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БОБАН ЋУРИЋ – ЧОВЕК С КЊИГОМ

За оне који мисле да човека можемо дефинисати временом и простором: 
рођен је 13. децембра 1968. године у Ћуприји, преминуо – 13. септембра 2019. 
у Београду. 

Тачка.
Живот Бобана Ћурића је енергија стицања знања, чување памћења, несе-

бично давање стеченог духовног богатства нашој заједници. Живот са књигом 
и мапом, корачање кроз време на балканским и европским просторима, радост 
откривања скривене лепоте у крхотинама прошлости – то је Бобан Ћурић. 

Заљубљеник у митове, религију, историју, географију, урбанистичке плано-
ве, архитектуру, успео је да кроз проучавање руске књижевности оствари свој 
сан – постане човек енциклопедијског знања којим је ненаметљиво умео да за-
диви младе људе у слушаоници славистичког семинара и покрене њихов дух у 
потрази за непознатим световима.

Ћупријски гимназијалац, одликаш, носилац Вукове дипломе, упутио се и за 
себе помало неочекивано на студије руског језика и књижевности у Београду, не 
слутећи да ће Филолошки факултет и град Београд постати његова друга кућа. 
Љубав према граду као месту културе и науке, спремност да стиче знања у сваком 
тренутку живота учинили су да Бобан Ћурић током студија израсте у младића који 
се издвајао својом наочитошћу. Тако је скренуо пажњу двојице професора који су 
били заинтересовани да га имају за сарадника: проф. др Александра Терзића – за 
руску фонетику и проф. др Миливоја Јовановића – за руску књижевност. 

Али одлука је одавно била донесена: бриљантни успех на основним студи-
јама био је овенчан изузетним дипломским радом на тему која га никада  
није напуштала у тумачењу књижевног текста: о библијским мотивима у 
руској књижевности (на примеру приповедака Лава Лунца). Овој тематици 
Бобан Ћурић ће се с посебним жаром вратити након двадесет година у својој 
докторској дисертацији „Романи Бориса Савинкова (В. Ропшина)“, одбрањеној 
2013. године. Понирући у филозофско-историјске дубине Савинковљевих ро-
мана, откривајући главну „идеју“ овог контроверзног писца кроз књижевно 
и идеолошко наслеђе руског XIX века те „нову религиозну свест“ Сребрног 
доба, Бобан Ћурић се најдуже задржавао на митопоетско-библијском ни-
воу стваралаштва руског писца. Посматрајући животни и научни пут Бобана 
Ћурића са ове дистанце можемо рећи да је Библија била његова водиља у 
поимању живог живота и стваралачког чина. Њоме је проверавао многе по-
ступке људи, али и уметничке замисли писаца. И сам је попут библијских 
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јунака био „осуђен“ на вечито кретање, савладавање земаљских растојања, 
мерење простора корацима. 

Из размишљања о лутањима изабраног народа у потрази за „обећаном 
земљом“ родиће се у Бобану Ћурићу интересовање за руску емиграцију – про-
гнану, отуђену од родне груде, посвећену умом и срцем изгубљеном рају царске 
Русије. Занимање за руске изгнанике појавиће се већ приликом израде магистар-
ског рада „Руска књижевност у београдском дневном листу Правда. 1917–1941“ 
(одбрањен 2000. године), где ће се бавити рецепцијом не само руске класике 
XIX века у нашим дневним новинама, већ и књижевног опуса руских аутора у 
расејању, укључујући и њихова издања у Југославији. Нема сумње, највише је 
времена и труда уложио Бобан Ћурић у проучавање феномена руске емиграције 
што је и резултирало књигом „Из живота руског Београда“, насталом у окви-
ру научног пројекта „Кодови руске културе“ (2011). Превод књиге на руски 
језик објавио је 2015. године Филолошки факултет за потребе презентације на-
ших научних достигнућа на Међународном сајму књига у Москви. Ова књига 
Бобана Ћурића била је веома запажена у руској научној јавности – доживела 
је презентације у московском Дому руске дијаспоре, као и на Универзитету у 
Нижњем Новгороду. Базирана пре свега на периодичким написима о руским 
историјским, књижевним и културним личностима, она је тек мали део онога 
што је проучавао и знао Бобан Ћурић о руској емиграцији. Његов opus magnum 
о животу руске емиграције на нашим просторима требало је да уследи у годи-
нама које су долазиле, како смо мислили... Ипак, студенти из Бањалуке, где је 
Бобан Ћурић био гостујући професор, са најдубљом захвалношћу и осећањем 
дуга за подарено знање, као прави мали фјодоровци, чувари памћења, приреди-
ли су његова предавања из специјалног курса који је водио и објавили их као 
књигу под називом „Руска емиграција“ (2019), намењену за поклон свим заин-
тересованим читаоцима. 

Радећи на Филолошком факултету у Београду од 1995. године у звањима од 
асистента приправника до ванредног професора, Бобан Ћурић је на чудесан на-
чин остајао исти – пун ентузијазма у раду са студентима, енергичан, посвећен, 
неуморан у подстицању на размишљање, неприкосновен у буђењу радознало-
сти у младом нараштају, до краја предан у настојању да пренесе знања из богате 
руске књижевне и културно-историјске традиције. Нимало није случајно што су 
га студенти толико волели, највише од свих наставника на Катедри за слависти-
ку. А могли су да га слушају на различитим предметима из руске књижевности 
и културе на првој, трећој, четвртој и петој години студија, као и ван наставе – 
на јавним наступима у Коларчевој задужбини или Руском дому, на екскурзијама 
по „руском“ Београду.

Дечачки сан да постане туристички водич (о чему је говорио и Борису 
Успенском у Београду) нашао је одраза у походима које је Бобан Ћурић органи-
зовао кроз Београд и Србију заједно са студентима, али исто тако и са страним 
научницима, гостима Катедре за славистику, остављајући без даха како највеће 
слависте, тако и слависте-почетнике својом ерудицијом и љубављу према свему 
ономе што је људски дух оставио у наслеђе нама на Балкану. 

Лаки Бобанов корак праћен жустром гестикулацијом руку и главе, убед-
љивим јасним и звучним гласом, оживљавао је историјске прилике, подизање 
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здања, осликавање зидова манастира, новинске расправе, пријеме код краља 
Александра Карађорђевића. Спој кретања кроз простор и време са заустављеним 
тренутком из ближе или даље историје осетио је свако ко је нетремице слушао, 
примао и маштолико пребивао у другој епохи, коју је дочаравао Бобан Ћурић.

Научни и стручни рад, оличен у различитим публикацијама (монографија 
„Из живота руског Београда“, 50-ак студија, 10 стручних текстова), учешћу на 
домаћим и међународним конференцијама (Русија, Бугарска), предавањима 
по позиву (Нижњи Новгород), бројним бриљантним књижевним преводима, 
организовању научних скупова, раду у телима Филолошког факултета био је 
само део јавног живота Бобана Ћурића. Међутим, његова највећа страст биле 
су књиге и путовања, читање и визуелизација прочитаног, спој фиктивног и 
опипљивог. Одсуство нагона за поседовањем било каквих материјалних добара 
било је у апсолутној пропорционалној супротности са стеченим знањем у овом 
скромном и благом човеку. 

Одлазак Бобана Ћурића све је подсетио на речи великог Булгакова – да је чо-
век не само смртан него понекад изненада смртан. Ово „изненада“ изван грани-
ца логике, које говори о рушењу устаљеног поретка ствари, остало је као опо-
мена да смо тек накратко гости у овоме свету и да немамо мерну јединицу за 
живот. Пређени пут Бобана Ћурића између „експлозија“ рођења и смрти, двају 
преображаја који се спајају у тачки почетка и краја, буђења и сна, живог и нежи-
вог, могао би се мерити памћењем студената који ће преносити на будућу мла-
дост све оно што су од њега научили, а ови на следеће поколење и следеће на 
следеће... Јер једино захваљујући памћењу смртни постају бесмртни. 
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БОЛЬШАЯ СЛАВИСТИКА И БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА: РОМАН 
ЯКОБСОН (1896–1982) И КОРОЛЕВСТВО СЕРБОВ, ХОРВАТОВ И 

СЛОВЕНЦЕВ
Выдающегося лингвиста и филолога Романа Якобсона (1896–1982), члена-корреспонден-

та Сербской академии наук и искусств, многое связывало с Королевством сербов, хорватов и 
словенцев (КСХС) и Сербией в межвоенный период ХХ века — прежде всего его многолет-
ний научный интерес к народному эпическому творчеству и народному стихосложению, со-
трудничество с сербскими филологами, а также участие во второй половине 1920-х гг. в меж-
дународном проекте по изучению живого эпического сказительского мастерства на Балканах 
и в СССР. Однако, помимо научных связей и проектов, была еще одна сфера пересечения 
Якобсона с Югославией, которая никогда прежде не рассматривалась в историографии, — 
активное участие филолога, в 1920-е гг. сотрудника советского дипломатического предста-
вительства в Праге, в неформальных переговорах с целью установления дипломатических 
отношений между советской Россией и КСХС. Статья, основанная на впервые вводимых в 
научный оборот документах из Архива внешней политики Российской Федерации МИД РФ, 
анализирует и представляет роль Якобсона в этом процессе. 

Ключевые слова: Р.О. Якобсон, А. Белич, М. Ивич, Н. Пашич, С. Клюич, внешняя полити-
ка, дипломатическое признание СССР, история славяноведения, славистика, русская эмигра-
ция, русское зарубежье, социальная история науки.

The eminent linguist and philologist Roman Jacobson (1896–1982), a corresponding member 
of the Serbian Academy of Sciences and Arts, focused considerable amounts of his attention on the 
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (KSCS) and Serbia during the interwar period primarily 
through his continual scientific interest in epic folk art and folk meter and cooperation with Serbian 
philologists. He also actively participated in the international project for the study of living epic 
storytelling in the Balkans and the USSR in the 1920s. However, in addition to these scientific 
contacts and projects, Jacobson’s contact with Yugoslavia included another area, which has not 
been considered before: the active participation of the philologist, an employee of the Soviet 
diplomatic mission in Prague in the 1920s, in secret negotiations aimed at the establishment of 
diplomatic relations between Soviet Russia and the KSCS. This paper, based on investigations of 
newly discovered documents in the Foreign Policy Archive of the Russian Federation, examines the 
role of Jacobson in this process.

Keywords: Roman Jacobson, A. Belić, M. Ivić, N. Pašić, S. Kluić, foreign policy, USSR 
diplomatic recognition, the history of Slavic studies, Slavic studies, Russian emigration, Russia 
Abroad, social history of science.

