це“.5

О цр те жи ма и ка ли гра фи ја ма До сто јев ског Баршт је, за јед но са П. То ро пом, об ја вио 
пр ви есеј 1983. го ди не.6 Го ди не 1988. био је уред ник из да ња Зло чи на и ка зне, са при пада-
ју ћим цр те жи ма. Пр ва мо но гра фи ја са ре про дук ци јом 96 ру ко пи сних стра ни ца об јавље-
на је 1996. го ди не, у из да вач кој ку ћи „Фор ми ка“, исто под Бар што вим уред ни штвом. Бар-
штов ко мен тар по во дом тих цр те жа, на 200 стра ни ца, пред ста вља по себ ну вред ност.

Пу бли ко ва ње и ана ли за цр те жа До сто јев ског до сти же свој вр ху нац упра во у из-
да њу ко је же ли мо да пред ста ви мо. Ита ли јан ска из да вач ка ку ћа „Lem ma Press“, отва ра 
сво ју се ри ју Cal li gram mi пу бли ко ва њем три па ра лел на то ма, на три је зи ка – ру ском, 
ен гле ском и ита ли јан ском – ко ји са др же све цр те же и ка ли гра ме До сто јев ског.7 Ми мо 
ис црп но сти гра ђе, што нам омо гу ћу је да не ке гра фи ке ви ди мо пр ви пут, из да ње је 
по себ но и из два дру га раз ло га:

– Цр те жи су при ка за ни у ори ги нал ној ве ли чи ни и ори ги нал ној бо ји
– Цр те жи ни су са мо ко мен та ри са ни, већ су и ин тер пре ти ра ни у кон тек сту де ла уз 

ко ја су на ста ли, као и ути ца ја ко је је До сто јев ски та да тр пео. 

5 Пол ное со бра ние со чи не ний, том 17, стр. 7, 16, 243; Ри сун ки, 12.
6 Кон стан тин Баршт, Пе е тер То роп, Ру ко пи си Ф. М. До сто ев ского: ри су нок и кал ли гра фия, у: Текст 
и культу ра. Се ми о ти ка. Труды по зна ковым си сте мам, XVI, Тар ту, 1983, 135–152.
7 Мо но гра фи ја је об ја вље на на три је зи ка у три не за ви сна књи жна из да ња:
1. Кон стан тин Баршт, Ри сун ки и кал лигра фия Ф. М. До сто ев ско го. От из о бра же ния к сло ву. Пред го-
вор Сте фа но Алое (Ber ga mo: Lem ma Press, 2016 (ци ти ра но као Ри сун ки).
2. Kon stan tin Barsht, Di seg ni e cal li gra fia di Fe dor Do sto evsky. Dal l’i ma gi ne al la pa ro la. Прев. Gi or gia 
Po ma rol li (Ber ga mo: Lem ma Press, 2017).
3. Kon stan tin Barsht: The Dra wings and Cal li graphy of Fyodor Do sto evsky. From Ima ge to Word. Прев. 
Step hen Fra u zel (Ber ga mo: Lem ma Press, 2016).
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Ова ко за ми шљен том ба ца са свим но во све тло на књи жев ни рад До сто јев ског, 
ко ји је до са да сма тран ис кљу чи во твор цем вер бал них тек сто ва. Ру ски том, на ко ји ће мо 
се фо ку си ра ти, отва ра рас пра ва о ка ли гра ми ма До сто јев ског, из пе ра Сте фа на Алое. 
Алое је про фе сор ру ске књи жев но сти на Уни вер зи те ту у Ве ро ни и пот пред сед ник Ме-
ђу на род ног до сто је ви стич ког дру штва. Спе ци ја ли ста за ка ли гра фи ју, у сво јој рас пра ви 
он, ја сно и ин фор ми са но, пред ста вља зна чај број них ка ли гра ма у де ли ма До сто јев ског. 
Алое ис ти че да До сто јев ски ни је во лео да цр та и ни је те жио да ство ри пик то рал но 
де ло. Алое ука зу је да је оно на ста ја ло у тре ну ци ма ду бо ке ау то ро ве за ми шље но сти, 
ка да је овај тра гао за кон цеп ци јом де ла, пре не го што је фик си рао од лу чу ју ћу за ми сао, 
и пред ста вља ре зул тат ве ли ке асо ци ја тив не тен зи је. По себ но су за ни мљи ва за па жа ња 
по во дом кне за Ми шки на, ко ме је До сто јев ски пре нео не са мо сво ју епи леп си ју већ и 
оп се си ју ка ли гра фи јом. У том кон тек сту, Алое раз ви ја сво је вр сну фи ло зо фи ју оно га 
што нам се на пр ви по глед чи ни по вр шним и де ко ра тив ним жан ром.

