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Прво сазнање о Грушењки у 
роману 

О Грушењки сазнајемо прво од других ликова: 

ГРУШЕЊКА 
МИХАИЛ РАКИТИН АЉОША КАРАМАЗОВ 



Ракитин и Аљоша о Грушењки 

• Ракитин описује Грушењку као бившу наложницу старог 
трговчића, развратног градоначелника и трговца 
Самсонова. 

• Такође, пориче икакво сродство с њом: 

• Ја такође имам осећање части, Алексеју Фјодоровичу. Ја 
Грушењки, проститутки, не могу бити рођак, молим да 
то схватите! 

• Што се тиче те жене, вараш се. Димитрије њу... презире. 

• У почетку Аљоша повезује Грушењку са својим братом, јер је 
на тај начин и познаје. 

 

 



Митја о Грушењки  

• Чим сам почео одлазити Грушењки, одмах сам престао да 
будем вереник и поштен човек, ја то схватам. 

• Знао сам такође да воли да зарађује новац, зарађује 
издајући га уз страшну камату, протува, хуља 
немилосрдна.  

• Посебно је занимљив следећи опис: 

Грушењка, обешењак, има такву линију тела која се и на 
нози њеној одразила, чак и на малом прсту њене леве 
ножице се опажа. На који начин ви то тумачите ? 



Фјодор Павлович о Грушењки 

• Она је несташна. Почеће да те љуби и рећи ће да хоће за 
тебе да се уда. Она је варалица, бестидница је, не, не 
можеш ићи к њој, не можеш! 

• Због Грушењке, отац и син постају ривали: 

  Шта, зар да ми и новац да да би помогао том браку, кад се   
он сам у њу заљубио?  



Први сусрет са Грушењком у роману 

• Занимљиво је то што њено пуно име сазнајемо тек када је 
она присутна у разговору: Аграфена Александровна. 

• Аљошино размишљање о Грушењки проширује увиде у њен 
лик: 

Ево ње, те страшне жене – „звери“, како је пре пола сата о 
њој љутито казао Иван. Међутим, пред њим је стајало, 
рекло би се, најобичније и једноставно створење, наизглед – 
добра, симпатична жена. Истина лепа, али тако слична 
другим лепим и „обичним“ женама. Истина, била је веома 
лепа, веома – она руска лепота коју многи тако страсно 
воле. – Аљоша очаран њом.  

 



Грушењка – фаустовска пудлица? 

• А не, госпођице анђеле, ништа вам нисам обећала. Ево, 
сада се види, поштована госпођице, како сам ја према 
вама гадна и самовољна. Ја што пожелим, то и урадим. 
Малопре сам, можда, нешто вама и обећала, а ето сада 
мислим: а ако ми се он опет свиди, Митја, то јест, јер он 
ми се већ једном веома свидео, готово цео сат ми се 
свиђао. Ето, ја ћу, можда, сада отићи и рећи му да од 
данас остане код мене... Ето како сам непоуздана... 



Однос околине према Грушењки 

• Уосталом, биографију ове девојке знали су код нас у граду 
мало и непотпуно; нису дознали више ни у последње 
време, чак ни онда када су се већ многи почели 
интересовати за такву „необичну лепотицу“. 

Како бисмо разумели Грушењку боље него околина, морамо 
обратити пажњу на следеће ствари: 

 Обмана коју је доживела од пољског официра у 17. години 

 Разочарање у њега 

 Однос с Димитријем 



Повређена Грушењка 

• Нoћy y тами јецам, загњурена у јастук, и о свему дуго 
размишљам, срце своје намерно раздирем, мржњом га 
напајам: „Ала ћy му се, ала ћу му се осветити!“ Тако 
понекад и вриснем у тами. А кад одједном помислим да ја 
њему нећу ништа учинити, а он ме сада исмева, а можда 
ме је и сасвим заборавио и не сећа ме се, онда се бацим са 
постеље на под, заплачем сузама немоћи и тресем се, 
тресем до свитања. Ујутру устанем љућа од псета, радо 
бих цео свет прогутала. А затим, шта мислиш: почела 
сам стицати капитал, постала сам немилосрдна, угојила 
сам се, опаметила, ти мислиш тако, а? Међутим, није 
тако; нико то не види и не зна у целом свету; а кад падне 
ноћна тама, ја исто онако као кад сам девојчица била, пре 
пет година, лежим, шкрипим зубима и плачем целе ноћи: 
„Ja ћy ce њему, ja ћy ce њему“, мислим. Jеси ли чуо све ово?  