Место и роль профессиональных (персональных и институциональных) и 
геополитических практик славистики и славистов в новом европейском про-
странстве, возникшем после Первой мировой войны, остаются недостаточно 
изученными. Между тем, именно в этот период происходит значительный рост 
влиятельности славистики не только как научного института и славистов как 
академического сообщества, но и как инструмента международных коммуни-

СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ
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кации и культурной дипломатии. Изменение институционального положения 
славистики было прямо связано с образованием новых славянских государств 
(Чехословацкая республика, Королевство сербов, хорватов и словенцев и др.), 
что актуализировало формирование в этих странах собственных геополитиче-
ских, научных, культурных и образовательных повесток дня, а также с транс-
формацией статуса многих членов славистического сообщества, чей «симво-
лический капитал», накопленный в рамках национально-освободительных 
движений, привел их в разряд акторов и политиков мирового уровня. В свою 
очередь появление «славянского мира» как значимого самостоятельного акто-
ра стало важнейшим геополитическим фактором и стимулировало создание но-
вой академической инфраструктуры – кафедр и научно-исследовательских ин-
ститутов, изучающих языки, литературу, фольклор, историю, материальную и 
духовную культуру славянских народов. Славянские институты и семинарии, 
ранее существовавшие единично и локально, при отдельных университетах, 
после окончания Первой мировой войны стали открываться по всей Европе – в 
1919 г. в Париже был организован Institut d’etudes slaves (Институт славянских 
исследований), содержавшийся на средства французского, чешского, югослав-
ского и польского правительств и имевший филиалы в Софии, Праге, Варшаве, 
Загребе, Белграде . В Германии славянские семинары и институты традицион-
но работали во всех крупных университетах, в 1921 г. Институты по изучению 
Восточной Европы были открыты в Риме и в Падуе, Неаполе и Флоренции, а 
также во многих других европейских университетах. 

В этих условиях особенно возрастала роль славистов как «коммуникаторов», 
благодаря персональным социальным и научным практикам которых восста-
навливались как непосредственные связи внутри академических славистиче-
ских сообществ европейских стран, многим из которых пришлось пережить 
тяжелую полосу вынужденных континентальных миграций, так и международ-
ные контакты и проекты в целом. 

Кроме того, слависты стали играть важную, а нередко и исключительную, 
роль как посредники (переводчики и организаторы) между возникшими в 
Европе после военных и революционных потрясений многочисленными нацио-
нальными эмигрантскими сообществами, властными структурами и общества-
ми стран их нового пребывания. Достаточно упомянуть имена профессоров 
Александра Белича (1876–1960) и Иржи Поливки (1858–1933), первого прези-
дента Чехословацкой Республики Томаша Г. Масарика (1850–1937) и др., чтобы 
представить масштаб работы, проделанной славистами для адапатации бежен-
цев к новой языковой и культурной среде. 

Русские ученые-слависты, многие из которых сами оказались беженца-
ми в результате большевистского переворота и гражданской войны в России 
(1917–1922), также стали «медиаторами» нового европейского научного и об-
разовательного пространства и внесли существенный вклад в развитие много-
ообразных связей между профессиональными сообществами и гражданскими 
обществами стран, принявших вынужденных эмигрантов. К этой группе от-
носятся как известные ученые – академики Никодим Кондаков (1844–1925) 
и Владимир Францев (1867–1942), профессора Макс Фасмер (1886–1962), 
Евгений Аничков (1866–1937) и др., так и молодые слависты, жившие и рабо-
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тавшие в Европе с советскими паспортами, например, Роман Якобсон (1896–
1982), Петр Богатырев (1893–1971) и др., а также выросшие уже в условиях 
эмиграции специалисты младшего поколения (как, например, Илья Голенищев-
Кутузов (1904–1969), Кирилл Тарановский (1911–1993) и др.).

В первой половине ХХ века значение этих «коммуникаторов» и для разде-
ленного российского, и для всего европейского славистического сообщества 
было исключительным. Благодаря их личным связям поддерживалась цирку-
ляция и трансляция новых научных идей, концепций и практик; в то же вре-
мя они создавали своего рода коммуникативные коридоры между различными 
национальными и профессиональными элитами в условиях политически не-
стабильного межвоенного мира. Таким образом международные научные связи 
и проекты служили одним из инструментов поиска и новых государственных 
идентичностей славянских стран, и новых коммуникативных стратегий слави-
стического научного и образовательного сообществ. 

В этом контексте судьба известного лингвиста и филолога, профессора 
Гарвардского университета (США) Романа Осиповича Якобсона (Jakobson; 
1896–1982) имеет особый интерес и значение. Приехав в Прагу (Чехословакия) 
в июле 1920 г. в качестве официального сотрудника Миссии советского Красного 
Креста по репатриации бывших русских военнопленных Первой мировой во-
йны, исполнявшей в дальнейшем функции первого советского представитель-
ства1, он жил и плодотворно работал в этой стране (Прага, Брно), не имевшей 
дипломатических отношений с Советской Россией, почти двадцать лет, до 
1939 г. Советский паспорт и служба в советской миссии не помешали недавне-
му выпускнику Московского университета (1917) стать одним из крупнейших 
лингвистов XX века, инициатором и / или участником многих международных 
славистических проектов, в том числе одним из основателей Пражского линг-
вистического кружка, а также профессором (сначала экстраординарным, а за-
тем ординарным) Университета Коменского в Брно. При этом Якобсон не толь-
ко генерировал идеи и тексты, но и стремился к их продвижению в широком 
коммуникативном поле – учеников, читателей, коллег, партнеров, патронов, ад-
министраторов, позиционируя себя в рамках этой стратегии как индивидуаль-
ного научного и социального «коммуникатора». 

Хотя научное наследие Р.О. Якобсона давно и интенсивно изучается, а совре-
менная «якобсониана» насчитывает сотни публикаций (Якобсон 1999; Якобсон 
2017; Sini, Castagneto, Esposito (red.) 2018), однако, научной биографии фило-
лога пока не существует. Не в последнюю очередь потому, что многие эпизоды 
его долгой жизни остаются мало проясненными. В недавней работе П. Стайнер 
отмечает, что сегодня исследователи все меньше рассматривают научное твор-
чество Якобсона как некую автономную, внеисторическую систему, все более 
стараясь уловить многоаспектный социальный контекст становления идей и 
практик филолога — будь то идеологические подтексты его научных теорий, 
отношения с большевистскими властями и русскими эмигрантами или его про-

1 Дипломатические отношения между СССР и ЧСР были установлены только в 1934 г., 
но советская торговая миссия исполняла обязанноссти постоянного представительства со-
ветской России с консульскими функциями.
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тивостояние консервативной части академического сообщества Чехословакии 
и США (Стайнер 2018: 14). 

Одним из «ключей», позволяющим судить о «параллельных» практиках мо-
лодого Якобсона как «советского спеца», остается мемуарное интервью уче-
ного Б. Янгфельдту (Якобсон 2012). Записанное в 1977 г. и впервые опубли-
кованное в обширных фрагментах в 1992 г., через шесть лет после кончины 
ученого, оно содержит многие неизвестные факты сотрудничества Якобсона с 
советским Народным комиссариатом по иностранным делам, сыгравшим важ-
ную роль как в профессиональной научной карьере и жизни филолога, так и 
всего славистического сообщества в ХХ веке. Поставленное в общий событий-
ный контекст времени, это сотрудничество оказывается знаковым, приоткрывая 
зону активного взаимодействия Р. Якобсона с советской политической элитой и 
чиновниками среднего и высшего уровня, а в более отдаленной перспективе – 
с европейскими политиками, дипломатами и интеллектуалами разных полити-
ческих направлений. В последнее время этот сюжет получил документальное 
развитие во многих работах (Генис 2009; Гланц 2011; Сорокина 2016; Сорокина 
2019а; Сорокина 2019б; Стайнер 2018; Konečný, Polley 2014/2015), однако по-
прежнему остается интригующим и недостаточно исследованным.

Благодаря своему служебному положению в 20-е годы, а Роман Якобсон яв-
лялся заведущим отделом печати (= пресс-атташе) советской миссии в Праге, 
он имел многочисленные неформальные связи в дипломатических, обществен-
ных и культурных кругах Чехословакии и других европейских стран, в том 
числе Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС). Этот аспект регио-
нальных социальных практик слависта до сих пор вообще не затрагивался в 
историографии.

В настоящей статье, опираясь на документы из Архива внешней полити-
ки (АВП) РФ МИД РФ, связанные с участием Р.О. Якобсона в организации 
переговоров по установлению дипломатических отношений между СССР и 
Королевством сербов, хорватов и словенцев в 1923–1924 г., мы лишь обозначим 
некоторые перспективы изучения этой темы, помогающие лучше понять траек-
тории сложной европейской биографии ученого межвоенного периода, значе-
ние которой далеко выходит за персональные рамки, затрагивая историю сла-
вистики всего ХХ века.

«Преданность славянскому миру…»

В июне 1955 г. профессор Гарвардского университета Роман Якобсон был 
избран членом-корреспондентом Сербской академии наук и искусств (САНИ). 
В сентябре того же года он приехал в Белград, где состоялась внеочередная 
Международная встреча славистов, выступил с несколькими докладами и во-
шел в состав руководства учрежденного Международного комитета славистов 
от США (Радженович 2019). Для самого ученого, и для всего славистическо-
го сообщества избрание Якобсона в САНИ и его приезд в Югославию имели 
знаковый характер, маркировавший начало восстановления широкого между-
народного сотрудничества славистов, прерванного Второй мировой войной и 
появлением «железного занавеса». 



Славистика ХХIV/1 (2020)

 Большая славистика и большая политика: Роман Якобсон (1896−1982)...  23

Фигура американского профессора со сложной судьбой – в 20-50-е годы по-
стоянно объявлявшегося чьим-нибудь «шпионом», а в 1939 г. в силу еврейского 
происхождения вынужденного бежать из Чехословакии за океан, отражала тра-
ектории профессиональных карьер и личных судеб многих европейских сла-
вистов и одновременно символизировала постепенное преодоление политиче-
ских барьеров и наведение профессиональных мостов – вслед за белградской 
встречей славистов последовали регулярные международные съезды сначала 
во всех столицах (Москва, София, Прага, Варшава), а затем и в других городах 
социалистического «блока». Для самого Якобсона визит в Югославию факти-
чески открывал возможности дальнейших поездок в «страны народной демо-
кратии», прежде всего в Чехословакию и СССР.

По-видимому, это был первый личный приезд слависта в Белград, несмо-
тря на то, что в межвоенный период его многое связывало с Югославией 
и Сербией, в частности. Докторат Якобсона, защищенный в пражском 
Немецком университете Карла Фердинанда в 1930 г. под руководством про-
фессора Ф. Спины, был посвящен строению стихов сербохорватского народ-
ного эпоса2, а еще ранее филолог3 принимал участие в международном про-
екте по изучению живого эпического сказительского мастерства на Балканах 
(Югославии, Албании, Болгарии) и в СССР, инициированном профессором 
того же Немецкого университета Г. Геземанном, одним из ведущих специ-
алистов по южнославянской литературе и фольклору4 (Бахтина 1993: 297–
309, 322–323). В рамках этого проекта Якобсон познакомился с сербским 
лингвистом Гойко Ружичичем (1894–1977), ставшим его единственным 
сербским соавтором5. 

2 «Über den Versbau der serbokroatischen Volksepen». Сокращенная версия: Jakobson 1933. 
3 Еще в студенческие годы (1914—16) Р.О. Якобсон вместе с П.Г. Богатыревым предпри-

няли ряд поездок по различным уездам Московской губернии для записи живой русской ска-
зочной и обрядовой традиции.

