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Западно-америчкаепархијаСрпскеправославнецркве,
ЛосАнђелес,САД

УДК821.161.1.09ДостојевскиФ.М.
27-1

ЗАШТОНАМЈЕДАНАС
ПОТРЕБАНДОСТОЈЕВСКИ

Идуће године свет ће славити двестагодишњицу рођења
Фјодора Михаиловича Достојевског (рођен 11. новембра
1821.годинеуМоскви,аумро9.фебруара,1881.годинеу
Петрограду).Великијубилејписцароманаикраткихприча
чијепсихолошкопроницањеунајтамнијекуткеипроцепе
људскогсрца,скупасањеговимнепревазиђениммоментима
просветљења,нијеоставилоравнодушнимнисавременике
нидолазећенараштаје.Славићемо,дакле,јубилејписцако
јијествариназиваоправимименомбезпретензијадабуде
судија,икојинепрестаједапреднасизносизагонетке,пу
штајућинасдаихсамирешимо.Порукамапопутових:„жи
вотсегушикаднемасврхе”,„немасрећеулагодности;сре
ћасерађаизневоље”,„лепотаћеспаситисвет”или„истина
безљубавијелаж”,Достојевскијеусвенараштајеутиснуо
неизбрисиви духовни отисак као један важан подсетник.
Подсетникдаћемосе,каоудубиникрхкастворења,усвету
којитражисензације,увексударатисасвојимограничењи
маиданамјепотребнапомоћодозго.

Но,какоћемославитијубилејДостојевског?Једномсвеча
номакадемијом?Објављивањемзборникасанаучногскупа?
ИлибимождавишеприличилодавеликомРусуиЕвропља
нину,укомесесусрећуИстокиЗапад,омогућимодањегови
јунациизновапроговоресастраницањеговихкњига,алии
сановихсликарскихплатана,сапозоришнихдасака,оних
уПетрограду,Цириху,Нанђингу,Њујорку?Желимдаовај
текстбудескромноалиблаговременоувођењеујубиларну
годинуприправљајућинампутзановоинеодложночитање
великогрускогписца.

АндреЖидјенаписаодасукњигеовогРуса„најустрепта
лијиживотзакојизнам”.ПероДостојевског,оштроалиса
осећајно,меланхоличноиљупко,насушнајепотребанашег
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доба, које се лакомо приклања идеји (које се овај велики
светскиписацгнушао)данаснаукаможесвеспаситиида
захваљујућитехнологијиможемочакпостатиисавршени.
Ноа ЈувалХарари је уHomoDeusу (2015) упозориошта
семоже десити ако човек удружи алгоритамско кодирање
савештачкоминтелигенцијомигенетскиминжењерингом.
Но,јунакизподземљајејош1864.годинеупозораваодаако
сечовековипоступцибудумоглипрорачунатиисаставити
улогаритамскетаблице,тадаћесеживотсвестинаизвла
чењеквадратногкорена,тенасветунебибилодоживљаја.
УЗаписимаизмртвогдомасветлиутешнареч:„Никаквим
оковимаижигосањемнећешнатератичовекада заборави
дајечовек”.Достојевскинасводикахуманијојистинико
јусуистицаливеликимудраци:слободајенајскупоценији
дар,аживотјесте,иувекћебити,узнакустрадања.Својим
великимкњижевнимделимаФјодорупућујенапокајањеи
искупљењекаопредусловзаваспостављањебоголикости.

Семејеванђелскихплодова

Управо у Достојевском је проклијало семе светоотачког
богословљакоје јеизВизантијепосејаноувеликојруској
земљи.Наиме,одавнојепримећенодајетокомвековаово
семедалотаковеликеплодоведасењимахраниланесамо
рускадушанегоисавременичовекуопште.Израставшииз
крилаРускеЦркве,Достојевскијесвојимантиромантичар
скимдухомтосемеучиниоуниверзалном,свечовечанском
храном.