Разочарање у стару љубав 

• Ајде, носи се откуда си дошао! Наредићу да те одмах 
отерају и најуриће те! Глупача, била сам глупача што 
сам пет година себе мучила, већ сам од мржње саму себе 
мучила! И ово уопште није он! Зар је он био овакав? Ово је, 
ваљда, његов отац! Где си то себи перику наручио? Онај је 
био соко, а ово је патак... 

•  Митја, Митја, ја сам га волела! Тако сам га волела свих 
пет година, све, све ово време! Да ли сам њега волела или 
само своју мржњу? ... Митја, каква срамота! Ох, како се 
стидим, Митја, стидим се, стидим се за цео живот! 
Проклете, нека су проклете ових пет година, нека су 
проклете! 

 



Однос с Димитријем након сусрета с 
паном 

• А хоћеш ли ми опростити што сам те мучила? Ја сам вас 
све од мржње мучила. Ја сам и оног старкељу намерно 
залудела, од мржње... 

• Ја ти нећу бити љубавница, бићу ти верна, бићу твоја 
робиња, радићу за тебе. Отићи ћемо госпођици, 
поклонићемо јој се обоје, да нам опрости, и 
отпутоваћемо. А ако не опрости, ми ћемо и тако 
отпутовати. Ти њој новац однеси, а мене воли... А њу 
немој да волиш. А ако је заволиш, ја ћу је задавити... Оба 
ћу јој ока иглом ископати... 



Димитријево суђење и начин на који је 
утицало на Грушењку 

• То сам ја, ја проклета, ја сам крива! То је он убио због 
мене!... Ја сам га намучила и до овог довела! Ја сам и тог 
старчића-покојника, јадног, намучила, из мржње, и до 
тога довела! 

• Судите нас заједно! Заједно нас погубите, поћи ћу с њим и 
на смртну казну!  

 



Приповедачев став о Грушењки 

Уверавали су такође да је имала некако усредсређен и зао израз 
лица. Ја мислим да је само била раздражена и да је болно 
осећала на себи презриво радознале погледе наше публике жељне 
скандала. То је био поносан карактер који не подноси презир, 
један од оних који чим само посумњају у нечији презир, одмах 
успламте гневом и жељом за отпор. Поред тога, осећала је, 
наравно, и бојажљивост, и душевни стид за ту плашљивост, 
зато је природно што је њен разговор са судијама био 
неуравнотежен – час гневан, час презрив и појачано груб, час је 
неочекивано звучала искрена и срдачна нота самоосуде, 
самооптуживања. Понекад је говорила тако као да пада у неки 
амбис: „Свеједно ми је, нека буде шта хоће, ја ћуипак све рећи...“ 



Последице раздражености и бриге о 
Митји 

Једно три дана после Митјиног хапшења Грушењка се озбиљно 
разболела и боловала скоро пет недеља. Једну од тих недеља 
прележала је у несвести. Врло се променила у лицу, омршавила 
и пожутела, мада је већ, ево, две недеље како не може да изађе 
из куће. 

Грушењкине речи на крају њеног сведочења: 

Тако ми је сам Димитриј Фјодорович говорио, њему и верујте. 
Заводница га је упропастила, то вам је, она је свему разлог... 

Ја се не сећам својих тадашњих осећања, тада су сви повикали 
да је он убио оца, ја сам онда осетила да сам ја крива, и да је због 
мене убио. А када је он казао да није крив, ја сам му одмах 
поверовала, и сада верујем, и увек ћу веровати: није он такав 
човек да би слагао. 