4 Судьба Г. Геземанна (1888–1948) была столь же неординарной, как у самого Якобсона. 
Он получил докторскую степень по немецкой литературе в 1913 г., но вместо продолжения из-
учения славистики в Лейпциге в 1914 г. отправился в Белград - преподавать немецкий язык в 
местной гимназии. С началом Первой мировой войны он вступил в сербскую армию в каче-
стве санитара, при ее отступлении через Албанию попал в плен и был освобожден через ней-
тральную территорию в Германию. Об этой истории он рассказал в 1935 г. в книге «Die Flucht: 
Aus einem serbischen Tagebuch 1915 und 1916». В 1922-1944 г. Геземанн преподавал славян-
скую филологию и балканологию в Славянском семинарии Немецкого университета Карла 
Фердинанда в Праге, с 1924 г. как ординарный профессор. В 1933-1934 г. он был ректором это-
го университета. В 1940 г. профессор был направлен МИД нацистской Германии в Югославию 
для строительства Немецкого научного института в Белграде, но летом 1941 г. покинул город, 
возобновил преподавание в Праге и стал директором Славянского института. В 1944 г. вышел 
на пенсию и переехал в Баварию. Его сын Вольфганг (1925-2014) также был профессором сла-
вистики в Саарском университете в 1972-1987 г.

5 Совместно ими была написана статья о преломлении славянского мифа об оборот-
не в русской и сербскохорватской эпиче ской традиции (Jakobson & Ružičić 1951). После 
Второй мировой войны Г. Ружичич работал в Византийском центре Гете-Института в 
Брюсселе, а в 1947 г. уехал в США, где в статусе экстраординарного профессора преподавал 
в Колумбийском университете.
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Несмотря на разницу в возрасте и статусе, три десятка лет продолжалось, по 
словам Якобсона, его «тесное и дружественное сотрудничество» с выдающим-
ся сербским славистом и общественным деятелем, академиком Александром 
Беличем (От чужих к своим 2016: 313)6. К сожалению, этот интереснейший 
эпизод русско-сербского сотрудничества славистов, до сих пор остается поч-
ти неисследованным. По умолчанию считается, что академик Белич, извест-
ный русофил, учившийся в России, избранный членом-корреспондентом 
Императорской академии наук в Петербурге еще в 1910 г., имевший обширые 
личные связи с русскими славистами, но многие годы возглавлявший глав-
ный государственный институт КСХС по поддержке «белых» русских бежен-
цев – Державную комиссию, не испытывал симпатий к Советской России. Так, 
один из учителей Якобсона, его друг и коллега, член-корреспондент РАН Н.Н. 
Дурново (1876–1937), до 1928 г. живший в Чехословакии, в частной переписке 
прямо заявлял, что «А. Белич как всякий балканец не может отделить науку от 
политики» (Робинсон, Петровский 1992: 75). Советский Наркомат иностран-
ных дел в 1925 г. признал А. Белича «безусловно нежелательной» персоной 
и отказался дать разрешение на приглашение сербского слависта на праздно-
вание 200-летнего юбилея Российской академии наук (Сорокина 2000: 123). 
Впрочем, подобное отношение советских властей к ученому носило скорее си-
туативно-политический характер и сразу после Второй мировой войны пре-
зидент Сербской академии наук А. Белич посетил Москву в дни на этот раз 
220-летнего юбилея АН СССР (июнь 1945 г.) во главе официальной делегации 
и вскоре удостоился звания почетного профессора Московского университета 
(1947). Его благодарственное письмо президенту АН СССР В.Л. Комарову не 
оставляет сомнений, что академик очень надеялся на развитие сотрудничества 
с советскими славистами7.

Роман Якобсон и Александр Белич, вероятно, познакомились лично на про-
ходившем в Праге в октябре 1929 г. Первом международном съезде славистов, 
а затем встречались там же в декабре 1930 г. на международной фонологиче-
ской конференции, созванной Пражским лингвистическим кружком8. То, что их 
научное общение в эти годы носило постоянный и обоюдо заинтересованный 
характер, говорит и символичный обмен публикациями – в 1936 г. Якобсон по-
лучил приглашение опубликовать статью в сборнике в честь 40-летия научной 
деятельности сербского академика (Якобсон 1937) и в свою очередь в 1938 г. 
надеялся на участие А. Белича в сборнике памяти Н.С. Трубецкого (От чужих 
к своим 2016: 307). По свидетельству Б. Станковича, Р.О. Якобсон собирал-
ся приехать в Белград осенью 1939 г. для участия в 3-м Международном съез-
де славистов как делегат от Брненского университета (Станкович 2012: 63), но 
вынужденный бежать из оккупированной Чехославакии еще 15 апреля 1939 г., 

6 Впрочем, недавно изданная в Белграде их небольшая переписка за 1938–1958 г., вряд 
ли полностью сохранившаяся, носит преимущественно деловой характер (От чужих к сво-
им 2016: 307–316).

7 См.: Архив Российской академии наук. Ф. 277. Оп. 4. Д. 301. 
8 См. известную фотографию, запечатлевшую участников этой конференции, в том числе 

Г. Ружичича, А. Белича и Р. Якобсона. Воспоминания об этой встрече Якобсон опубликовал 
в 1976 г. в сборнике в честь 100-летия А. Белича (Jakobson 1976).
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заявку на участие в съезде отправить не успел, да и сам съезд ввиду начала 
Второй мировой войны не состоялся.

Так или иначе, но личные и институциональные контакты Р.О. Якобсона и 
А.Белича возобновились, как минимум, в 1950 г. (От чужих к своим 2016: 309-
312). И хотя мы не располагаем сведениями, кто именно из югославских ученых 
стал инициатором избрания Якобсона в САНИ, думается, что оно не обошлось 
без самого Александра Белича, высоко ценившего труды и научно-организаци-
онную деятельность младшего коллеги и отметившего его 60-летие публикаци-
ей своей статьи в сборнике в его честь (Belić 1956). 

Белградская встреча 1955 г. имела и еще одно продолжение – академик Белич 
познакомил Р.О. Якобсона со своей бывшей студенткой, в будущем – известным 
лингвистом, профессором и действительным членом САНИ Милкой Ивич, в 
научной судьбе которой поддержка Якобсона сыграла важную роль. Через де-
сять лет в содружестве с С. Маричем она осуществила единственное книжное 
издание работ Р. Якобсона на сербском языке – том «Lingvistika i poetika» вы-
шел под в Белграде в 1966 г. Впоследствии именно М. Ивич написала прочув-
ственный некролог русского филолога, в котором попыталась суммировать его 
заслуги перед югославской наукой: «У нас была особая причина оказывать по-
чести Якобсону. Этот космополит по жизненному пути и важным достижениям 
был трогательно предан славянскому миру, из которого происходил. Свою при-
верженность этому миру он показывал разными способами. О сербской среде 
он всегда говорил с нескрываемой теплотой. Не только тем, что сотрудничал с 
журналами нашей научной области, но и выбором предмета анализа умел непо-
средственно обогатить нашу науку и культуру… Сербская академия наук и ис-
кусств может только гордиться тем, что великий Роман Якобсон с удовольстви-
ем назывался и ее членом» (Ивић 1984; цит. по: Радженович 2019: 316-317). 

«Югославский “сфинкс“ будет разгадан»9

Вряд ли ставшая к моменту написания этого текста академиком Милка Ивич 
знала об интенсивных многолетних контактах Романа Якобсона с дипломати-
ческой миссией КСХС в Праге в 20-е годы, хотя в то время он не скрывал их 
от коллег. Тот же Н.Н. Дурново в 1934 г. в показаниях по делу «Русской нацио-
нальной партии» рассказывал: «Хотя коммунизму Якобсон тогда не сочувство-
вал, но к своим обязанностям в советском полпредстве относился ... добросо-
вестно и с некоторым энтузиазмом. <...> Встречаясь часто с чехословацкими и 
югославскими дипломатами, он в беседе с ними проводил мысль о необходи-
мости установления правильных дипломатических отношений Чехословакии и 
Югославии с СССР» (Ашнин, Алпатов 1994: 111–112).

Как известно, дипломатические отношения между СССР и Королевством 
Югославия были установлены только в 1940 г., однако первые попытки диало-
га между королевским правительством в Белграде и Советской Россией пред-
принимались еще в годы гражданской войны в России летом 1920 г. (Станков 

9 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 43. Пор. 53959. Папка 276. Л. 94 (из «Дневника» полпреда К.К. 
Юренева).
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2018, с. 153). Несколько лет спустя они стали приобретать систематический 
характер с обеих сторон. Существенным, но не главным, камнем преткнове-
ния на пути официального признания Советской России было решение «рус-
ского (= эмигрантского) вопроса» и позиция по нему короля Александра I 
(Карагеоргиевича) и поддерживавших его политических сил. Благодаря им 
старая российская дипломатическая миссия в Белграде продолжала свою рабо-
ту до 1924 г. Между тем, уже весной 1922 г. в кулуарах Генуэзской конферен-
ции на встрече советского наркома по иностранным делам Георгия Чичерина и 
министра иностранных дел КСХС Момчило Нинчича обсуждалась перспекти-
ва минимизации деятельности «белых» российских эмигрантов на территории 
Королевства. А 6 марта 1924 г., вслед за признанием СССР правительствами 
Великобритании, Италии и Франции, МИД КСХС объявило, что политическая 
миссия старого российского посольства в Белграде завершена и его глава В.Н. 
Штрандтман в будущем будет лишь «Делегатом, ведающим интересами рус-
ской эмиграции».

Этому решению предшествовали интенсивные неофициальные контакты 
членов миссий СССР и КСХС в Праге на разном уровне. Непосредственным 
каналом трансляции и передачи сигналов от своих патронов о желательности 
переговоров по установлению дипломатических отношений стали заведующие 
отделами печати обеих миссий Роман Якобсон и Стеван Клюич. 

Круг служебных обязанностей Якобсона в советской миссии был весьма 
широк – информационный мониторинг политического «курса» местной прес-
сы и Малой Антанты; снабжение чехословацких средств массовой информа-
ции сведениями о Советской России и ее планах; поддержание связей миссии 
с местными журналистами; подготовка материалов по заданию полпреда в за-
рубежную и советскую прессу; наконец, «выполнение отдельных, связанных с 
прессой и литературными кругами заданий»10. 

Долгое время Якобсон оставался единственным сотрудником миссии, вла-
девшим многими языками, прежде всего чешским. Наряду с коммуникабельно-
стью это обеспечивало его связи в самой широкой пражской среде и определя-
ло особое, можно сказать привилегированное, положение Якобсона в миссии. 
«Наше полпредство совершенно не в состоянии поддерживать сношения с та-
кой массой лиц, как это делается через посредство Якобсона, лично знающего 
положительно все политические, журнальные и хозяйственные сферы Праги», 
– признавался советский полпред (Сорокина 2000: 135). В центральном аппара-
те советского Наркомата по иностранным делам также фиксировали, что «вся11 
дипломатическая информация Полпредства носит неизменный подзаголовок: 
«Из разговоров Якобсона с ...»» и «почти все» связи полпредства с официаль-
ным и дипломатическим миром Праги велись через него же (Сорокина 2000: 
119). В числе его собеседников, говорилось в этом же документе, «постоянно 
мелькают имена Т. Масарика, Э. Бенеша, Гирсы, Папоушека, Клюича (югослав-
ское посольство), Уржидила (германское посольство), Кужэ, Фишеля (француз-
ское Посольство) и ряда других» (Сорокина 2000: 119). 