Глав ни део књи ге чи ни рас пра ва Кон стан ти на Бар шта. То ни је пу ки ко мен тар ко ји 
иде од сли ке до сли ке, већ си сте ма ти зо ва ни увид у це ли ну. У че ти ри по гла вља на 340 
стра ни ца ве ли ког фор ма та раз ма тра ју се че ти ри те ме:

– Раз вој гра фич ке умет но сти До сто јев ског,
– пор тре ти зна ме ни тих лич но сти по пут Бе лин ског, Тур ге ње ва, Вол те ра, Ма дам де 

Стал, као и ау то пор тре ти До сто јев ског,
– фор ми ра ње „ли ка иде је“ у глав ним де ли ма као и но си о ци ма иде је,
– лич на фи ло зо фи ја три глав на гра фич ка жан ра До сто јев ског: пор тре та, го тич ке 

ар хи тек ту ре и ка ли гра фи је.

Раз мо три мо упра во ове по ме ну те жан ро ве. Поч ни мо од ка ли гра фи је.
Цр теж бр. 66 по ка зу је стра ни цу из бе ле жни це за ро ман Зло чин и ка зна (нов. дец. 

1865). Ту чи та мо ре чи: „Пе ре дел ка“, „Ли за ве та“, „Че ло век“. Оне ис ти чу ми сли ау то ра 
то ком „пре ра де“ кон цеп ци је ро ма на и фик си ра ју ро ма неск не ли ко ве. Ли за ве та је 
труд на по лу се стра Аљо не, зе ле на ши це ко ју је убио Ро ди он Рас кољ ни ков. Опи са на је 
као упа дљи во „ви со ка, чуд на, сти дљи ва, по кор на, ско ро ма ло ум на“. У пор тре ту с ле ве 
стра не Баршт ви ди упра во њен лик. Мо гу ће да До сто јев ски, док не ко ли ко пу та ис пи-
су је ње но име, до ла зи на иде ју да Рас кољ ни ков, са свим не пред ви ђе но, уби је и њу, а 
не са мо зе ле на ши цу. Ево ка ко зву чи тај опис у тек сту ро ма на:

На сред со бе ста ја ла је Ли за ве та, са ве ли ким за ве жља јем у ру ка ма, и пре не ра же но 
гле да ла у уби је ну се стру, сва бле да као кр па, и као да не ма сна ге да вик не. (...) Он јур ну на 
њу са се ки ром; ње не се усне ис кри ви ше та ко жа ло сно као у са свим ма ле де це ка да се поч-
ну не че га бо ја ти, па уко че но гле да ју на пред мет ко га се бо је, и спре ма ју се да бри зну у плач. 
И то ли ко је ова не срећ на Ли за ве та би ла про ста, ја дом уби је на и јед ном за у век за пла ше-
на, да чак ни ру ке не по ди же да за шти ти сво је ли це, иа ко је то био нај ну жни ји и нај при-
род ни ји по крет у том тре нут ку (...).Он је уда ри оштри цом пра во по ло ба њи, и од јед ном 
пре се че сав гор њи део че ла, ско ро до те ме на. Она се од мах стро по шта. Рас кољ ни ков се 
сад са свим збу ни, шче па њен за ве жљај, ба ци га, и по тр ча опет у пред со бље.8

8 Фјо дор До сто јев ски, Зло чин и ка зна, прев. Ми ло сав Ба бо вић, Рад, Бе о град, 1967, стр. 90.
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Цр теж бр. 66 
Стра ни ца са цр те жи ма и но ви план ро ма на Зло чин и ка зна, 1865.