 



Љубавни троугао – Катарина 
Ивановна – Димитрије – Грушењка  

• Однос Митје и Грушењке је врло проблематичан: 

 Димитрије је назива хуљом; То је царица свих сатанских 
душа које се могун замислити на свету! – али и поврх 
свега тога не може без ње 

 Нездрава љубомора: „Ти си“, каже, „пре мене с Пољаком 
била, зато је и мени дозвољено с Катјом“. 

 Љубомора се такође примећује и између Катарине и 
Грушењке: Грушењка је назива змијом, не жели да јој 
опрости на крају: Зле смо ја и ти, сестро! Обе смо зле! 
Откуд ми да опроситмо, ја и ти? Ево, спаси њега и целог 
живота ћу се молити за тебе. 



Прича о главици лука 

• Знаш како је било: живела давно једна жена зла и опака и умрла. И није 
остало после ње ниједног доброг дела. Зграбили је ђаволи и бацили у огњено 
језеро. А њен анђео чувар стоји и мисли: „Кад бих могао да се сетим неког 
њеног доброг дела па да кажем Богу.“ Сетио се и рекао Богу: „Она је“, 
каже, „у башти главицу лука ишчупала и уделила просјакињи.“ А Бог му 
одговара: „Узми“, каже, „ту главицу лука и пружи је њој у језеро, нека се 
ухвати за њу и држи, па ако је извучеш из језера, нека иде у раj, а ако се лук 
прекине, онда нека остане жена тамо где је сада.“ Потрчи анђeо к жени 
пружи јој лук: „На“, каже, „жено, хватај и држи се.“ И почео ју je 
пажљиво вући и већ је био готово сву извукао, али остали грешници у jезеру, 
кад су видели да њу вуку напоље, почели cу cе сви за њу хватати да би и њих 
заједно с њом извукли. А та жена је била зла и опака и почела их је ногама 
ритати: „Мене вуку, а не вас, моја је главица лука, а не ваша.“ И тек што је 
то изговорила, лук се прекинуо. И жена паде у језеро и гори тамо до 
данашњег дана. А анђeо се заплакао и отишао. Ето, то је та прича, Аљоша, 
запамтила сам је од речи до речи зато што сам управо ја та зла жена. 



Симбол главице лука 

• Аљоша и Грушењка су једно другом уделили главице лука: 

Прва главица лука би представљала Грушењкино 
саосећање у вези са смрћу старца Зосиме: Дакле, умро 
старац Зосима! Господе, а ја то нисам знала! Господе, 
шта ја радим, ја сада њему седим у крилу!  

На шта Аљоша одговара: Она ме је сада поштедела... 
Аграфена Александровна, о теби говорим. Ти си моју душу 
васкрсла. Друга главица лука – Аљоша показује Грушењки 
да ипак може да буде добра и да превазиђе зло у себи. 



Једна Грушењкина лепа мисао 

Сви су људи на свету добри, сви до једног. И 
лепо је на свету. Иако смо ми одвратни, ипак 
је лепо на свету. Ми смо одвратни и добри, и 
одвратни и добри... 



Карактеризација Грушењке 
Покушава да вербално манипулише (госпођице анђеле, драга госпођице, драги 

Аљошењка...) 

Самовољна Ја што пожелим, то и урадим; жели да се уда за 
Митју само ако може да ради шта жели. 

Саосећајна/сажаљива Устаје из Аљошиног крила због поштовања према 
његовом болу, саосећа са њим због смрти старца 
Зосиме. 

Љубоморна На Катарину Ивановну, назива је змијом;  
Каже како јој се Митја допадао готово сат времена, 
не љуби руку Катарину Ивановној како би је 
понизила. 
 

Повређена Због обмане коју је преживела од пољског 
официра. 

Кивна Због бола који јој је пан нанео. 

Верна Пет година је била одана пану, а наког тога постаје 
верна Митји до те мере да жели да јој суде с њим. 

Разочарана Проклиње године које је потрошила на чекање 
официра, јер то више није он, стиди се што га је 
толико дуго чекала и волела. 



Хвала на пажњи! 