10 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 43. Д. 53943. Папка 275. Л. 60.
11 Здесь и далее выделено нами.
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Упомянутый югославский визави Якобсона – журналист Стеван (Стево) 
Клюич (Клуич)12 был также знатоком европейских языков – итальянского, 
немецкого, чешского, французского и даже немного говорил по-русски13. Он 
родился в хорватском Задаре в 1889 г., гимназию окончил в Сплите, в годы 
Первой Балканской войны пошел добровольцем в сербскую армию. В 1919 г. 
Клюич окончил философский факультет Карлова университета в Праге, здесь 
женился и здесь же родилась его дочь. С мая 1921 г. он служил в Министерстве 
иностранных дел Королевства СХС (пресс-атташе в миссиях в Праге и в 
Софии), затем был представителем Центрального пресс-бюро правительства 
Королевства Югославии. 

Впервые имя Стевана Клюича в доступных нам документах14 появляется 
в сентябре 1923 г. в «Дневнике полпреда» К.К. Юренева 15; с этого момента 
встречи Клюича и Якобсона происходили с разной частотой и интенсивностью 
на протяжении всего периода 1923–1927 г., став важным неофициальным кана-
лом общения советской и югославской миссий. С учетом великолепной памяти 
Якобсона можно предположить, что в ходе доклада полпреду он точно воспро-
изводил речь собеседника, но остается неизвестным, на каком языке общались 
Роман Якобсон и Стеван Клюич (немецкий, чешский?) и в какой мере перевод 
их «бесед» на русский язык соответствовал исходной информации. Тем не ме-
нее, голоса югославских политиков, звучащие сквозь текст официальных за-
писей советского полпреда «со слов Якобсона», представляют интереснейший 
источник, позволяющий лучше понять акценты и приоритеты югославской сто-
роны в те или иные временные jnhtprb.

Хотя у каждой миссии и у каждого пресс-атташе была своя повестка дня 
для обсуждения и свой интерес, но осенью 1923 – весной 1924 г. доминировала 
одна тема – перспектива прямых югославо-советских переговоров о возможно-
сти установления дипломатических отношений. 

Главным проводником идеи переговоров с югославской стороны выступала 
группа высших чиновников МИД во главе с министром Момчило Нинчичем, 
которым в Праге ассистировали посол Любомир Нешич16 и советник посоль-

12 В документах АВП РФ используется транслитерация Клюич, хотя оригинальное на-
писание фамилии – Kluić и (то есть Клуич). Благодарю профессора И. Антанасиевич за эту 
консультацию.

13 Приношу глубокую благодарность Р. Радженович за сведения о С. Клюиче, основанные 
на его «Послужном списке» из фонда МИД КСХС (Архив Югославии). 

14 Моя самая искренняя благодарность руководителям Историко-документального депар-
тамента МИД РФ и сотрудникам Архива внешней политики РФ МИД РФ, благодаря профес-
сиональному и благожелательному содействию которых стала возможной моя работа в этом 
важнейшем для истории науки архиве.

15 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 43. Пор. 53959. Папка 276. Л. 12. Отметим, что подобный «днев-
ник» являлся и до сих пор является официальным документом, который ведется главным ли-
цом миссии – полпредом или послом, фиксирующим в нем все служебные разговоры, пере-
говоры, встречи сотрудников миссии.

16 Любомир (Люба) Нешич (1879-1932) на дипломатической службе с июля 1905 г. Адвокат 
в Приштине (1914), он вернулся на дипломатическую службу в октябре 1915 г. Служил по 
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ства Берич17. При встречах с Якобсоном в октябре-ноябре 1923 г. Клюич не-
однократно указывал, что белградский МИД одобрял переговоры между югос-
лавскими и советскими представителями в Праге, однако предупреждал, что их 
результаты «не должны выходить наружу», да и «может стоять вопрос о каком-
либо секретном соглашении, но открытого договора пока быть не может»18. 
Союзником переговоров Клюич называл и председателя Народной скупщины 
КСХС Любу Йовановича, который, по словам Клюича, «взял на себя задачу 
сговориться с премьер-министром Николой Пашичем». Однако опытный по-
литик якобы категорически отвергал непосредственные переговоры с СССР: 
«Югославия должна будет рано или поздно занять по отношению к России вне 
зависимости от ее внутренней политики ту позицию, которую она занимала в 
прошлом, – быть на Балканах авангардом России, но в настоящее время анга-
жироваться еще опасно» 19.

Тем не менее, уже в начале ноября 1923 г. Клюич доверительно сообщил 
Якобсону, что «Пашич хочет иметь договор, но хочет иметь его сам, и сам не-
посредственно через Нешича направлять ход переговоров». Большое впечатле-
ние, по словам Клюича, на Белград произвела сказанная полпредом Юреневым 
фраза о том, что «когда все государства признают Россию, для Югославии бу-
дет поздно»20. Действительно, буквально еще через пару недель Роман Якобсон 
был приглашен к югославскому послу Л. Нешичу для консультаций – чтобы 
«иметь подготовленную почву для того, чтобы появиться на следующей неде-
ле у Юренева. <…> Дело, по словам Клюича, приняло неожиданный быстрый 
оборот – идет “галопом“. В течение недели все наладится. Будете довольны»21.

В дневнике полпреда Юренева сохранилась обширная запись о встрече Р. 
Якобсона с Л. Нешичем 28 ноября 1923 г. Сделанная, как всегда, «со слов» 
пресс-атташе, она, с одной стороны, очень любопытно передает «декларацию о 
намерениях» югославской стороны по многим вопросам двусторонних отноше-
ний – от формулирования принципов межгосударственных отношений «России 
и Сербии» (!), а не СССР и КСХС, до перспектив русской эмиграции в КСХС, а 
с другой, прекрасно демонстрирует уровень вовлеченности Якобсона в перего-
ворный процесс22. Приведем ее полностью: 

дипломатической части в Шкодере, Триесте (1920), Тиране (1922). В 1926 г. переведен из 
Праги в Варшаву, затем в Софию. 

17 Литератор и журналист, на дипломатической службе после Первой мировой войны. По 
словам Клюича, «Берич имеет сильную руку в Белграде. Он племянник Станоевича, пред-
седателя Радикального клуба и ближайшего друга Пашича» (АВП РФ. Ф. 04. Оп. 43. Пор. 
53959. Папка 276. Л. 39).

18 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 43. Пор. 53959. Папка 276. Л. 101.
19 Там же. Л. 100.
20 Там же. Л. 103.
21 Там же. Л. 148.
22 Предполагаем, что Якобсон не просто наговаривал полпреду результаты встреч, но и 

готовил письменный вариант, своего рода отчет о встрече, однако такие документы в архиве 
пока не обнаружены.
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«Нешич начинает разговор с обширной декларации. Идеологически мы, ко-
нечно, очень далеки друг от друга. Русское правительство стоит на коммуни-
стической точке зрения, Белградское – на националистической. Но мы полага-
ем, что это дело русского народа, какой он пожелал иметь режим.

Мы не вмешиваемся в русские внутренние дела и считаемся с реально су-
ществующим русским правительством. Последнее время, особенно послед-
ние дни, в отношении сербского правительства и сербской общественности к 
России наступили серьезные перемены.

Настроение сильно изменилось в пользу установления контактов с Россией, 
при этом не имеются в виду торговые отношения: не это главное для Югославии, 
у которой большой торговли с Россией быть не может. Дело идет и не о полити-
ке, а о моральной необходимости для Сербии быть близкой с Россией.

Предпосылкой отношений является взаимное невмешательство во внутрен-
ние дела. Переговоры между Сербией и представителями России начались еще 
во время Генуэской конференции в виде разговора Нинчича с Чичериным и 
продолжились во время Лозаннской конференции. Неуспех тогдашиних пе-
реговоров объясняется, с одной стороны, рядом бестактностей, допущенных 
сербскими коммунистами, с другой стороны, противодействием Пребичевича. 
Теперь это ликвидировано. Ликвидировано и отрицательное отношение со сто-
роны демократов. Все партии за сближение с Россией, даже в короле произо-
шел известный сдвиг.

Нинчич уполномочил Нешича пред отъездом последнего в Прагу войти в 
контакт с пражским представителем России и Нешич это в ближайшее время с 
радостью сделает. До сих пор он не был в состоянии ввиду того, что был звален 
друг делами, а кроме того, болен.

Нешич подчеркнул, что несомненно переговоры начнутся. Где они будут 
происходить, может быть, в Праге, может быть, в Берлине, может быть, еще 
где-нибудь – этого он не знает. Но он сегодня же телеграфирует в Белград, со-
общит, что в понедельник он будет иметь более или менее официальную беседу 
с Юреневым и запросит дальнейших инструкций.

Он надеется, что он получит инструкцию, которая позволит придти к опре-
деленным результатам еще до Рождества.

Далее он заявил, что Сербия не поддерживает и не будет поддерживать ка-
ких-нибудь эмигрантских организаций, направленных к борьбе с нынешним 
режимом в России, но помощь беднякам она оказывать будет. Между прочим, 
в Сербии есть, кажется, какие-то русские гимназии, есть, кажется, даже кадет-
ский корпус, если не ошибаюсь, говорит Нешич. Но все это второстепенно. 
Конечно, по этому вопросу будет достигнуто соглашение и, конечно, как только 
будут установлены официальные отношения Сербии с Россией, Сербия прекра-
тит всякие отношения с каким-либо противосоветскими организациями.

Надо сказать, что русские эмигранты в Сербии за последнее время проявили 
себя в ряде случаев с очень отрицательной стороны, в особенности как адепты 
Цанкова, и этим они послужили делу Советской России лучше, чем это могла 
бы сделать сама Советская Россия.
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Нешич произвел на Якобсона очень солидное впечатление – “умен, хитер“. 
Юренев. Прага, 28 ноября 1923 г., 8 экземпляров»23.

Через несколько дней, 3 декабря, посол Л. Нешич лично посетил советского 
полпреда К.К. Юренева24 и, казалось, процесс обсуждения и сближения совет-
ских и югославских позиций запущен, однако уже 4 декабря события приобре-
ли иное направление – Стеван Клюич вновь встретился с Романом Якобсоном, 
через которого сообщил советским дипломатам, что «в ответ на запрошенные 
Нешичем из Белграда инструкции о более конкретных переговорах с Россией, 
последний получил сообщение, что возникает новая задержка ввиду противо-
действия Короля, на которого оказывает влияние окружающая его камарилья, 
находящаяся в тесном контакте с врангелевцами, а между прочим также и с 
интригующими чешскими нацдемократами»25. В письме заместителю наркома 
иностранных дел М.М. Литвинову К.К. Юренев образно резюмировал: «Поток 
русофильства перегораживается плотиной Пашича. Король Александр тоже 
против переговоров с СССР»26.

Несмотря на внутриполитическую турбулентность в КСХС и полную зави-
симость пражского диалога от нее, в январе–марте 1924 г. Якобсон и Юренев 
еще неоднократно встречались с Клюичем и Нешичем27. В конце февраля югос-
лавские представители даже сообщали, что «все общественное мнение настро-
ено в пользу признания СССР. Король не против признания. Нинчич всецело 
за. Пашич не имеет принцип. возражений. Отчетливо меняется политика по от-
ношению к эмигрантам. Пашич: они люди прошлого»28. Однако искушенные 
в дипломатической игре руководители советского НКИД минимально доверя-
ли этим сообщениям. Вскоре Москва сменила полпреда К.К. Юренева, а после 
очередной встречи со С. Клюичем Якобсон доложил, что и последний «убедил-
ся во враждебности и непримиримости позиции Двора в русском вопросе. По 
словам Якобсона, это заявление Клюича звучало довольно похоронно…»29. Тем 
не менее статус старого российского посольства в Белграде был изменен, но 
это оказалось, пожалуй, единственным реальным следствием осенне-зимних 
1923/24 г. разговоров в Праге.

