
У лавиринту човекове душе

Година 1866. несумњиво представља један од најзначајнијих 
датума у историји светског романа. Тада су, наиме, на стра-
ницама часописа Руски весник објављена два превратничка 
остварења − Рат и мир Лава Николајевича Толстоја (први 
део под насловом 1805) и Злочин и казна Фјодора Михај-
ловича Достојевског. Премда различити по обиму, компо-
зицији, теми и начину приповедања, ови романи суштин-
ски мењају природу језичке уметности. Књижевност која 
је дотад махом предочавала догађања и приказивала свет 
реалности сада добија још једну важну духовну и друштвену 
улогу – она, по речима Михаила Бахтина, постаје догађај 
бића у чијој се естетској активности одгонетају и објашња-
вају тајна човекове душе и узајамности збивања и људи. 

Излазак Злочина и казне у Руском веснику уједно наја-
вљује дугу и веома плодотворну сарадњу Достојевског са 
Михаилом Катковом, у чијем ће часопису штампати већи-
ну својих најважнијих остварења – романе Идиот (1868), 
Зле духе (1871/72) и Браћу Карамазове (1879/80). 

Достојевски је, додуше, своје дело најпре понудио уред-
ништву Отаџбинских записа. У писму послатом почетком 
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јуна 1865. из Визбадена А. Крајевском, тадашњем уреднику 
овог часописа, он помиње роман под насловом Пијанци 
(Пьяненькие), у којем ће се, како вели, анализирати „акту-
елно питање пијанства“, али и све његове последице, 
„слике породице, васпитавање деце у тим околностима“ 
и слично.* Ова тема је у познијим редакцијама Злочина и 
казне обрађена кроз судбину Мармеладова и његове поро-
дице, док се сам појам пијанство у тексту често користи 
као метафора душевне неурачунљивости главног јунака, 
његовог искривљеног виђења стварности и психичке смут-
ње као код болесних.** Достојевски, очито, план романа 
допуњује и мења у више наврата, да би се на крају одлучио 
да у средиште збивања постави младог човека са „новим 
теоријама и идејама“. 

Како није добио позитиван одговор од Крајевског, при-
тиснут породичним и финансијским невољама, посеб-
но зеленашким уговором који је потписао са издавачем 
Стеловским уступивши му ауторска права, писац се кра-
јем септембра 1865. обраћа М. Каткову и Руском веснику, 
нудећи роман чије је основне идеје и садржину укратко 
изложио у писму: „Младић, бивши студент, провинција-
лац, живи у крајњој беди, лакомислен, бунтовних уверења, 
предао се неким туђим, ’недовршеним’ идејама које висе 

* Прве верзије и различите редакције романа, као и историја настанка 
дела, те обимни коментари објављени су у оквиру сабраних дела Ф. 
М. Достојевског: Полное собрание сочинений в тридцати томах, т. 
7. Тексты подготовили и примечания составили Л. Д. О п у л ь с к а я,  
Г. Ф. К о г а н, А. Л. Г р и г о р ь е в, Г. М. Фридлендер. Редактор VII 
тома В. В. Виноградов, Москва, 1973. Сви наводи су преузети из 
тог издања. В. и српски превод пишчеве преписке: Ф. Достојевски, 
Писма, т. I–III, Београд − Ужице, 2015. 
** К. А. Степанян, Путеводитель по роману Ф. М. Достоевского 
„Преступление и наказание“, Издательство Московского универ-
ситета, 2014, 45.
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у ваздуху, одлучио је да се избави из свог понижавајућег 
положаја. Он је решио да убије једну старицу, зеленашицу. 
[...] ’Она је код свих омражена, па због чега да живи?’, ’Да 
ли је она ма коме потребна?’“. Младића у тој намери води 
жеља да помогне мајци и сестри, али се он заноси и идејом 
о „испуњењу хумане дужности према човечанству“, чиме 
би се могла „искупити кривица за злочин“, „ако се уопште 
може назвати злочином тај поступак над глупом, глувом, 
злом старицом“. Достојевски даље наводи како му је циљ 
да прикаже психолошки процес злочина. „У мојој причи се, 
између осталог, алудира на то да казна за злочин предви-
ђена законом и правом много мање плаши преступника 
него што то мисле законодавци, делимично и због тога 
што он у моралном смислу сâм тражи казну... То сам хтео 
да покажем на већ уобличеном човеку новог поколења, не 
би ли дата мисао била још упечатљивија.“ 