Ово, од ју на ка или ау то ра не пла ни ра но уби ство, на гло и те мељ но ме ња мо ти ваци-
ју уби ства. У ра ним вер зи ја ма ро ма на, Рас кољ ни ков оправ да ва уби ство зе ле на ши це 
фи лан троп ским по бу да ма. Уби ство со ци јал но штет не ста ри це слу жи ло би да се спа си 
се стра Рас кољ ни ко ва, ко ја је у про сти ту ци ји ви де ла је ди ни из лаз из крај ње по ро дич-
не бе де. Опљач ка ним нов цем зе ле на ши це, мај ка и се стра би ле би спа се не. Ли за ве та 
ни је би ла укљу че на у тај фи лан троп ски сце на рио. 

Ње но уби ство из не на да ме ња це ло ку пан мо ти ва ци о ни си стем ро ма на и чи ни га 
мно го ком плек сни јим не го у ра ним вер зи ја ма. Све то мо гло је да про ла зи кроз гла ву 
До сто јев ског, док је два пу та ис пи си вао реч „Пре ра да“, исто то ли ко пу та реч „чо век“ 
и три пу та име „Ли за ве та“, очи то за о ку пљен ства ра лач ким про бле ми ма.

Из све га то га мо гу ће је из ву ћи два за кључ ка:
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Цр те жи ни су илу стра ци ја у тек сту фик си ра ног за пле та, већ пред ста вља ју мо ме нат 
про ме не пр во бит не за ми сли. Они ни су пу ки до да так де лу, већ му при па да ју као зна-
ци ау то ро ве про ме не ми шље ња.

По глед на цр те же от кла ња фа му да је До сто јев ски пи сао у без ум ном ства ра лач ком 
за но су. У свом ра ду на ро ма ну пи сац је био ку ди ка мо све сни ји и при бра ни ји не го што 
ле ген да ка зу је. До сто јев ски је на да све па жљи во ва гао пи та ња ро ма неск не кон струк-
ци је и тач ке гле ди шта. Бе ле жни ца за ро ман Мла дић са др жи ве о ма по дроб но раз ма тра-
ње шта је бо ље с об зи ром на са му ре цеп ци ју ро ма на: да ли да бу де пи сан у тре ћем или 
у пр вом ли цу. Обе мо гућ но сти су ана ли зи ра не ви ше пу та, са при па да ју ћим из ме на ма. 
Пред но сти и ма не обе ове при по ве дач ке тех ни ке пре ци зно су из ло же не.

По гле дај мо још јед ну ка ли граф ску це ли ну ко ја се од но си на Зло чин и ка зну. На цр-
те жу бр. 69 на ла зи се се ри ја ка ли гра ма:
1) фран цу ска реч „La Ro u ti ne“,
2) три пу та на пи са на фран цу ска реч „Par tie“,
3) ла ти нич но сло во J 
4) сло во R (два пу та) и сло во N.

Шта Баршт има да нам ка же по во дом то га?
„Ro u ti ne“ је ста ње ко је Рас кољ ни ков же ли да пре ва зи ђе уби ством зе ле на ши це. 

Ру ти на, као ба нал ност, ме ди о кри тет, хи по кри зи ја. „Par tie“ озна ча ва се па ра ци ју, по де-
лу, и су ге ри ше да је ру ти на пре вла да на од јед не гру пе љу ди, ко је Рас кољ ни ков зо ве 
„из у зет ни ма“, ко ји ма је, у име про гре са и љу ба ви пре ма чо ве чан ству, до зво љен чак и 
зло чин. Сло во J Баршт ту ма чи као знак за жур нал (Jo ur nal, днев ник), и то с об зи ром на 
пре ла зну за ми сао До сто јев ског да ро ман струк ту ри ше као днев нич ке за пи се ју на ка. 
Био би то за и ста ори ги нал но ком по но ван ро ман.