Аштатачноносиусебитосеме?Наведимосамонекеодте
макојејеобрађиваоДостојевски:људскосрцекаопоприште
слободе,љубавпремаземљи,патња,покајање,инквизитор
скисиндромпотчињавањасавестичовеку,лепота,атеизам,
Европа,пакаокаодосада,пустошибесмисаобића,Христос
као једаноднас, „живиживот”,богоискатељство,човеку
светлусусретасадолазећимГосподом,објективнаистина,
љубав пре логике, „мали људи”, самост, словенска душа,
хуманост,светитељиигрешници,оптинскистарци,теоди
цеја, оваплоћење, трагедија зла, сумња, страсти, кушање,
неосуђивање,незлобивост(кротост),каоимногедруге.Као
штоседаприметитивећнапрвипоглед,Достојевскидаје
једанличникоментарнасветеОце.Одменебољипознава
оцифилокалијскогпредањаистичудајесловенскипревод
Филокалијезапоследицуимаопојавуврлодинамичногпо
кретаурускиминтелектуалнимкруговима.Управоћеово
дати један разгранати покрет, назван „филокалијска обно
ва”,зачетупровинцијскомманастируОптини,одаклећесе
извршитиутицај напрву групу тамошњих „словенофила”
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интелектуалаца, а потом и на велике руске писце и инте
лектуалце,каоштосуТолстој,СоловјевипосебноДосто
јевски (довољно је погледати поглавље „Старци” у Браћи
Карамазовима).

Овајвеликиевропскиписацизвршиојенајдубљиутицајна
књижевнимодернизам,егзистенцијализамимногефилосо
фе(зарнијеНичепризнаодајеДостојевскијединимисли
лацодкогајеоннештонаучио?),разнешколепсихологије,
каоинатеологијуикњижевнукритику.Оњегасеотимају
сви.Безпатетикеуречима,онвишеговориоличностима
којепате,негооњиховимосећањима.ЗаДостојевскогра
зумностихармонијанисуврхунскициљевиљудскогживо
та.Јунакизподземљаовојасноистиче:„Гдесутипамет
њаковићиизнашлидачовековавољапрвенственотребада
буденормалнаиврла?Заштосузамислилидачовекутреба
вољаусмеренанаразумињеговувластитукорист?Свешто
јењемупотребно јестенезависнавоља,штагоддагаона
кошта,гдегоддагаонаодведе…”(Писмаизподземља).

Слободакаобунт

Слободауодносунасувирационализам,омогућилајеДо
стојевском(којијепосматрањемљудинаробијиревидирао
својаранија,просветитељскасхватања),даистакненеколи
кохришћанскихтема.Напрвомместу,онјепосебноконста
товаочовековучежњузапатњом:„Јасамсигурандачовек
нећеодбацитиистинскупатњу,чакиакомудонесепропаст
ихаос”.Поњему,„патњајеједанијединиизвористинитог
знања;тегобесуглавнипокретачсамоостварења”.Овдени
јеречоапотеозимизеријеилиоправдањусадизма(премда
кодписцаимаљубавикојаволидамучидруге).УМртвом
домунеманикаквеапологијепатње,негоауторсамопледи
радајебољебитижртванегоџелат:„усветугдејесвеуна
кажено,упрљано,жртвинеостаједругонегодастрадање
прогласизаврлину,заморалнопреимућствонадтиранима”,
приметиојеМилосавБабовић.Ипак,јунацинисуспокојни
инемиресесасудбином,нитисатиранима(уромануПо
ниженииувређени).Прематоме,радисевишеосагледању
слободекаопатњеиviceversa(аДостојевскијеразматрау
скоросвимсвојимделима).Митрополит ЈованЗизјулас је
уочиодатакавприступоткриватајнуљудскеслободеувиду
способностидаупотпуностиприхватисвојунеспособност.
Таквеличностимогудасвојуслабостпреокренуусилу,и
да својумоћоствареунемоћи.Ипак,изванхристологије,
свакозаговарањеоветемеводиунихилизам.Међутим,До
стојевскијегласникјеванђелскепоруке.КаоштојеХристос
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умроиваскрсао,такоичовекдоистинскогживотадолази
крозумирање.