На всем протяжении 1924-1928 г. С. Клюич и Р. Якобсон постоянно встре-
чались и обменивались информацией по широкому спектру югославских и 
международных проблем и благодаря этому Якобсон был осведомлен об ак-
туальной балканской политике и ее закулисных событиях как никто другой в 

23 Указанные экземпляры – рассылка членам Коллегии НКИД. АВП РФ. Ф. 04. Оп. 43. 
Пор. 53959. Папка 276. Л. 148-152.

24 Там же. Л. 158.
25 Там же. Л. 161-162.
26 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 43. Пор. 53957. Папка 276. Л. 17.
27 Там же. Пор. 53971. Папка 278. Т.1. Л. 32, 89, 94.
28 Там же. Л. 95-96.
29 Там же. Л. 183.
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советской миссии30. В роли коммуникатора он оказался востребован и югос-
лавской стороной, которая неоднократно предлагала его кандидатуру как участ-
ника переговоров по самым деликатным вопросам. Так, например, летом 1926 
г. Якобсон играл важную роль в организации в Карлсбаде встречи премьер-ми-
нистра Николы Пашича с заместителем наркома иностранных дел СССР М.М. 
Литвиновым (Сорокина 2019а). 

Все десять лет, проведенные Романом Якобсоном в Праге, были насыщены 
разнообразными, публичными и скрытыми, персональными, научными, науч-
но-организационными и дипломатическими практиками, мотивировавшими-
ся и концентрировавшимися вокруг столь традиционных для дореволюцион-
ной России идей, как славянская общность и единство (Кацис, Одесский 2011: 
201-232). И даже «новая славистика», основанная на структуралистком подхо-
де, по мысли Якобсона, должна была быть теснейшим образом связана с «ро-
мантическим всеславянством» (Jakobson 1929). Как мало кто в научном сооб-
ществе, он умел находить партнеров, коллег, патронов для реализации своей 
стратегии. Взаимодействие Якобсона с различными властными стурктурами, 
политиками, дипломатами, журналистами, учеными КСХС - Югославии мо-
жет рассматриваться именно в этой перспективе и требует дальнейшей архив-
ной разработки. 

Как показывает пример Романа Якобсона, в межвоенный период ХХ в., ког-
да славистика становится составной частью большой европейской политики, 
слависты играли не только пассивную роль жертв различных политических ре-
жимов и военных кризисов. Напротив, многие из них имели свою собственную 
научную и общественную повестку дня и, служа экспертами, «переводчиками» 
и коммуникаторами, умело использовали свое положение для реализации про-
фессиональных интересов. 
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Října: 1929, 10–12. 

Jakobson, Roman. "Über den Versbau der serbokroatischen Volksepen". Proceedings of 
the First International Congress of Phonetic Sciences, Amsterdam, July 3–8, 1932 
(Archives Néerlandaises de Phonétique Experimentale VIII–IX, 1933). Р. 44–53.

Jakobson, Roman. «Александр Белич на пражской фонологической конференции». 
[U:] P. Savić (ur.). Zbornik radova o Aleksandru Beliću. Beograd: SANU, 1976, 
55−59.

Jakobson, Roman, Gojko Ružičić. "The Serbian Zmaj Ognjeni Vuk and the Russian 
Vseslav Epos". AIPHOS X (Mélanges Henri Grégoire 2). Brussels, 1951, 343–355.

Konečný, Karel, Ivanna Polley. "Roman Jakobson and Czechoslovakia in the context 
of Czechoslovak-Soviet relations (1920–1969)". Modern Greek Studies Yearbook. A 
Publication of Mediterranean, Slavic, and Eastern Orthodox Studies 30/31. 2014/2015: 
145–170. 

Sini, Stefania, Marina Castagneto, Edoardo Esposito (a cura di). Roman Jakobson: lingui-
stica e poetica. Milano: Ledizioni, 2018.

Марина Сорокина

ВИСОКА СЛАВИСТИКА И ВИСОКА ПОЛИТИКА: РОМАН ЈАКОБСОН 
(1896–1982) И КРАЉЕВИНА СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА

Резиме

Место и улога професионалних (личних и институционализованих) и геополитичких ак-
тивности славистике и слависта у новом европском простору насталом након Првог светског 
рата још увек нису довољно проучени. Па ипак, управо у том периоду долази до значајног по-
раста утицаја не само славистике као научне институције и слависта као академске заједнице, 
већ и славистике као инструмента међународне комуникације и културне дипломатије.

„Симболички капитал“ многих чланова славистичке заједнице, скупљен у оквиру на-
родноослободилачких покрета, довео их је у ред чинилаца и политичара светског калибра. 
С друге стране новонастали „славистички свет“ као утицајни самостални чинилац поста-
ло је веома важан геополитички фактор, који је подстакао стварање нове академске инфра-
структуре – катедри и научно-истраживачких центара који су се бавили проучавањем језика, 
књижевности, фолклора, историје, материјалне и духовне културе словенских народа.

Руски научници-слависти, од којих су се многи и сами нашли у улози избеглица ус-
лед бољшевичког преврата и грађанског рата у Русији (1917–1922), такође су постали 
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„медијатори“ новог европског научног и образовног простора и значајно су утицали на развој 
многоструких веза између професионалних удружења и грађанских друштава земаља које су 
примиле емигранте у невољи. У ову групу ушли су како познати научници, тако и млади сла-
висти који су у Европи живели и радили са совјетским документима, рецимо Роман Јакобсон 
(1896–1982), Пјотр Богатирјов (1893–1971) и други, али и стручњаци млађе генерације који 
су стасали у условима емиграције (на пример, Иља Голенишчев-Кутузов (1904–1969), Кирил 
Тарановски (1911–1993) и други).

Током прве половине XX века значај ових „комуникатора“ како за подељену руску, тако и 
за целу европску славистичку заједницу, био је изузетан. Захваљујући њиховим личним ве-
зама, друштвеним и научним активностима обнављале су се не само непосредне везе унутар 
академских славистичких заједница, већ се подстицала и циркулација и транслација нових 
научних идеја, концепата и активности. Истовремено они су стварали својеврсне комуника-
тивне коридоре између различитих националних и професионалних елита у условима поли-
тички нестабилног међуратног света, а међународне научне везе и пројекти служили су као 
један од инструмената потраге и за новим државним идентитетима словенских земаља, и но-
вим комуникативним стратегијама славистичких научних и образовних заједница.

У оваквом контексту судбина познатог лингвисте и филолога, професора Универзитета у 
Харварду (САД) Романа Осиповича Јакобсона (Jakobson, 1896–1982) представља посебан ин-
терес и има посебан значај. Након доласка у Праг (Чехословачка) јула 1920. г. у својству чла-
на Мисије за репатријацију бивших руских заробљеника из Првог светског рата совјетског 
Црвеног крста, која је касније вршила функцију првог совјетског представништва, Јакобсон 
је живео и плодотворно радио у овој земљи (Праг, Брно), која није имала дипломатске одно-
се са совјетском Русијом, скоро двадесет година, до 1939. г. Тих година такође га је много 
тога везивало и за Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца (СХС) и Србију – пре свега његово 
вишегодишње научно интересовање за народно епско стваралаштво и народну поезију, 
сарадња са српским филолозима, као и учешће у међународном пројекту истраживања живе 
епске вештине казивања на Балкану и у СССР. Није случајно да је у послератном периоду 
Јакобсон био изабран за дописног члана Српске академије наука и уметности.

Па ипак, осим научних веза и пројеката постојала је још једна додирна тачка Јакобсона с 
Југославијом, која никада није била предмет истраживања историографије – активно учешће 
филолога у неформалним преговорима у циљу успостављања дипломатских односа између 
совјетске Русије и СХС. Овај рад, заснован на документима из Архива за спољну полити-
ку Руске Федерације Министарства спољних послова РФ, који се по први пут представљају 
научној јавности, анализира и презентује улогу Јакобсона у узајамној сарадњи с различи-
тим структурама власти, политичарима, дипломатама, новинарима, научницима СХС и 
Југославије. На примеру Јакобсона у раду се показује да у међуратном периоду XX в, када 
славистика постаје саставни део високе европске политике, слависти нису играли само па-
сивну улогу жртава различитих политичких режима и ратних криза. Напротив, многи од њих 
имали су својe сопственe научне и друштвенe циљеве и у својству стручњака, „преводила-
ца“ и комуникатора вешто су користили свој положај како би реализовали професионалне 
интересе.

Кључне речи: Р. О. Јакобсон, А. Белић, М. Ивић, Н. Пашић, С. Кљујић, спољна политика, 
дипломатско признавање СССР, историја славистике, славистика, руска емиграција, руска 
дијаспора, социјална историја науке.
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В. ПАРНАХ, И. ЗДАНЕВИЧ И «ПАЛАТА ПОЭТОВ»:  
МЕЖДУ ЛИТЕРАТУРОЙ, НКВД, “ЕГИПЕТСКОЙ МАРКОЙ»  

И «ШУМОМ ВРЕМЕНИ» О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА

Настоящая работа посвящена анализу прозаических текстов трех русских поэтов О.Э. Ман-
дель штама («Шум времени», «Египетская марка»), Ильязда («Философия») и В.Я. Парнаха 
«Пансион Мобэр»). На основе предыдущих исследований автора, посвященных сочинениям 
Ильязда и Парнаха и связанных со церковными спорами в кругах русской эмиграции, автор 
включает в этот контекст и «Египетскую марку» О.Э. Мандельштама, где в имени главного ге-
роя Парнока легко узнается имя В.Я. Парнаха. В свою очередь, О.Э. Мандельштам имел био-
графические связи с обоими героями статьи, а В. Парнах и Ильязд основали в Париже «Палату 
поэтов». И В.Я. Парнах, и Ильязд включили в свои произведения сведения, не доступные ис-
следователям предыдущих десятилетий и становящиеся известными лишь сегодня. Это и мате-
риалы «Братства Святой Софии», и межцерковные споры в Париже 1920-х гг. вокруг просовет-
ских «обновленцев», Русской Православной Церкви и круга митрополита Евлогия, тяготевшего 
к Константинопольскому патриархату. Представленный материал позволяет автору поставить 
проблему: для чего и в каком контексте О.Э. Мандельштам сделал главным героем «Египетской 
марки» Парнока, явно напоминавшего о В.Я. Парнахе, который в это время находился в Париже 
в неясном статусе то ли эмигранта, то ли просоветского апатрида. Наконец, возможно ли найти 
связи между деятельностью советской разведки в Париже, особенно Е. Феррари, тесно вклю-
ченной в авангардные круги Москвы, Берлина и Парижа, и авторами здесь упомянутыми.

Ключевые слова: Русская эмиграция, Париж, «Шум времени», «Египетская марка», 
«Пансион Мобэр», НКВД.