И ја бих се сло жио да J упу ћу је на Jo ur nal, али бих су ге ри сао дру га чи ју асо ци ја ци-
ју уз ту реч. До сто јев ски је мо гао да алу ди ра на ча со пи сни чла нак Рас кољ ни ко ва, у 
ко ме је овај по де лио љу де на из у зет не лич но сти, ко је су по зва не да вр ше зло чи не за 
до бро бит чо ве чан ства, и бе сло ве сна, ку кав на ство ре ња. 

Ислед ник Пор фи ри је Пе тро вич про чи тао је тај чла нак у ча со пи су и, на осно ву ње-
го ве основ не те зе, ве ру је да је Рас кољ ни ков тра же ни уби ца, али то не мо же да до ка же. 
То је осно ва за пси хо ло шку игру мач ке и ми ша ко ју во ди с уби цом, и ко ја има ве ли ки 
зна чај у ро ма неск ном са спен су. Све то би мо гло да се под ра зу ме ва под ка ли гра мом J.

Баршт иде и ко рак да ље. У Рас кољ ни ко вље вој иде ји о пре ва зи ла же њу ру ти не, као 
и у на ме ри До сто јев ског да по кре не „раз го вор о ру ти ни“ (ка да лич ност од ср ца и ду ше 
не мо же а да не по чи ни зло чин) – он пре по зна је ути цај фран цу ског фи ло зо фа Ни ко ле 
Мал бран ша. У сво јој че тво ро том ној рас пра ви De la rec her che de la vérité (1674), ко ју је 
До сто јев ски за це ло чи тао у ори ги на лу, и Мал бранш по вла чи гра ни цу из ме ђу два ти па 
љу ди. Је дан тип рас по ла же ве ли ким спо соб но сти ма, и вла да се по од го ва ра ју ћим 
пра ви ли ма, а дру ги, „осред њи умо ви“, има ју од већ уске ви ди ке да пре по зна ју раз ло ге 
за уво ђе ње тих пра ви ла. Фи ло зоф де таљ но ана ли зи ра „по кре тач ку сна гу љу ди да се 
хва ли шу зло чи ни ма за ко је дру ги ни су ка дри“ (Ри сун ки, 144). За Мал бран ша основ ни 
мо тив за овај тип раз ми шља ња је сте иде ја „ода бра но сти“, уве ре ње да се ра ди о „из-
у зет ном чо ве ку“ ко ме ја да то ви ше сло бо де не го обич ним љу ди ма.
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Цр теж бр. 69
Цр теж укра ше них сло ва са др жа них у ре чи „la Ro u ti ne“ у при прем ном ма те ри ја лу за ро ман 

Зло чин и ка зна, 1865.

Не ма раз ло га за сум њу да је Рас кољ ни ко вље ва те о ри ја о сло бо ди из у зет них љу ди 
на ста ла под ути ца јем Мал бран ша. До сто јев ски је мо гао про чи та ти де ло фран цу ског 
фи ло зо фа у ори ги на лу, за вре ме сту ди ја, у би бли о те ци пе тер бур шке шко ле за ин же-
ње ре. И за и ста, пут до Мал бран ша во ди пре ко се ри је ка ли гра ма. Осим ре чи Ro u ti ne 
на фран цу ском, ко ја упу ћу је на фи ло зо фа, ње го во име се по ја вљу је два пу та на јед ној 
стра ни ци (цр теж бр. 68), на пи са но ћи ри ли цом. Стра ни ца је да то ва на у 1865. го ди ну, и 
осим ка ли гра ма са Мал бран шо вим име ном, ви ди мо два при ме ра дру гих оми ље них 
гра фич ких жан ро ва До сто јев ског: ли сто ве хра ста (сим бол при род но сти и ви тал но сти, 
ко ји се по ја вљу је ви ше пу та на ис тој стра ни ци) и еле мен те го тич ке ар хи тек ту ре.
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Цр теж бр. 68
За вр шна стра ни ца „дру ге“ бе ле жни це До сто јев ског за ро ман Зло чин и ка зна, са име ном 

фи ло зо фа Ни ко ле Мал бран ша, 1865.