Поред психолошке студије злочина и моралног про-
блематизовања законске казне, Достојевски у роману 
тематизује и питање индивидуализма и личне среће. О 
томе нешто одређеније пише у белешкама уз трећу свеску 
Злочина и казне, где дате теме повезује са православљем. 
„Суштина православља“ је, записује он, у томе да „среће 
нема у комфору [...] Срећа се плаћа страдањем [...] Човек 
није рођен за срећу. Човек мора да заслужи своју срећу, 
и то увек страдањем.“ Његов јунак, како се може прочи-
тати у истој бележници, тражи не само личну срећу већ 
и добробит за читаво човечанство. Усрећитељи човечан-
ства, парадоксално, како је уосталом о томе већ писао 
Пушкин у Евгенију Оњегину, по правилу презиру људе 
(„Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать 
людей“: гл. 1, XLVI). Отуда, и Достојевски свог јунака 
приказује као изразито гордог: „У његовом лику је израже-
на мисао о претераној гордости, надмености и презрењу 
према том друштву. Његова идеја је да преузме власт над 
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тим друштвом. Деспотизам је његова црта. Она га води на 
супротну страну.“ С таквим карактером писац повезује 
актуелне идеје о крајњем индивидуализму, утилитари-
зму и разумном егоизму које проповедају како „не треба 
живети братски, већ према разуму“, чиме се појединцу 
гарантује ситост и удобност. 

Теорија о томе да треба „љубити прво самог себе“, коју 
ће Достојевски у роману применити на карактер Петра 
Петровича Лужина, отвара низ нових недоумица. Има ли 
среће у поседовању, ако човек „одбаци ближње“ и остане 
сасвим сам, као што то силно после убиства жели Родион 
Раскољников? Није ли самоћа његова највећа мука? Може 
ли се, сем тога, сопствена срећа градити на несрећи других? 

Достојевски је овим проблемима приступио са више 
аспеката, сукобљавајући различита виђења злочина и казне. 
Једно од њих је несумњиво било надахнуто познатим суд-
ским процесом Пјер-Франсоа Ласенеру, који је 30-их годи-
на XIX века потресао целу Европу. Ласенер је потицао из 
добростојеће грађанске породице из Лиона, солидног обра-
зовања, био је трговац, официр, скитница и бунтовник. 
Осуђен је на смрт због низа почињених злодела, педофили-
је, крађа и убиства, и погубљен 1836, у 33. години. У мемо-
арима које је писао у затвору Ласенер је за своје злочине 
оптужио друштво, а себе представио као осветника, борца 
против друштвених неправди у име револуционарне идеје, 
као да су му то „дошапнули писци социјалистичких уто-
пија“, како је касније његова сећања коментарисао Досто-
јевски. У свом чланку, објављеном у Времену, новинама 
које је уређивао заједно са братом Михаилом, писац такође 
примећује да је Ласенер тип човека за кога је починити 
убиство исто што и „попити чашу вина“. 

На страницама истих новина током 1863. године браћа 
Достојевски ће објавити и нови превод једне од најважни-
јих студија из области кривичног законодавства, књигу 
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италијанског просветитеља Чезареа Бекарије О злочину и 
казни (Dei delitti e delle pene, 1764). У своме трактату Бека-
рија се жестоко обрушава на дотадашње сурове тортуре у 
ислеђивању и кажњавању, залажући се за укидање поли-
цијског мучења и смртне казне. По његовом мишљењу 
сврха кажњавања не би требало да буде освета криминалцу 
за почињено дело, већ спречавање могућности да се злочин 
понови. Задатак казне је да преступника поново начини 
чланом друштва, а не да га искључи из њега. 