This work is dedicated to the analysis of the prose texts of three Russian poets: O.E. Mandelstam 
(“The Noise of Time”, “The Egyptian Stamp”), Ilyazd (“Philosophy”) and V.Ya. Parnach "Pension 
Mobar"). Following on from the author’s previous studies on the writings of Ilyazd and Parnakh relat-
ed to church discussions in Russian émigré circles, in this paper the author includes O.E. Mandelstam, 
although he spent this period in Soviet Russia. A reader can easily recognize the name of V. Ya. 
Parnach in the name of the main character of “The Egyptian Stamp”, Valentin Parnok. At the same 
time, O.E. Mandelstam had biographical ties with the other two writers. On the other hand, both 
Parnach and Ilyazd founded the “Chamber of Poets” in Paris. Both of them included in their works 
information not previously available to researchers and which has only recently become known. This 
includes documents of the “Brotherhood of Saint Sophia” and inter-church disputes that took place 
in Paris in the 1920s. Amongst pro-Soviet "Renovationists" (“obnovlentzy”), the Russian Orthodox 
Church headed by Metropolitan Sergey and the circle of Metropolitan Eulogius, gravitated towards 
the Patriarchate of Constantinople. The material allows the author to raise the following question: 
why did O.E. Mandelstam give the main character of “The Egyptian Stamp” the name Parnok, a 
name clearly reminiscent of V. Ya. Parnach, who at that time was in Paris, living with an unclear sta-
tus of either emigrant or pro-Soviet stateless person? Finally, the question arises whether it possible to 
find any ties between the activity of the Soviet Intelligence in Paris, specifically E. Ferrary, who was 
closely connected to the avant-garde in Moscow, Berlin and Paris, and the figures mentioned here.

Keywords: Russian emigration, Paris, “The Noise of Time”, “Egyptian Stamp”, “Pension 
Mobare”, NKVD.
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Предлагаемая работа посвящена одному специфическому способу работы с ли-
тературными текстами совершенно особого типа. Речь идет о произведениях, соз-
данных – один в эмиграции (около 1930), другой – то ли в эмиграции, то ли в СССР 
(не ранее 1934 г.), но оба они посвящены темам, связанным с таким не самым ча-
стым в художественной литературе явлением, как борьба советских властей с эми-
грантскими религиозными объединениями за рубежом. Причем, эти произведе-
ния, по крайней мере их авторами, планировались для публикации в СССР сразу 
после их создания, и там они никогда не вышли в свет, равно как не вышли они в 
свет при жизни их авторов и после их смерти в эпоху существования СССР.

Мы имеем в виду два сочинения двух русских поэтов – близкого к «Аполлону» 
и «Цеху поэтов», а впоследствии авангардиста В.Я. Парнаха и поэта-заумника, 
члена тифлисского «41о» Ильязда (Ильи Зданевича).

Первый написал мемуарную книгу «Пансион Мобэр» (Парнах 2005), охва-
тывающую период от его еврейского детства в Российской империи времен по-
громов и дела Бейлиса через пребывание в Палестине, Египте, Париже, затем 
- возврата в Москву, вновь поездки в Париж и вплоть до окончательного возвра-
щения в страну победившего социализма (Кацис, Брусиловская 2018б).

Второй создал обширный и совсем не заумный роман «Философия» (Зда-
невич 2008), в котором полуоткрыто затрагивались проблемы жизни и деятель-
ности достаточно закрытого «Братства Св. Софии», работавшего в Париже, 
Праге, Белграде и т.д., однако начавшего свою деятельность еще в царской 
России, а продолжившего его размышлениями о России, Константинополе и 
проливах во время т.н. «кутепии», т.е. эпохи существования отступившей из 
Крыма Белой Армии в Галлиполийских лагерях, наконец, продолжившего свои 
размышления уже в столицах эмиграции (Кацис 2014).

Совмещение в одной работе этих двух сочинений мотивируется не толь-
ко тем, что оба поэта стали основателями «Палаты поэтов» в Париже, но и 
тем, что Братство Св. Софии находилось на острие борьбы с советскими по-
пытками внедрения в эмигрантскую ситуацию просоветской обновленческой 
церкви. Трудность ситуации заключалась в том, что и отколовшийся от РПЦ 
митрополит Евлогий, перешел в Константинопольскую иерархию, и, одновре-
менно, Фанар вполне открыто поддерживал советское обновленчество (Свящ. 
Мазырин А., Костриков А. 2017)

До недавних пор понять, о чем идет речь, применительно к «Пансиону 
Мобэр», было очень трудно. Казалось, что этот текст не связан с конкретной 
политической реальностью и, тем более, открытой политической борьбой, тем 
более с разведкой вообще. Еще больше сомнений вызывала и сама фигура В.Я. 
Парнаха, которого молва напрямую связывала с несчастным и ничтожным «ма-
леньким человеком» (и даже «человечком») Парноком из «Египетской марки» 
Осипа Мандельштама (Кацис 2018а).

 Между тем, наши изыскания показали, что в сердцевине «Пансиона Мобэр», 
в самом неожиданном месте обсуждаются как раз эти материи.

В том самом пансионе, который, разумеется, невозможно найти в Париже, 
даже если там есть район с таким названием, появляется персонаж, которого 
не смогли опознать наши предшественники. Это некий «священник Спасский», 
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кавалер ордена Почетного легиона и Георгиевского креста, поднявший полк в 
атаку и потерявший при этом руку.

Им оказался о. Сергей Соколовский, очень значимая фигура не только в 
истории обновленчества, но и истории попыток советского проникновения в 
Русскую Зарубежную Церковь (Кацис 218в).

Само по себе это все не имело бы большого значения, если бы якобы прото-
тип бедного Парнока «Египетской марки» в реальности не был очень идейным 
евреем, для которого, в отличие от формально крестившегося путем покупки 
соответствующего методистского свидетельства, О.Э. Мандельштама, вопрос 
смены веры да еще в далеком от семитофильства кругу был вообще невозможен.

Более того, автор «Пансиона Мобэр» даже специально подчеркивает анти-
семитизм Соколовского.

А фигура он очень заметная, попавшая и в мемуары митрополита Евлогия, и 
в другие исторические документы.

Учитывая, что Соколовский очень важная фигура во всей этой игре, при-
ведем сведения о нем из специального православного источника: «1 мар-
та 1915 году 7-й Финляндский стрелковый полк готовился к наступлению на 
австрийском фронте, перед началом которого предстояло разрушить проволоч-
ные заграждения на позициях противника. Несколько безуспешных попыток 
закончились большими потерями, после чего отец Сергий вызвался организо-
вать вылазку, которая увенчалась успехом. В том бою был ранен ружейной пу-
лей в бедро. Узнав о его геройском поведении в бою, протопресвитер Георгий 
Шавельский на рапорте написал: «...горжусь чудной работой о. Соколовского...»

В 1916 году по представлению протопресвитера Георгия Шавельского был 
назначен благочинным всех церквей особых специальных бригад, отправляв-
шихся на фронт во Францию. На фронте служил военным священником 6-го 
русского полка, прибывшего во Францию в том же году в составе экспеди-
ционного корпуса для военных действий против Германии. Во время воен-
ных действий во Франции проявил большую храбрость, за что был прозван 
французами «легендарным священником». Он был ещё дважды ранен, во вто-
рой раз - с потерею кисти правой руки. Это произошло на театре военных дей-
ствий под Оберни в Шампани 16 декабря того же года». https://drevo-info.ru/
articles/28148.html 

Дальнейшая судьба его была связана и с русским православием, и с орга-
низациями помощи ветеранам и жертвам войны, и т.д. Однако по воспомина-
ниям митрополита Евлогия (Георгиевского): «Поначалу пользовался покрови-
тельством бывшего министра иностранных дел императорской России С. Д. 
Сазонова - по просьбе последнего приходской совет Парижской Александро-
Невской церкви назначил ему пенсию, ограничив её получение 1924 годом. При 
этом о. Сергий стал всё острее конфликтовать с приходом. В 1921 году, по при-
бытии в Париж нового митрополита Евлогия (Георгиевского), сразу отправился 
к нему для выражения своего недовольства. По воспоминаниям митрополита:

«На другой день по моём приезде пришел ко мне однорукий протоиерей 
Соколовский с крестом на Георгиевской ленте; [...] О. Соколовский обратился 
ко мне с жалобами на невнимание к нему, герою войны, Приходского совета, 
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который не соглашался провести его в штатные священники при Александро-
Невской церкви, тогда как бывший Министр иностранных дел Сазонов это-
го желает... Резкий, вызывающий тон его речи, острый взгляд глаз застави-
ли меня быть осторожным; я отвечал уклончиво. Он возил меня к некоему 
Брянчанинову на какое-то собрание приходской оппозиции, где дебатирова-
лись церковные вопросы в духе Всероссийского Церковного Собора и клей-
мился старый, затхлый дух, который якобы характеризует приходскую жизнь 
Парижской церкви. Потом я понял, что священник Соколовский хотел меня по-
ссорить с Приходским советом и причтом, которых он вооружал против себя 
своим желчным характером и неосновательными претензиями» (Евлогий).

Дух Всероссийского церковного собора подразумевал реформы в Церкви. 
Более того, одним из лидеров этого был «митрополит» Александр Введенский, 
который, как и Соколовский побывал военным священником: «В 1913 г., толь-
ко что закончив университет, Введенский экстерном сдал экзамен за курс 
Петербургской духовной академии. Перед самой войной, в июне 1914 г., его 
рукоположили в пресвитерский сан и назначили священником в один из пол-
ков, стоявших под Гродно. Два следующих года он прослужил полковым свя-
щенником, а в 1916 г. был переведен в Петроград в аристократическую цер-
ковь Николаевского кавалерийского училища. В 1919 г. ее закрыли. Введенский 
остался без прихода и в течение нескольких месяцев перебивался случайными 
заработками (одно время даже торговал газетами). (…) Наконец Введенскому 
удалось добиться места настоятеля церкви Захария и Елизаветы на Захарьевской 
улице в Петрограде. В 1921 г. он был возведен в сан протоирея» https://dom-
knig.com/read_105809-307 .

И вот отсюда началась его карьера активного сотрудничества с Советской 
властью.

Мы не будем сейчас разбираться во всем этом, ясно только, что переход 
о. Сергея Соколовского в откровенно советскую церковь не мог не приве-
сти к разрыву с зарубежниками. В итоге, священник Соколовский оказался 
не только у советских обновленцев, но и стал выполнять очень деликатные 
вполне внутрицерковные поручения. И в этом бы не было ничего страшного, 
если бы подобная фигура не стала в центр парижской части повествования 
«Пансиона Мобэр». Отсюда мы могли узнать то, что герой-повествователь 
прозы Парнаха не только знал о том, что Соколовский сотрудничал с банком, 
принадлежавшем советскому посольству, но этот же повествователь встретил 
Соколовского уже в Москве в Большом театре вместе еще с несколькими зна-
комыми по Парижу.

Эти сведения вполне могут иметь отношение к реальности. По крайней мере 
в 1932 г. Соколовский был в Москве и обращался в РПЦ за восстановлением 
своего священнического сана, чего и добился.

Обстоятельства были таковы: «В том же 1925 году Соколовский основал 
«Общество взаимопомощи инвалидов специальных русских полков, послан-
ных на Французский фронт» (позднее: «Союз инвалидов - граждан СССР») 
и стал работать в подведомственном советскому правительству Банке Се вер-
ных Стран.
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В конечном итоге усилия «парижских обновленцев», направленные на за-
хват церковной собственности Православной Российской Церкви во Франции 
- общая стоимость которой тогда оценивалась около 100 млн фр. франков - не 
увенчались успехом. 5 апреля 1928 года Первая палата гражданского трибу-
нала департамента Сены отменила постановление от 22 октября 1924 года об 
аресте русской церковной собственности. Недовольный Соколовский обвинил 
посла СССР во Франции Довгалевского в пассивности, и представитель со-
ветской стороны подал кассационную жалобу, но в апреле 1930 года кассация 
была отклонена.