Пре ђи мо са да на пор трет, ко ји је по сле ка ли гра фи је дру ги по ва жно сти гра фич ки 
мо тив До сто јев ско га. У ње го вим ру ко пи си ма се на ла зи ви ше од сто ти ну пор тре та: то 
су пор тре ти лич но сти из са вре ме не исто ри је, пор тре ти ли ко ва ње го вих ро ма на и 
ње га са мо га. Обра ти мо овом при ли ком па жњу на пор тре те фик тив них ју на ка ње го ве 
про зе. До сто јев ски оста је ве ран свом пре по зна тљи вом прин ци пу ка рак те ри за ци је: 
до пу шта да уну тра шњост лич но сти про си ја ва ка спо ља шњо сти. То је ујед но и основ ни 
прин цип овог пор тре ти са ња. Ови пор тре ти има ју при том још јед ну оп шту осо би ну: 
ни је их ла ко иден ти фи ко ва ти. Бар што ве атри бу ци је пор трет них ски ца су и по ред тога 
по све убе дљи ве, па чак и ка да нам се чи ни мо гу ћим и дру га чи је ту ма че ње.
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Осмо три мо по бли же цр теж бр. 61. Ко га би мо гао да пред ста вља пор трет? Ре ше ње 
ни је ни ма ло ла ко. Оти снув ши се од вер бал ног кон тек ста, Баршт за кљу чу је да је то 
Со ња Мар ме ла до ва, ћер ка пи јан ца Мар ме ла до ва, ко ја про сти ту ци јом из др жа ва сво-
ју по ро ди цу. До дај мо да пол пор тре ти са не осо бе ни је са свим јед но зна чан: пред на ма 
је спој про сти тут ке и му че ни ка.

Баршт за кљу чу је да се ра ди о тре нут ку ка да Рас кољ ни ков на ко ле ни ма при зна је 
Со њи уби ство и из ја вљу је јој љу бав. Тај тек сту ал ни фраг мент раз ре ша ва се ње ним зах-
те вом да се Рас кољ ни ков пре да по ли ци ји. Пор трет је уло вио упра во тај кру ци јал ни 
мо ме нат ро ма неск ног за пле та: дво стру ко при зна ње – љу ба ви и зло чи на. Кон траст 
све тло сти и сен ке Баршт ту ма чи као из раз екс трем не уну тра шње дра ме. У цве ту ру же 
из над Со њи не гла ве, ко ји је ау тор на кнад но пре кри жио, он ви ди ау то ро во ко ле ба ње: 
да ли је ова цвет на по је ди ност ну жна и до вољ на за ка рак те ри за ци ју Со ње? Од го вор 
ко ји Баршт да је у ау то ро во име је не га ти ван. Цвет ру же мо же под се ћа ти на оре ол. Ако је 
пак ау тор тај оре ол по ни штио, то би зна чи ло да се До сто јев ски пре до ми слио у на ме ри 
да на цр та Со њу као хри шћан ску му че ни цу, ко ја спа са ва Рас кољ ни ко ва и са му се бе.

Цр теж бр. 61
Лик Со ње Мар ме ла до ве, ју на ки ње ро ма на Зло чин и ка зна, 1865.
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До сто јев ски је на пу стио пр во бит ни план о стра сној љу ба ви из ме ђу Со ње и Рас-
кољ ни ко ва; њи хов од нос у ро ма ну све ден је на хри шћан ску љу бав, ли ше ну сва ког 
еро ти зма. Пор трет мо жда ове ко ве чу је тре ну так кад Со ња мо ли Рас кољ ни ко ва, ко ји 
кле чи пред њом, да уста не, оде на трг, по љу би зе мљу и при сут ном на ро ду јав но при-
зна сво ју кри ви цу.

Пор трет Со ње Мар ме ла до ве по ја вљу је се још не ко ли ко пу та. На цр те жу бр. 62 ви ди 
се жен ска гла ва у ко јој Баршт пре по зна је Со њу. Ка ли гра фи ја у гор њој по ло ви ни ли ста 
упу ћу је на реч „Про сти те“ (Опро сти те). То мо же – са гла сно Бар што вом ту ма че њу – да 
бу де ре ак ци ја мла де „гре шни це“, ко ја спа са ва сво ју по ро ди цу по це ну мо рал них пре-
ко ра сре ди не.