Идеја о праведном законодавству и преображају гре-
шника дуго је заокупљала Достојевског, који је и сам читаву 
деценију провео на робији и у изгнанству. С друге стране, 
размишљања о злочину и казни код њега су била подстак-
нута и духом времена, тачније доминантним филозофским, 
друштвеним и научним тенденцијама како у Русији, тако и 
у западној Европи. Штавише, роман Злочин и казна сажи-
ма многе теме и питања покренута у пишчевим ранијим 
остварењима (Понижени и увређени, Записи из мртвог 
дома, Записи из подземља) и уједно најављује њихово 
даље разматрање у познијим романима (Идиот, Зли дуси, 
Младић, Браћа Карамазови). Још 1862. Достојевски пише 
о томе како жели да обради руску верзију теме о уздизању 
палога човека, којом су се пре бавили велики католички 
писци почев од Дантеа и Божанствене комедије па све до 
Виктора Игоа (Звонар Богородичине цркве и Јадници) и 
Онореа де Балзака (Чича Горио и Изгубљене илузије). Њего-
ва је намера, међутим, била да студију греха и покајања 
утемељи у православном погледу на свет, и њу филозофски 
и психолошки супротстави теоријама о разумном егоизму и 
утилитарном либерализму с којима је полемисао и раније, 
посебно у нетом објављеним Записима из подземља (1864). 

Злочин и казна представљају нови тип романа баш зато 
што у себи обједињују приказ актуелне стварности, узбу-
дљиве детективске и сентименталне заплете и дијалог са 
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разноврсним књижевним наслеђем и филозофским иде-
јама. Пре свега, то је расправа са владајућим мисаоним 
тенденцијама XVIII–XIX века: социјалистичком утопијом 
Сен Симона и Фуријеа, политичком економијом и идејом 
о слободном тржишту Адама Смита, либералним утили-
таризмом Џона Стјуарта Мила и рационалним законодав-
ством Џеремија Бентама, социјалном физиком и статисти-
ком Адолфа Кетлеа, физиолошким детерминизмом Чарлса 
Дарвина, вулгарним материјализмом Јакоба Молешота, 
као и многим другим материјалистичким, нихилистичким 
и атеистичким поставкама. Неке од њих су рационализо-
вале хришћанство, те Исуса приказивале као историјску 
личност а не као Богочовека (Ернест Ренан, Давид Штра-
ус). Из такве претпоставке природно се развила идеја о 
натчовеку или човекобогу. У том смислу важну улогу оди-
грала је и апологетска биографија Јулија Цезара (1865) чији 
је аутор био тадашњи император Француске Наполеон III. 
У предговору књиге Наполеон III здушно брани политичке 
идеје бонапартизма, и покреће тезу о „снажној личности“ 
која има право да наруши моралне норме обавезујуће за 
друге, „обичне“ људе. Оваква теорија Бонапартиног нећа-
ка као да сажима суштину тзв. наполеоновског мита, који 
је осим у политици и филозофији добио важно место и 
у књижевности тога доба, у делима Стендала, Балзака, 
Пушкина, Гогоља, Дикенса, Толстоја и многих других. Тако 
се у другој глави Евгенија Оњегина могу прочитати стихови 
о томе како су сви загледани у Наполеоне, док милиони 
двоножних створења за њих представљају тек оруђе („Мы 
все глядим в Наполеоны, двухногих тварей милионы, для 
нас орудие одно“: гл. 2, XIV). Ти стихови су очигледно 
надахнули и Раскољниковљеву поделу људи на уздрхтала 
створења и Наполеоне.

У већини овде поменутих деветнаестовековних теорија 
назиру се покушаји да се научно и емпиријски објасне 
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класне и друштвене неједнакости. Рецимо, у теорији 
Адолфа Кетлеа на основу статистичке анализе изводе се 
закључци о нужности злочина, убистава и проституције у 
друштву (О развоју склоности ка злочину, 1831). Кетле, а 
са њим и неки френолози, физиолози или биолози, попут 
Лафатера или Чезареа Лoмброза, покушавају да емпириј-
ским и статистичким путем утврде детерминанте у развоју 
преступника (нагони, наслеђе, облик лобање, злочиначки 
ум, склоност ка проституцији), али и да пронађу просечног 
човека и опишу његове основне карактеристике. Морална 
аритметика, о којој говори Кетле, а коју усвајају и подржа-
вају Чернишевски и Доброљубов, као да прећутно оправ-
дава убиство које у одређеним околностима може бити и 
нужно и корисно, или како то један од успутних јунака у 
роману вели: „један злочин вреди хиљаду добрих људи“, 
„једна смрт и добит од сто живота – ето ту ти је аритмети-
ка“. Тиме је, између осталог, релативизована и могућност 
праштања покајнику, односно преображај палога човека. 