В 1930 за советскую пропаганду был выслан французскими властями, вер-
нулся в СССР».

Конец его был тоже не очень обычен. Незадолго до своей смерти присоеди-
нился к Римо-католической церкви и стал служить по восточному обряду.

Скончался в 1934 году в Литве, сообщает о нем Википедия.
Впрочем, это нас сейчас не интересует. Для нас куда важнее, что тот банк, 

в котором работал скромный священник, - Коммерческий банк для Северной 
Европы (La Banque commerciale pour l’Europe du Nord) - т.н. «навашинский», 
по имени его руководителя, то ли резидента, то ли двойного агента по заданию 
ГПУ, то ли перебежчика, впрочем, в итоге ГПУ же и убитого в 1937 г., был ме-
стом постоянных и очень кровавых событий. Их можно найти в сводках эми-
грантской печати в содержательной книге В. Гениса по указателю (Генис). 

Таким образом, свободная и меланхоличная, с виду, проза Парнаха скрыва-
ет под собой очень неоднозначные события, мало вяжущиеся с образом «ма-
ленького человека». Более того, в истории парижской эмиграции Парнах не 
попал даже в библиографию, хотя соответствующих стихов, рецензий и книг 
он издал более, чем достаточно. Однако составитель библиографии Л. Ливак 
резонно отметил, что Парнах ездил туда-сюда из Парижа в Москву, поэтому 
библиография Парнаха в его англоязычные парижские библиографии не вхо-
дит и канадский исследователь включил ее только в отдельную историю па-
рижского авангарда (Ливак, Устинов), не обязательно связанную с «полноцен-
ными» эмигрантами.

С 1922 по 1924 г. Парнах жил в тесном контакте с Мандельштамами О.Э. и 
Н.Я., а с 1925 по 1931 год провел в Париже до возвращения в Москву. Попробуем 
сопоставить эти даты 1919-1922 с перерывом на 1922-24 и далее с 1925 по 1931 
с событиями в жизни о. Соколовского и в истории «навашинского» банка. Тем 
более, что в «Пасионе Мобэр» мы можем узнать о них следующее:

 «Новый жилец ступал неслышным кошачьи шагом, косил и никогда не смо-
трел людям прямо в глаза. Его взгляд, казалось, хотел укрыться за очками. Но 
отличала его другая особенность: правая рука в черной перчатке всегда непод-
вижно висела; время от времени он поддерживал ее левой. Иногда он припод-
нимал неподвижную руку и, показывая ее русским собеседникам, объяснял:

- Мне ее подарили французские жиды!
Это был русский священник отец Спасский, прибывший во Францию, как и 

Дарьин муж, с экспедиционным корпусом русских войск.
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Если верить рассказам Дарьи (а это можно было узнать и из газет. – Л.К.), в 
сражении отец Спасский занял место убитого командира и с крестом в руке по-
вел полк в атаку. Он был ранен, и ему ампутировали руку до локтя (16.12.1916). 
Месяцами он ходатайствовал перед русским посольством о выдаче ему посо-
бия (Пенсия от бывшего правительства адмирала Колчака с 1919 по 1921) на 
покупку протеза. Но царские канцеляристы не двинули пальцем даже ради это-
го «истинно русского» служителя церкви и трона. Тщетно обращался он в раз-
ные благотворительные патриотические общества и учреждения (приходской 
совет Парижской Александро-Невской церкви назначил ему пенсию, ограни-
чив её получение 1924 годом, однако Поначалу пользовался покровительством 
бывшего министра иностранных дел императорской России С. Д. Сазонова - по 
просьбе последнего приходской совет Парижской Александро-Невской церк-
ви назначил ему пенсию, ограничив её получение 1924 годом.). И только коми-
тет французских евреев сделал рыцарский жест: преподнес русскому священ-
нику прекрасную искусственную руку.

Вот почему отец Спасский объявлял:
- Мне ее подарили французские жиды!» (Парнах 2005, с. 54).
Итак, все сведения, которые сообщает нам Парнах, предельно точно соответ-

ствуют тому, что пишет и митрополит Евлогий (Георгиевский), и тому, что со-
общает православный сайт. Мы даже можем разметить текст Парнаха ссылками 
на годы, когда происходили те или иные подвижки в жизни Соколовского, что 
мы сделали прямо в процитированном тексте.

И все-таки, 1924 г. в биографии Соколовского имеет для нас свое значение: 
«в знак протеста даже перестал носить рясу, хотя с апреля 1924 года прожи-
вал в приходском доме при церкви». Именно тогда о. Спасский-Соколовский 
и обратился с жалобой в Москву в «обновленческий» Священный Синод. Его 
письмо, адресованное на имя «митрополита» Евдокима (Мещерского), было (с 
сокращениями и без указания авторства) напечатано в первом номере обнов-
ленческого журнала «Христианин». В этом послании содержались многочис-
ленные жалобы на митрополита Евлогия и выпады против русского духовен-
ства во Франции»1.

Для того, чтобы понять, что это значило, когда священник без рясы живет 
в приходском доме и жалуется на зарубежников «обновленцам», надо просто 
сопоставить Постановление 2-го Всероссийского обновленческого поместно-
го собора Русской православной церкви «Об отношении церкви к социальной 
революции, советской власти и патриарху Тихону» от 3 мая 1923 года с опи-
санной ситуацией: «4. Священный собор призывает всех церковных людей 
бросить все попытки использовать церковь в земных политических расчетах. 
Церковь принадлежит Богу и ему единому служить должна. Контрреволюции 
в церкви не должно быть места. Советская власть не является гонительницей 
церкви. Согласно конституции советского государства, всем гражданам предо-
ставляется подлинная религиозная свобода совести. Декрет об отделении церк-
ви от государства обеспечивает эту свободу. Свобода религиозной пропаганды 

1 Это важная деталь, т.к. в «Пансионе Мобэр» упоминаются некие клеветнические статьи 
«свящ. Спасского», на которые были ответы в парижской печати.
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(наряду со свободой пропаганды антирелигиозных идей) дает верующим воз-
можность идейно отстаивать ценность своих чисто религиозных убеждений. 
Поэтому церковным людям нельзя видеть в советской власти власть антихри-
стову: наоборот, Собор обращает внимание, что советская власть государствен-
ными методами одна во всем мире имеет [цель] осуществить идеалы Царства 
Божия. Поэтому каждый верующий церковник (Так! – Л.К.) не только должен 
быть честным гражданином, но и всемерно бороться вместе с советской вла-
стью за осуществление на земле идеалов Царства Божия» (Конфессиональная 
политика. ¼ 442).

Тогда же, в разного рода посланиях обновленческий Синод осуждал сразу и 
Патриарха Тихона (Белавина) и зарубежную церковь, т.е. Евлогия (Георгиевского) 
в том числе. Вот, что означает фраза митрополита, будто о. Сергей Соколовский 
выступал в духе Поместного собора, естественно, обновленческого.

Разумеется, когда писались его мемуары, открыто осуждать мероприятия со-
ветской власти по отношению к РПЦ было невозможно. Ведь с 1945 года он 
уже был в РПЦ, а мемуары надиктовывались уже в самое последнее время, ког-
да Сталин восстановил Патриаршество.

Но вот рассказ о ситуации в приходском доме в интересующее нас время из 
мемуаров Владыки: «В заседаниях обсуждали бесплодные вопросы. Товарищ 
Председателя граф В.Н.Коковцов отозвался о занятиях Совета не без иронии: 
«Наш Совет интересуют только два вопроса: о сторожах и о гробах». Сюда же 
надо присоединить споры, тянувшиеся месяцами, о выселении из церковного 
дома озлобленного, а потом запрещенного, бывшего военного протоиерея свя-
щенника Соколовского, о регенте Огородникове, о псаломщиках... Сколько ре-
чей, пикировок, жарких прений по поводу мелочей! Вскоре я убедился, что в 
отношении духовной организации церковного народа на Совет рассчитывать 
нечего» (Евлогий). 

Похоже, эта ситуация и привела о. Сергея Соколовского в «Пансион Мобэр».
Если же сопоставить сказанное с событиями в церкви, то между явной тя-

гой к обновленчеству о. Сергея Соколовского еще в августе 1921 г. при пер-
вой встрече в Париже с митрополитом Евлогием, переездом священника в 
дом причта Александро-Невской Церкви, постановлениями обновленческо-
го синода, решениями Антирелигиозной Комиссии (После установления ди-
пломатических отношений между СССР и Францией в 1924 году представи-
тель СССР обратился к французским властям с просьбой наложить арест на 
русскую церковную недвижимость во Франции, надеясь, что впоследствии, 
после судебного разбирательства, церковное имущество перейдёт во владе-
ние «обновленцев») 22 октября того года судом первой инстанции департа-
мента Сены был наложен арест на имущество Русской Церкви во Франции. 
С этого времени выразителем интересов обновленцев во Франции стал 
Сергий Соколовский.

28 ноября 1924 года АРК приняла решение «поручить т. Тучкову принять че-
рез Синод меры к образованию во Франции обновленческих общин, используя 
для этого священника Соколовского, каковым постепенно производить переда-
чу церкви».
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Борьба подобного рода велась до 1930 г., когда парижский суд, как уже гово-
рилось, отклонил претензии советских обновленцев на имущество зарубежной 
Церкви, и в 1930 г. о. Соколовский вернулся в Москву.

Сейчас нам можно было бы предъявить претензии в том, что мы приписы-
ваем бедному, страдающему и почти нищему поэту В.Я. Парнаху, зарабатыва-
ющему собиранием рецензий на театр Мейерхольда или недорогими танцами 
собственного сочинения2, сотрудничество с советскими органами т.д., ведь де-
ятельность о. Сергея Соколовского секретом не была, бесконечные суды вокруг 
«навашинского» банка и деятельности младшего брата виднейшего сотрудника 
Наркоминдела М.М. Литвинова, равно как и русской церковной собственности, 
секретом не были (Генис).

Между тем, сам В.Я. Парнах вернулся в СССР в 1931 г. вслед за о. Сергеем 
Соколовским и незадолго до возвращения тому священного сана в обновленче-
ском Синоде.

Следовательно, сцена из главки «Пансиона Мобэр» «Возвращение» может 
быт датирована достаточно точно.

Вот она: «Однажды, по возвращении в Париж, я зашел в советское пол-
предство. В приемной вдруг... (я глазам своим не поверил)... я увидел... отца 
Спасского во плоти.

Он был принят раньше меня крупным работником полпредства. Скоро я 
встретил отца Спасского в редакции парижской советской газеты, в советском 
банке и в советском торгпредстве. В редакции советской газеты, ораторствуя 
среди студентов Парижского университета, бывших белогвардейцев, он вос-
кликнул:

-Попы! Черносотенцы!
При этих словах я на него взглянул («Да сам ты кто?» - мог бы я спросить). 

Он метнул на меня злобный взгляд. И с умилением заговорил о русской авто-
кефальной церкви в Чехословакии. (Слово «автокефальной» он произнес медо-
вым голосом.)