Цр теж бр. 62
Жен ски пор трет из при прем ног ма те ри ја ла за ро ман Зло чин и ка зна, 1865.

У Со њи ном пор тре ту на цр те жу бр. 63 Баршт рас по зна је пи кант ну по ве за ност са 
ре во лу ци о нар ним де мо кра том Ни ко ла јем Чер ни шев ским, ко га Баршт пре по зна је на 
цр те жу у дну стра ни це. На и ме, 1863. го ди не Чер ни шев ски је на пи сао ро ман Шта да 
се ра ди?, у ко ме про па ги ра план бор бе са про сти ту ци јом у Пе тер бур гу, ко ји се те ме љи 
на осни ва њу кро јач ких за дру га за же не. У За пи си ма из под зе мља, на пи са ним на кон 
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го ди ну да на, До сто јев ски исме ва ту со лу ци ју, баш као и књи жев ност по све ће ну спа-
са ва њу про сти тут ки, ко ја је та да цве та ла у Ру си ји. У кон тек сту те по ле ми ке са Чер ни шев-
ским, со ци јал но-уто пиј ска иде ја о спа са ва њу Со ње Мар ме ла до ве по мо ћу „ши ва ће 
ма ши не“ де лу је крај ње сум њи во. Зна ко ви то је да у цен тру стра ни це ви ди мо бе ле шку: 
„Еу ре ка!“ Чи ни се да До сто јев ски упра во та да про на ла зи је ди но пра во ре ше ње за даљу 
суд би ну Со ње.

Нај зад, раз мо три мо тре ћи и нај че шћи основ ни мо тив пи шче вих цр те жа: го тич ка 
ви тра жна ок на и го тич ке (сло мље не, ши ља сте) лу ко ве. На по ми ње мо да До сто јев ски 
ни ка да ни је на цр тао це лу го тич ку гра ђе ви ну, већ са мо ње не де ло ве.

По сто ји уста ље ни обрис го тич ких еле ме на та ко је цр та До сто јев ски; ве ћи на је про-
ду же на у ши љак, на гла ше них вер ти ка ла, уз очи ту гра ђе вин ску не из во дљи вост (Ри сун ки, 
146). Ме ђу тим, то ни су пу ке ста тич ке гре шке ма што ви тог ла и ка. До сто јев ски је, по но-
ви мо, сте као од го ва ра ју ће обра зо ва ње у ин же њер ској шко ли. Би тан сег мент ње го ве 
обу ке чи ни ло је тех нич ко цр та ње, ко је је об у хва та ло и исто ри ју ар хи тек ту ре. На став-
ни ци су му би ли во де ћи ру ски и стра ни струч ња ци. Из та ко сте че них зна ња сле ди да 
је и те ка ко уви ђао ста тич ку нео др жи вост сво јих цр тач ких тво ре ви на.

Цр теж бр. 63
Пор трет же не и му шкар ца у бе ле жни ци за ро ман Зло чин и ка зна, 1865.
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Цр теж бр. 171 при мер је ка ко се го тич ки про зо ри са лу ко ви ма пре пли ћу са са мим 
тек стом. Рас по ла же мо са пре ко сто ти ну цр те жа ко ји су не дво сми сле но фо ку си ра ни 
на ру ко пис ро ма на Зли ду си. Та кво оби ље цр те жа пред ста вља за го нет ку чак и за струч-
ња ке, и по кре ће низ пи та ња:
1. За што је До сто јев ског та ко при вла чи ла го ти ка? Го ти ка је по ве за на са за пад ним 

хри шћан ством, са ка то ли ци змом, про тив ко га се До сто јев ски же сто ко бо рио. Се-
ти мо се ма кар по е ме Ве ли ки ин кви зи тор Ива на Ка ра ма зо ва, ко ја са др жи оштру 
кри ти ку за пад не цр кве.

2. От ку да то ли ко ши ља тих лу ко ва? Не ко ће ре ћи да их је До сто јев ски ви ђао на ка те-
дра ла ма Кел на, Ми ла на, Па ри за. Али он је та ко ђе и до да вао мно ге ар хи тек тур не 
де та ље, укљу чу ју ћи и оне ко ји до во де у пи та ње гра ђе вин ску из во дљи вост да тих 
кон струк ци ја.