Треба напоменути да су набројане мисаоне тенденције и 
теме на овај или онај начин разматране у многим књижев-
ним остварењима током читавог XIX столећа, па и касније. 
Сукоб пониженог појединца и друштва карактерише јуна-
ке попут Жилијена Сорела из Стендаловог романа Црвено 
и црно (1830) или Жана Валжана из Игоових Јадника 
(1862). Психолошки продубљене портрете криминалаца 
читалац ће често сретати код Чарлса Дикенса (нпр. Фејгин 
и Били Сикс из Оливера Твиста, 1839, Мегвич из Великих 
очекивања, 1861), или код Балзака (нпр. Вотрен, из романа 
Чича Горио 1834, и Сјај и беда куртизана, 1847). Горде, 
частољубиве личности које сматрају како имају право да 
правду и историју преузму у своје руке одбацујући моралне 
законе, вршећи тако и психолошки експеримент над самим 
собом, осим код поменутих западноевропских стваралаца, 
појављују се и у неким Пушкиновим остварењима (Борис 
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Годунов, 1825; Дубровски, 1832; „Пикова дама“, 1834), као и 
у Јунаку нашег доба (1841) Михаила Љермонтова. Простаци 
и ограничени људи који ропски поштују власт и следе туђе 
идеје као књижевни јунаци насељавају фикционални свет 
Балзака, Дикенса, Флобера, те Николаја Гогоља (уп. нпр. 
Чичикова и многе друге ликове из Мртвих душа 1842, или 
из „Петроградских прича“). Набројаним приповедачима 
заједничке су и теме друштвене неправде, сиромаштва и 
понижења, проституције и разбојништва, слике града који 
притиска и мучи становнике, аривизам, жеља за успехом 
и афирмацијом итд. 

На ове подударности указивао је и сам Достојевски, 
посебно подвлачећи сродности између три сиромашна, 
горда и амбициозна јунака, придошлице у великом граду, 
које мучи иста дилема о туђој жртви зарад личне добро-
бити. У свом чувеном говору „Пушкин. Књижевна скица“ 
(1880) он подсећа на Балзаковог Растињака, младог пари-
ског студента права који пријатељу Бјаншону поставља 
питање „шта би урадио када би могао да се обогати на тај 
начин што би имао да убије у Кини једног старог манда-
рина, и то само својом вољом не мичући се из Париза“. 
Слично питање себи поставља и Херман, јунак Пушкинове 
„Пикове даме“, „човек с профилом Наполеона и душом 
Мефистофела“, који убија зарад личне жеље не само за 
новцем већ и за успоном у друштву. Пред истом дилемом 
налази се и петроградски двадесеттрогодишњи студент 
права Раскољников, који размишља може ли преузети на 
себе „крв по савести“ и успоставити правичност тако што 
ће новац „непотребне зеленашице“ правилно разделити 
онима којима је неопходан. 

Наполеоновска идеја и жртвовање другог зарад сопстве-
не среће и удобности код све тројице књижевних ликова 
рађа се из побуне против личног унижења. Преступ се 
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декларативно спроводи из идеолошких уверења, мада 
је он последица и личне увређености, неретко подстак-
нут жељом да онима који га данас ниподаштавају због 
сиромаштва сутра покаже како је бољи од њих. Прем-
да је почетна психолошка ситуација у сва три књижевна 
остварења слична, ако не и иста, реализација злочина и 
моралне дилеме ликова добијају различите обраде. Јеле-
азар Мелетински, који Злочин и казну испитује са стано-
вишта историјске поетике, запажа да је Достојевски међу 
првима пружио озбиљну студију сиромаштва, како са 
друштвеног, тако и са психолошког становишта. Руски 
писац је идеологију револуције и социјализма, по којој су 
побуна и крв нужни и оправдани у околностима страшне 
беде, први непосредно повезао са „предничеанском тео-
ријом о два типа људи“.* 