Управоовдебиблијскатемасеменаулазиуигру.Кадасеме
житападнувшиуземљуумре,итеккадсераспадне,изњега
избијановаклицаиваскрсавакаожито(уп.Јн12,24).Ове
ХристоверечиДостојевскијеставиокаоепиграфсвомнај
већемделуБраћаКарамазови.ВладикаАтанасије(Јевтић)
кључзатумачењеДостојевскогналазиуспремностињего
вих јунака да умру. „Треба да умру,макар и достигли би
локаквасавршенстваилибилокаквенеуспехе,катастрофе,
крахове свеједно. Ако прихвате да умру и да се затим из
умрлогродиновиживот,тадаћеодњихбитинешто.Чаки
аконемогутодаостваре,довољнојемакардатоприхва
текаоистину,иуњимавећпочињедасезачињеновижи
вот”.Управозбогтогаштојеимаотежакживот(нашавши
сеосуђенпредводомзастрељање,потомодлежавшироби
јуитд.),Достојевскијеовуидејубиблијскогсемена,којује
разумеомождабољенекоикодруги,успеодапредставикао
незаобилазнутемуистинскогживота.

УсредиштумислиДостојевскогналазисеједна,назовимо
јеегзистенцијалнахристологија,којусуРуситрадиционал
нонеговали.Добровољносмирење(кеносис)водидокрста
каоемпиријскогначинаспасења.Иуправокаошто јеДо
стојевскивероваодасепатњомчовекочишћује,такоисто
јеисветиСилуанАтонскиисковаопорукузасвојевреме:
„Држиумсвојуадуинеочајавај”.

Апетитзаживотом

Следећа велика тема је пишчева заљубљеност у живот,
штопрерастау„најустрепталијиживот”(Жид).Удијалогу
АљошеиИванаКарамазоваоткривасесвадуховналуцид
ност великогписца: „Страшноми је драгодаимаштакав
апетитпремаживоту”,узвикнуо јеАљоша.„Увексамми
слиода,пребилочегадругог,људитребаданаучедаволе
животуовомсвету”.– „Даволеживотвишенегосмисао
живота?”–„Да,управотако.Такотребадабуде;љубавтре
бадабудепрелогике,башкаоштосирекао.Самотадаће
човекмоћидаразумесмисаоживота”(БраћаКарамазовиV,
III).Поштојеутамнициосетиочовековустраснувезаност
заживот,Достојевскијекаснијекрозцеоживотбиовесник
жизнерадостности.

Насупрот природној религиозности, Достојевски износи
веруЦрквекаосмелостслободенасупрот„слабостисрца”.
Управо јерелигијскитриптих–чудо,мистеријаиаутори
тет–оношто,поњему,човекалишаваслободе.Тосутри
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утврђене праксе институционално организоване религије,
пајенањихДостојевскиуказаокаонафакторе,поречима
Јанараса, „добровољног човековог одустајања од сопстве
не слободе,њенеиздаје острашћеношћуибеспоговорним
покоравањем”.Уконцепцијичовека„слабогсрца”илире
лигијског пијетизма, Достојевски с правом прогнозира:
„Дајмуслободу,онћесесамсвезатиивратити”.Зартоне
примећујемо и данас у друштвеним и црквеним кругови
ма?Стогасеукупанопуснашегписцасумираунастојању
даваспоставиХристаЦрквенаместоХристакојегфалси
фикујерелигијскаиинституционалнакрутост.Порукако
јуДостојевскиупућујесвима,укључујућиицрквеневође,
гласи: „Милосрђе је најважнији закон постојања за цело
човечанство”.

Збогтогакоднашегфилософаизподземљаетичкиидеали
не осигуравају пут ка истини. Зањега је човек који бежи
одотвореногсуочавањасапретњомнебићаближибезверју
негоонајкојинеманаштадасеослони,осимнаслободу.
ХристоснемадругогадутаусценикадасесуочавасаВели
киминквизитором.Етиканудиопредмећенусигурност,ато
јеоноштојеХристосодбациваокаофарисејство.