3. И ко нач но, че му та кво оби ље го тич ких лу ко ва, по го то во у ру ко пи су Злих ду хо ва? 
У овом ро ма ну те ма ве ре и цр кве има мно го ма њу уло гу не го у Бра ћи Ка ра ма зо ви-
ма, на при мер.

Баршт ну ди по дроб не од го во ре на ова и мно га дру га пи та ња у че твр том по гла вљу, 
по све ће ном „иде о грам ском пи сму“ До сто јев ског. 

На ве шћу нај са же ти ју вер зи ју тих од го во ра.
Го тич ка ар хи тек ту ра за До сто јев ског пред ста вља мо дел сло же ног са вр шен ства 

це ли не, есен ци ју, са же так ње не ле по те. Ши ља сти лук оте ло вљу је кон струк тив ну иде-
ју це ли не, по сред ством фи гу ре pars pro to to.

Баршт по дроб но раз ма тра књи жев ну и фи ло зоф ску ли те ра ту ру ко ју је До сто јев ски 
чи тао у ве ли кој и бо га тој би бли о те ци углед не ин же њер ске ака де ми је. А ра ди ло се 
углав ном о ен гле ској и фран цу ској „го тич кој“ књи жев но сти. Ро ман Бо го ро ди чи на цр ква 
у Па ри зу из пе ра Вик то ра Игоа имао је по се бан зна чај за До сто јев ског, ко ји га је це нио 
мно го ви ше но ње го ви фран цу ски са вре ме ни ци. Чак и као зрео пи сац ко ји из ра ста у 
ре а ли сту, До сто јев ски пре фе ри ра умет нич ки свет ро ман ти ча ра, по чев од Вик то ра 
Игоа па до Е. Т. А. Хоф ма на, во ђен соп стве ном чи та лач ком мла до шћу. 

Ди ви се гот ским ка те дра ла ма због њи хо вог стре мље ња ка ви си на ма. Сред њо ве-
ков не за пад но хри шћан ске цр кве за ње га су пред ста вља ле „фи ло зоф ску рас пра ву 
укле са ну у ка мен“ (Ри сун ки, 355). 

Баршт рас по зна је у ро ма ни ма До сто јев ског ана ло ги ју са гот ским ка те дра ла ма (Ри-
сун ки, 355). У оба слу ча ја до ми ни ра вер ти ка ла. Са гла сно на ла зи ма ру ског на уч ни ка 
Ди ми три ја Ли ха чо ва, то је кључ на оса ро ма на До сто јев ског.

На ве ди мо за крај овог при ка за ре чи Кон стан ти на Бар шта, ко ји ма се су ми ра став 
са мог До сто јев ског пре ма ана ло ги ји из ме ђу ка те дра ле и ро ма на: 

Про зрач на, ва зду ша ста и у исто вре ме истин ска мо ну мен тал ност, ма те ма тич ка 
пре ци зност кон струк ци је и бри љант но ру ко ва ње де та љи ма – све то у пот пу но сти 
од го ва ра и зах те ви ма јед ног пи сца, ко ји од се бе по тре бу је исту стро гост, са вр шен ство 
и упе ча тљи ву умет нич ку фор му соп стве не књи жев не тво ре ви не. (Ри сун ки, 357).
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Цр теж бр. 171
Го тич ки обри си у при прем ном ма те ри ја лу за ро ман Зли ду си.

Труд на од го не та њу и ту ма че њу цр те жа До сто јев ског, као и пре по зна ва ње уло ге 
тих цр те жа у пи шче вим ро ма неск ним кон струк ци ја ма, пред ста вља дра го цен до при-
нос Кон стан ти на Бар шта са вре ме ној до сто је ви сти ци. На тај на чин омо гу ће но је но во 
чи та ње До сто јев ског, као и ва жна по др шка по сто је ћим чи та њи ма, ко ја још ни су за до-
би ла од го ва ра ју ћу ре цеп ци ју.

(С ен гле ског пре ве ла Дра ги ња Ра ма дан ски)