Своју привлачност роман не дугује само идеји већ и 
начину на који је она повезана са приказаним збивањима, 
јунацима и свакодневицом. У средишту фабуле налази се 
узбудљив детективски заплет и неколико мелодрамских, 
љубавних и породичних прича (однос Раскољникова и 
Соње, Дуње, Свидригајлова, Лужина и Разумихина, поро-
дице Мармеладових и Раскољникових). Сам чин убиства 
припрема се врло брижљиво. Читалац у почетку једва нага-
ђа да Раскољников има намеру да убије зеленашицу Аљону 
Ивановну − тек кроз алузије и одблеске мисли, или како 
коментарише приповедач: „Чудна мисао му се рађала у 
глави, кљуцала као пиле у јајету.“ Постепено сазревање 
одлуке о преступу убедљиво се преплиће са вишеструком 
мотивацијом поступака главног јунака. Он је већ дуже 
време усамљен, гладан, болестан, неурачунљив у комуни-
кацији с другима. Док се још двоуми око извршења самог 

* Е. М. Мелетинский, Заметки о творчестве Достоевского, Москва: 
РГГУ, 2001, 73. 
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злочина, Раскољникову стиже писмо од мајке у којем га 
она, између осталог, извештава о понижењу које је његова 
сестра Дуња доживела као гувернанта у породици Сви-
дригајлових, те о њеној ништа мање понижавајућој одлу-
ци да се уда за добростојећег малограђанина Лужина, с 
намером да материјално помогне брату. Непосредно пре 
тога у крчми необичног назива Кристална палата, Рас-
кољников упознаје пијанца Мармеладова и слуша његову 
исповест – сваку пару која му дође до руку он пропије, 
док његова многобројна породица живи у крајњој беди. 
Супруга Катарина Ивановна, племићког порекла, сада је 
туберкулозна, хистерична и пометена. Са њима живе њено 
троје деце из првог брака и његова јединица Соња, коју је 
маћеха гурнула у проституцију не би ли зарадила новац и 
тако их прехранила. У Соњиној жртви Раскољников пре-
познаје могућу судбину своје сестре. Дешавају се и неко-
лике случајности, које он тумачи као фатум. Лутајући „као 
пијан“ по спарним улицама Петрограда, јунак изненада 
налеће на зеленашицину сестру Лизавету. Из њеног дого-
вора с муштеријама сазнаје да она сутрадан у седам увече 
неће бити код куће. Убрзо затим, бива сведок разговора 
између студента и официра, који у пивници, уз билијар, 
помињу Аљону Ивановну, „глупу, бесмислену, ништав-
ну, злу, болесну старицу која није никоме потребна, него 
свима шкоди“, чија смрт, па чак и насилна, не би донела 
никакве штете − нико за њом не би жалио, а од њеног би се 
наследства могле збринути „десетине породица које живе 
у беди“. Све то само учвршћује Раскољникова да почини 
давно замишљено убиство. 

У роману су и остала збивања, како на унутрашњем, 
тако и на спољашњем плану, предочена кроз мноштво 
заплета, уз разна психолошка, физиолошка, социјална и 
идејна образложења. У том наративном и семантичком 
лавиринту важну улогу добијају простор и време. Време 
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је необично убрзано, згуснуто као у драми.* Сви догађа-
ји смештени су у непуне две недеље. „Минимализација 
временских прелаза“ у Злочину и казни, како о томе пише 
Владимир Топоров, подразумева монтажу издвојених тре-
нутака, магновења, којом се као у филму уобличава при-
вид суженог простора: собе као мртвачког сандука, узаног 
степеништа, тесних и заплетених улица. Све се дешава 
одједном и изненада (вдруг), а све што се десило по правилу 
је необично (странно). Значењска и функционална узајам-
ност речи изненада и необично, иначе најфреквентнијих у 
роману, уобличава просторно-временски оквир дела, доча-
равајући његов фантазмагорични фон.** Заправо, у поза-
дини свих збивања стоји фантастични, онирични, врели, 
загушљиви, бучан, мутан, жути Петроград. Петроградски 
текст романа, о чему је доста писано, врви најразличитијим 
интертекстуалним значењима која су тесно повезана са 
сфером митолошког или симболичког мишљења. Петро-
град ствара атмосферу неодређености, фантастичног места 
у којем је све могуће. С друге стране, опозиција између цен-
тра и периферије града, која прати кретање протагонисте и 
уједно изражава идеологију простора и друштва, одликује 
многе наративе у чијем је средишту амбициозни јунак.*** 