Даромпрозрењаусферуподсвести,Достојевскијесхватио
коликосуљудинедоследнабића.Његовчовекизподземља
вређасвојеслушаоце,пасеизвињава,критикујесебе,аон
дапостајенападан,дабиондаопетпосустао.Итакоукруг.
Повлачи тепих испод својих ногу; схвата да је ухваћен у
крлеткусвогакарактера.Признајеиобјављује:пакао–то
самја.Овајчовекјемогућ–забаван,смешан,ружан–само
настраницамакњиге,алиникоганебизадржаоусвомдо
мудужеодполасата.Међутим,далекопреСартраипотре
снијеодДантеа,Достојевскијепакаоописаоусличнојпер
спективи,алии јоштачније:„Пакао,то јемучење(услед)
нељубави“.ЗаразликуодСартрове,овадефиницијапакла
непреносиузрокмучењанадруге,негонаменесамог,„на
мојунеспособностдасеодносим,мојузаточеностуегоцен
тричнојаутономијимојеиндивидуалности,моје’слободе’”,
приметиојелуцидниЈанарас.

Етичкинедетерминизам

Кадајеговориода„волетичовеказначивидетигакаоштога
јеГосподзамислиодабуде”,Достојевскије,чинисе,есха
толошкаочекивањапоставиокаомерилоисторијскогпосто
јања.Не улепшавајући конфликтну слику негостољубивог
светапредсобом,Достојевскикомпонујевеликусимфонију
живогживота у којој се парафонија, какофонија и хармо
нијасмењују,штавише,сапостојеистовремено,дајућинам
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једнукомплекснуалиуверљивуантропологију.Недетерми
нисаност добраи зла,људска подложностпороку, душев
недевијацијејунака,кретањепоамплитудивисокихусхода
идубокихпадова,све јетоњеговсвет.Екстазапотрагеза
суштомистиномсадржиипоготкеипромашаје,лепоиру
жносесусрећунекаоестетскекатегоријенегокаолицеи
наличјечовековеличности,каоfleursdumal(цвећезла).Ка
да,приповедајући,изокрећекоординатереалности(уједној
причи,снегпадахоризонтално),Достојевскичитаоцаизво
диизсмртнерутине.Монотонијавладакодпакленихковача
бољебудућности(Верховенски,Ставрогин),докљубитељи
животачакиупаломстању,саприметнимосцилацијама,
одају резонанце наде; напослетку онишаљу вибрације са
универзалнимфреквенцијаматезатосамотаквидоживља
вајублагодатникрешчендоуследчинапреумљењаипокаја
ња.ДостојевскогјејошкаомладогпривукаостарацТихон
Задонски,умировљениепископ,којијепостаообразацсвих
његовихстараца,управозатоштојеТихонбиопроповедник
покајања,иакосуоњемусамомчакиуманастирупоједини
гајилинеповерење,осуђујућигазбогнемарногживота,па
чакизбогјереси.

Ипак, иакодубокпсихолог,Достојевскинепроцењује ду
ховнипрепородчовекауБогусамољудскимкритеријуми
ма,нитипакпружадокументарнуоверутаквогпроцеса.Оно
штоончини јестеданампомажедаувидимоколико смо
упалиузамкусамообманедасенеосмељујемодазапочне
моборбупротивукорењенепорочности.Кадгодостваримо
некиморалниуспех,таштинанамседотемереудварада
помислимодајеуњојнашеистинскоја.Међутим,Аљоша
ћесвомелукавомбратурећи:„Мисмонаистојлествици.Ја
самнанајдоњемстепеникуатисинавишем,мождатрина
естом”.Искренибогоискатељтаковерујеинеповодисаза
друштвенимилицрквениммоделиманаосновукојихчовек
желидасепреузносенаддругима.ЧовекДостојевскогжи
виутелуинескривапулсацијуживогчовекаусеби,тетако
одбијапотребудруштвадауњемупрепозна„савршеног”и
„безгрешног”вођукојизадовољавастандардеморалности
замасе.