Посебно списатељско мајсторство показано је у грађењу 
ликова и сликању њихових односа. Како је већ сугерисано, 
главни јунак Злочина и казне носилац је средишње идеје 
романа − идеје о праву на злочин. Кроз њега је изражена 
сва трагика мислиоца индивидуалисте: како један честити 

* Џ. Стејнер, Толстој или Достојевски: Оглед по супротности, прев. 
Љ. Мирковић и Љ. Поповић, Нови Сад, 1989. 
** В. Н. Топоров, Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в 
области мифопоэтического: Избранное, Москва, 1995. 
*** F. Moretti, Atlas of the Europеan Novel: 1800–1900, Verso: London-
-New York, 1999. 
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човек, који разликује добро и зло, који препознаје морал-
ни, природни и божји закон, свесно и својом вољом може 
да почини убиство? Карактере својих јунака Достојевски 
често наговештава и кроз њихово именовање.* Семанти-
ка имена Родион Романович Раскољников у досадашњој 
критици тумачила се различито. Најчешће се полазило од 
презимена Раскољников, које је несумњиво упућивало на 
раскол: он је расколник зато што је устао против божјег 
закона, зато што верује у творачку снагу зла као старовер-
ци и манихејци;** он је расколник и као „западњак“, који 
одбацује православље и верује разуму и свету материјалне 
стварности. Лично име Родион или хипокористика Рођа 
потиче од корена „род“, чиме се апострофира однос према 
ближњима, или пак рођење новога, кајањем преображеног 
човека. Има мишљења и да је име Родион изведено од јеван-
ђеоског Иродиона, једног од Христових апостола, нећака 
Светог Павла, који је хришћанство проповедао паганима. 
Патроним Романович тумачио се као део јунакове припад-
ности Русији, на чијем је челу била династија Романових, 
са свом сложеном породичном историјом, пуном успона и 
падова, обележеном славом, подвизима и крвљу.***

Раскољников је аривиста, жељан успеха и друштвеног 
признања. Изузетно је горд и као такав презире људе. Он 

* Ю. Н. Тынянов, „Достоевский и Гоголь (к теории пародии)“, Поэ-
тика. История литературы. Кино, Москва, 1977, 198–227. 
** И молер Миколка, староверац, који признаје злочин а да га није 
починио, а који има свог обрнутог двојника у кочијашу који убија 
кљусе у Раскољниковљевом првом сну, убеђен је у зло као творач-
ки принцип, као и у кривицу с којом се човек рађа.
*** Б. Н. Тихомиров, „Лазарь! Гряди вон“. Роман Ф. М. Досто-
евского „Преступление и наказание“ в современном прочтении: 
Книга-комментарий, Санкт-Петербург, 2005; Т. А. Касаткина, Вос-
крешение Лазаря: опыт экзегетического прочтения романа Ф. М. 
Достоевского „Преступление и наказание“, Москва, 2005. 
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би да их покори, и зато, између осталог, и чини злочин. 
Он није једнозначан, раван лик. У њему се одвија буран 
унутрашњи духовни процес − борба између етичког и нее-
тичког принципа, божјег и демонског дела људске природе, 
између поноса и гриже савести, сумње и вере у себе („јесам 
ли ја уздрхтало створење или имам право?“). На крају га 
спасавају кајање и љубав, оно од чега је на почетку бежао и 
чега се плашио. Иако после убиства непрестано понавља да 
жели да буде сам, када остане сам он мора да потражи Дру-
гога, а тог Другог налази у Соњи. Наиме, да би се грешник 
спасао или васкрсао своју умртвљену душу, није довољно 
да сâм страда. У том процесу важну улогу треба да одигра 
и саучествовање ближњих или саосећање Другог, који ће 
„твоју душу умити“. Ако је Соња одиграла кључну улогу у 
емотивном преображењу Раскољникова, онда му иследник 
Порфириј Петрович помаже у рационалном, умном узди-
зању. У последњем разговору који се води између њих дво-
јице, када му, исто као и Соња пре тога, предлаже да се сам 
пријави полицији и покаје, пошто га „можда Бог баш ту и 
чека“, инспектор му даје савет, применљив и на све будуће 
амбициозне, успеха жељне младе људе: „Постаните сунце, 
па ће вас сви видети.“ Управо је кроз покајање и преобра-
жај Раскољникова реализована почетна замисао романа, 
о којој је Достојевски писао Каткову − морални закони и 
божја правда имају већу моћ од државног законодавства. 

У нацрту романа, писац бележи да су Соња и Свидригај-
лов јунаци који представљају две стране Раскољниковљеве 
душе: „Свидригајлов очајање и цинизам, а Соња наду, ону 
најнедостижнију“ [...] „Он се страсно везује за обоје.“ 

Софија Мармеладова је, дакле, један од најважнијих 
посредника у „уздизању палога човека“. Њено име јасно 
упућује на Божју Премудрост, док сам лик највише дугује 
хришћанској традицији о покајаним блудницама, какве 
су биле Марија Магдалена или Марија Египћанка. Она 
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је начело љубави, жртве и праштања, па се стога, у књи-
жевном контексту датог доба, може повезати и са неким 
Дикенсовим „уличним“ јунакињама (Емили из Дејвида 
Коперфилда, Нели из Оливера Твиста), или са Балзаковим 
куртизанама „анђеоског лика“ (Коралија из Изгубљених 
илузија, Естер из Сјаја и беде куртизана). Соња и Раскољ-
ников заједно иду путем покајања, што је посебно нагла-
шено у сцени у којој „убица и блудница“ у „сиротињској 
соби“, уз светлост свеће заједно читају јеванђеље, као два 
грешника који траже саборно спасење. Соња има своје 
двојнице и у роману. То је најпре јуродива и богобојажљи-
ва Лизавета, са истим „смерним, кротким очима“, и сама 
жртва породице, коју непланирано убија Раскољников. 
Уплашен и смерни поглед жртве има и кобилица из првог 
Раскољниковљевог сна. А на породичну жртву спремна је 
и Авдотја Романовна, сестра главног јунака. 

Ако је по вољној жртви за ближње Дуња блиска Соњи, 
онда је по карактеру, то јест по гордости она други Раскољ-
ников. Њихова мајка, Пулхерија Александровна, приме-
ћује да Дуња веома личи на брата „не по лицу, већ душом: 
обоје сте меланхолици, обоје мрачни и раздражљиви, обо-
је надмени и великодушни“. Дуња, баш као и њен брат, 
жели да промени свет и људе учини бољим. Још док је била 
гувернанта у дому Свидригајлових, безуспешно је покуша-
вала да перверзног и еротизованог Аркадија Ивановича 
„изведе на прави пут“. 