Прочишћавањељубави

Ипак,незанемарујућигенијДостојевског,владикаАтанаси
је(чијакњигаоДостојевскомускороизлазиизштампе)уо
чиојеинекењеговеслабости:„КодДостојевског,нажалост,
имамотаквихпримерапатолошкељубави,љубавикојаволи
малодамучи.Достојевскијесамбиотоме,личномислим,
склон”. На питање зашто је то тако, Атанасије одговара:



441

ЕПИСКОП МАКСИМ ВАСИЉЕВИЋ

„Затоштоочигледнотонијебилапречишћенаљубав,није
билаусвемукрснаљубав.Достојевскијебиодубокчовек,
алиДостојевскинијеживеоједнимживотомједногсвети
теља, једног подвижника”.Достојевском, ипак, није недо
стајалоискрености,паАтанасијекаже:„Онјезнаоштаје
зло,штајегрех,штајестраст,алијетребалоиподвига,није
билодовољносамознати,већостварититоуживоту.Изато
мождаосећаданечистаљубавјеуствариизворондамукеи
дамучи.Затојељубавподвиг,затојељубавкрст”.Флоров
скијеуочиодајесложеностнароднерускедушепроузро
кованадвемаслабостима:крајњапопустљивостипретера
наосетљивост.Стогајезаписаода„рускадушаимаопасну
тенденцију,издајничкусклоносткатимтрансформацијама
илионимкултурнимметемпсихозамаокојимајеДостојев
скиговориоусвомговоруоПушкину”.

ИмеДостојевскогјепосталосинонимзапсихолошкудуби
ну.Упоређењусадубиномиконтрадикторношћуњегових
јунакапојединекаснијеизнетесистематскепсихолошкете
оријеизгледајукаоповршнопоређење.Многитеоретичари
(највишеФројд)покушалисудаДостојевскогприкажукао
свогпретходника.Свестанрелативитетакатегоријаморала
уљудскомживоту,овајрускиписацјепрвипоказаодаиз
међуфизичкогипсихичкогуконтекстуљудскеразличито
стиграниценисутакојасненикруте.Осећајзазло,љубав
премаслободиучинилисуДостојевскогпосебнорелевант
нимзавеквеликихратова,масовнихубиставаитоталита
ризма.Најмањедвамодерналитерарнажанра (Замјатинов
Ми,ХакслијевВрлиновисветиОрвелова1984)ослањајусе
нањеговесписе.Његовеидејеиформалнаумећаизвршиле
судубокутицајнаНичеа,Жида,Камија,Сартра,Малроа,
МихаилаБулгаковаимногедруге.

Достојевскинијеплениосамовишеслојномструктуромро
мана;Горкијебиoспремандапризнада,такође,„посназии
пластичностислике,саталентомДостојевскогсеможеупо
редитисамоШекспиров”.Затојеонирускиизападнипи
сац,патимеисвечовечански:незабораванипреображајан.
КакокажеВасилијеГондикакис(којијенаучиорускисамо
дабиФјодорачитаоуоригиналу),„акотражишоноштоје
часно,неможешдачиташДостојевскогидаостанешисти.
Неможешдагачиташ,дапримишњеговупоруку,падаје
заборавиш.Онпостајетвој,типостајешњегов.Збратимили
стесеупросторудубоком,узвишеном,широком,упросто
рукојиприпадасвимаисвистајууњега”.

АкосевратимонасавременупроблематикуХараријевогчо
векобога(homodeus),верујемодаћенамјунациДостојев
скогпружитинеопходнунаду:поштојеРаскољниковкрајње
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рационалноодмериосвепредвидљиверазлогезанехумано
дело,наједномсугаспопаланеслућенаосећањаинерешива
питања.Управоованепредвидљивостживота остаје тајна
којуниједнатехнологијанећемоћидауклонибудућидасе
човеккрећеиуонимсферамакојесусаонестранеалгорит
ма.РоманиДостојевскогслужекаоформулаантиномично
стиживотаионинасмогуразбудитиуепохитрансхумане
технологије.Надамоседаћетоучинитидокјевременада
бисмоиданасималијунакедостојнеједногДостојевског.