Аркадиј Иванович Свидригајлов је у пишчевим беле-
шкама скициран као „сладострасник, лажљивац, бурних 
нагона, који чини много подлости и мрачних радњи“. И он 
је горд, па је у том смислу, као и по цинизму, двојник Роди-
она Раскољникова. Посебну пажњу приповедач посвећује 
тамној и непознатој страни његове личности – несвесном 
и потиснутом. Он и Раскољников снивају кошмарне снове 
са архетипским сликама, који одражавају њихове душевне 
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муке и недоумице. Привиђења, „комадићи и делови других 
светова“, како их одређује Свидригајлов, донеће им визије 
жртава Марфе Петровне и Аљоне Ивановне, а Свидригај-
лова ће пред смрт у сну посетити и петогодишња блудна 
девојчица. Најразвратнији јунак у роману парадоксално 
чини највише добрих дела – даје новац за сахрану Катарине 
Ивановне, збрињава њену децу, помаже Соњи да отпуту-
је у Сибир заједно са Раскољниковом. Упркос страсној 
еротској жељи, готово зверски испољеној, пушта Дуњу да 
оде од њега, узимајући јој пиштољ помоћу којег ће „отпу-
товати у Америку“, то јест у празну вечност оностраности 
замишљену као „задимљено сеоско купатило, са пауцима 
у сваком углу“. Свидригајлов спада међу загонетније лико-
ве књиге, барем када је реч о психолошком портрету. У 
дидактичком смислу, његов крај се може тумачити и као 
наговештај о томе шта би се десило са главним јунаком да 
се није покајао. 

Разматрање социјалне проблематике у роману најпре 
се везује за породицу Мармеладових. Кроз њихов живот 
дочарана је сва беда, унижење и трагедија у коју их води 
друштво и отац алкохоличар. Семјон Захарович Марме-
ладов, „Симеон Богопримац“, дубоко верује да ће, упркос 
свом греху, на Страшном суду добити опрост. Премудри 
ће и пијанце примити у царство небеско, иако су „свиње“ и 
„зверињега лика“, баш зато што себе нису сматрали достој-
ним праштања и спасења. 

Насупрот њему појављују се људи „новог нараштаја“, 
поклоници разума и личног интереса. Петар Петрович 
Лужин, Дуњин вереник из нужде, сматра да управо разум 
укида логику моралних побуда. Основну моћ друштва он 
види у новцу, верујући да му иметак може донети све – 
част, брак, срећу, удобност и, наравно, успон на друштвеној 
лествици. У писму које је Пулхерија Александровна упути-
ла сину наводи се и његова изјава о томе да „муж ништа не 
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треба да дугује жени, већ је много боље када жена сматра 
мужа својим добротвором“. Зато би Лужин да се ожени 
сиромашном девојком, уз то гордом и паметном, очекујући 
од ње захвалност, али и покорност. Зато и „баца камен“ на 
Соњу, намеран да се тиме освети Дуњи и Раскољникову, 
који нису пред њим погнули главе, али и зато што веру-
је да унижавање другог уједно значи и лично уздизање. 
Његови књижевни рођаци су Пушкинове тврдице или 
Балзакови и Гогољеви малограђани. Његово презиме се у 
коментарима најпре повезивало са зеленашем Лижином с 
којим је Фјодор Михајлович некада имао посла. Исто тако, 
имајући у виду склоност писца ка творби каламбурних 
имена, Лужина можемо посрбити и назвати га Баришићем 
(„лужа“ значи „бара“).

Андреј Семјонович Лебезјатњиков представник је 
„напредне младежи“ и убеђени следбеник утилитаризма 
и социјализма. Он сматра да је „саосећање у наше време 
наука одбацила“, како се већ „то ради у напредној Енгле-
ској, где влада политичка економија“. За њега постоји само 
једна реч − корисно. Он је „војник“ многобројних „легио-
на“, носилаца „нове мисли“, нихилизма. Они се предано 
везују за идеју коју по правилу „опростаче“ пошто је не 
разумеју, али јој тим више верно служе. Достојевски и 
његово презиме уобличава помоћу вербалне маске, на чије 
значење сам упућује у белешци: „Лебезјатњиков, од глаго-
ла лебезить (улагивати се). Он је нихилиста, лакеј туђих 
мисли.“ За разлику од Лужина, није покварен. У тренутку 
када Петар Петрович подмеће Соњи новчаницу као да ју 
је украла, Лебезјатњиков ће га јавно разоткрити. 

Политички разговор Лужина и Лебезјатњикова чини 
срж сатире у овом роману, водвиљског је и карикатуралног 
карактера, али је и врло реалан, убедљив приказ глупости. 
Теме су „интелектуалне“: злочин и казна, женско питање, 
приватна својина, религија, „предрасуде“, питање о томе 