Это было в эпоху разделения церквей на «живую» и «мертвую».
Отец Спасский стал сторонником «живой» и неутомимо строил козни про-

тив сторонников «мертвой».
Он стал советским гражданином, по примеру своего покровителя графа 

Алексея Алексеевича и других бывших погромщиков. («Что вы хотите? Жить 
надо!»)

Отец Спасский трудился теперь в советском банке. По слухам, он заведовал 
там... карандашами» (Парнах 2005: 82).

2 Недавно стал известен такой разговор Маяковского с Мандельштамом, записанный со 
слов последнего Н.И. Харджиевым: «Из Парижа приехал Парнах. Он очень бедствовал и 
Мандельштам просил Маяковского чем-нибудь Парнаху помочь. А Маяковский даже рас-
сердился:

- Я не понимаю! Ведь у нас даже четвертый сорт дефицитный товар! Ведь его рвут на ча-
сти!» (Горяева/Харджиев. С. 448).
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Юмор здесь может почувствовать только тот, кто узнает, что в «навашин-
ском» банке о. Сергей Соколовский заведовал хозчастью (Генис 2012)! А уж в 
сравнении с мемуарами митрополита Евлогия сочетание «злобы» и «умильно-
сти» просто поражает. Ведь знать мемуаров Владыки Парнах не мог.

Таким образом, особых причин сомневаться, что В.Я. Парнах имел прямое 
отношение к проблемам, которые его еврейской происхождение и круг интере-
сов не предусматривали, нет. При этом мы не знаем точно, что именно делал он 
в этой среде, и сейчас говорить об этом невозможно.

Однако странный образ некоей Дарьи, которая напрямую была связана со 
священником «Спасским», как известно, это подлинная фамилия одного их свя-
щенников парижского храма, не имевшего отношения к ГПУ и обновленчеству, 
заставляет присмотреться к тем женским персонажам, которые мелькают тогда 
в Берлине и Париже3.

Именно так, в Берлине и Париже, ведь «Пансиона Мобэр» обнаружить в 
Париже не удалось, а вот в Берлине Парнах жил в «Пансионе Добэр».

Дело в том, что один очень интересный персонаж женского пола связывает 
двух наших героев Ильязда и Парнаха. И для начала связь между ними объяс-
няется не столько чисто личными контактами, сколько областью интересов, от-
разившихся в их просоветской, но ненапечатанной прозе.

Если В.Я. Парнах, как мы видели, заинтересованно описывает о. Сергея 
Соколовского, который откровенно сражается с русской Зарубежной Церковью 

3 Обратим внимание на отчество «Дарья Африкановна». Это не очень обычное имя. 
Исследователь истории Донского казачества и «Тихого Дона» З. Бар-Селла обратил наше внима-
ние на то, что последнего атамана Войска Донского звали Африка́н Петро́вич Бога е́в ский (27 де-
кабря 1872 [8 января 1873], станица Каменская Донецкого округа — 21 октября 1934, Париж) — 
русский военачальник, один из командиров Добровольческой армии и руководителей Белого 
движения на Юге России. Атаман Всевеликого Войска Донского. Дочери у него не было, однако 
зная точность сведений В.Я. Парнаха по нашим предыдущим работам, об отчестве «Дарьи» сто-
ит задуматься. Оба сына вне подозрений:  Богаевский Борис Африканович родился в г. Санкт-
Петербург 19.09(1.10).1908 г. умер в г. Монморанси (Montmorency, департамент Валь-д’Уаз 
(Val-d’Oise - Долина Уазы), Франция). 1.01.1975 г. окончил Русскую гимназию в г. Париж (Paris, 
Франция), окончил Высшую техническую школу в г. Руан по специальности инженер-химик 
(1930 г.), окончил Зарубежные Высшие военно-научные курсы под руководством генерал-лей-
тенанта Н.Н. Головина в г. Париж (Франция), во время Второй мировой войны: 1939 г. - призван 
во французскую армию, курсант Артиллерийской аппликационной школы в г. Пуатье (Ecole 
d’Application d’Artillerie de Poitiers), пу лемётчик отряда курсантов Артиллерийской апплика-
ционной школы,ьранен и контужен при авиабомбардировке на реке Луара у г. Сомюр (Saumur, 
департамент Мен и Луара (Maine-et-Loire), Франция) 19.06.1940 г., оглох на ле вое ухо, предсе-
датель Казачьего союза во Франции, редактор журнала «Родимый край» (г. Париж, Франция) (с 
1954 г.) награды: Военный крест 1939 - 1945 гг. с пальмовой ветвью.

Богаевский Евгений Африканович родился в г. Санкт-Петербург 23.06.1905 г. умер в г. 
Нью-Йорк (New York, США) 28.05.1977 г.  капитан Королевской югославской армии окончил 
Донской императора Александра III кадетский корпус (1926 г.), учёба в Особой военной 
школе Сен-Сир (Ecole speciale militaire de Saint-Cyr) - ...1925 г. - ...1927 г. (112-й выпуск)  во 
время Второй мировой войны: офицер 5-го кавалерийского королевы Марии полка - ...1927 г. 
? - ...04.1941 г. - тяжело ранен, взят в плен, в заключении в лагере военнопленных - ...04.1941 
г. - ...05.1945 г. http://samlib.ru/m/minaew_d_n/rus_emig_0_2.shtml Оба сына генерала воевали 
против Гитлера.
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под руководством ГПУ, то Ильяд подозрительно подробно знакомит читателя 
своей «Философии» с проблемами Братства Св. Софии, члены которого вовсе 
не стремились к открытости своих занятий и даже сторонились пронизанных 
агентами Советов евразийцев. Однако, как мы видим, им это не помогло.

Понятно, что советские органы не очень интересовались художественным 
отражением необходимых им материалов русской религиозной эмиграции. 
Однако такого рода тексты вполне могли использоваться в каких-то ситуациях 
в качестве информационного давления на своих противников, вызывая в кругах 
русской церковной эмиграции подозрительность и недоверие к своим же сорат-
никам. Но случилось то, что случилось. И мемуарное сочинение В.Я. Парнаха, 
и роман «Философия» Ильязда в свет не вышли.

Между тем, достаточно давно стало ясно, что и «Философия», и «Пансион 
Мобэр» связаны не только и даже не столько своим конкретным содержанием, 
что и было бы просто странно, сколько странным же интересом в один и тот же 
период к очень близким церковным проблемам в Париже, в частности, и в рус-
ском зарубежье вообще, у двух столь разных людей4.

При этом сам Ильязд был очень далек от какой-либо веры и религиозности. 
Таким образом, два авангардиста, один – еврей, не связанный с иудаизмом, но 
националист и даже сионист (Кацис, Брусиловская 2018) и другой – полу-по-
ляк, полу-грузин, идейный противник Российской Империи, чуть ли не русо-
фоб, проявляют очень странный интерес к предельно русским и явно внутри-
православным проблемам в эмиграции.

В свою очередь, в это самое время в Париже оказывается еще более важная 
фигура, связанная и с авангардисткими кругами, и, уже гарантированно, с со-
ветской разведкой, Елена Феррари5.

«В ноябре 1922 года Голубовская была назначена помощником  С. П.  
Урицкого, нового резидента Разведупра и ОГПУ в Париже, после провала 
Якова Рудника. Своим берлинским знакомым она представила эту поездку 
как вызванную литературными интересами. Шкловский написал для напра-
влявшейся в Париж Феррари, увлечённой авангардом, рекомендательное пись-
мо футуристу Илье Зданевичу.

В конце 1922 — начале 1923 года Феррари стала активным участником со-
браний Берлинского дома искусств, и её имя неоднократно упоминается в прес-
се. Тесно общается с художником Иваном Пуни, жившим неподалёку от неё в 
Берлине. Их соседство упоминается в повести Шкловского «Zoo, или Письма 
не о любви», где имеется и словесный портрет Елены: «У неё лицо фарфо-
ровое, а ресницы оттягивают веки. Она может ими хлопать, как дверьми не-
сгораемых шкафов…». Феррари выступала в Берлине также совместно с ита-

4 А к ним еще можно прибавить и М.А. Булгакова с «Мастером и Маргаритой», где т.н. 
«Евангелие от Михаила» или «От Воланда» не так уж и самостоятельно, равно как и роман 
К. Малапарте «Бал в Кремле» (Малапарте), где Булгаков оказывается героем романа, которо-
му мы посвятили специальную работу именно в этом аспекте. Не сомневаемся, что это дале-
ко не все. Ср. (Кацис 2020 в печати).

5 В полемике с нами ее называет и публикатор «Философии» С.В. Кудрявцев (Кацис 2016-
2017).
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льянским футуристом Руджеро Вазари. В 1923 году в Берлине (издательство 
«Огоньки») выходит сборник стихотворений Феррари «Эрифилли» (назва-
ние — греческое женское имя, буквально «горячо любимая»). Планировались 
к выходу (в издаваемом Горьким журнале «Беседа» и отдельной книгой) её 
прозаические «сказки», которые, в отличие от стихов, Горькому нравились, од-
нако публикация не состоялась.

В апреле 1923 года Горький выясняет (по-видимому, через своего сы-
на  Максима Пешкова, имевшего личные знакомства в ОГПУ) её прошлое и 
предупре ждает Ходасевича, чтоб тот был осторожнее с Феррари: «на боль-
шевичков работает, служила у них в контрразведке… она протаранила в 
Константинополе белогвардейскую яхту». Сохранилось письмо поэтессы к 
Горькому от 22 апреля 1923 года, где она сокрушается по поводу каких-то слов 
Максима Пешкова и ходящих вокруг её биографии слухов, не говоря ничего 
определённого. Через два дня Горький отвечал, что Феррари, рассказывая о 
своей биографии, «говорит о себе неверно», но «говоря о себе, ничего не ищет, 
кроме себя». (https://ru.wikipedia.org/wiki/Елена_Феррари).

С 1923 г. Феррари оказывается в Москве, затем – в Италии, где выходит ее 
очередной «константинопольский» сборник «Prinkipo». И, наконец, самое ин-
тересное для нас и поразительно совпадающее со многими датами в жизни В.Я. 
Парнаха: «В 1925 году Голубева (Голубовская) вернулась в СССР и возобнови-
ла работу в аппарате Разведупра на месте. В январе 1926 года назначена сотруд-
ником-литератором третьей части третьего отдела Разведупра РККА, но летом 
того же года уволена со службы. Печаталась под псевдонимами как журналист 
в советских изданиях («Новый зритель», «Красная нива», «Красная звезда», 
«Известия», «Юный коммунист», «Пионер»), а также продолжала публиковать-
ся в Италии. В 1926—1930 годах не работала в разведке, находясь, однако, в ре-
зерве РККА, затем вновь получила задание во Франции и работала там помощ-
ником резидента, пользуясь прежним псевдонимом Феррари. В 1932 году на 
страницах парижской газеты «Возрождение» Н. Н. Чебышёв, сотрудник вран-
гелевской контрразведки, со слов Ходасевича предаёт гласности участие Елены 
Феррари в таране яхты «Лукулл», назвав, помимо псевдонима, также фамилию 
«Голубева» (героиня заметки в то время вновь находилась во Франции, что, воз-
можно, стало известно Чебышёву) и особую примету — отсутствие пальца на 
руке. В начале 1933 года разведчица была отозвана в Москву, либо из-за статьи 
Чебышёва, либо из-за серии провалов советской агентуры в Европе.

Постановлением ЦИК СССР от 21 февраля 1933 года Ольга Голубева на-
граждена орденом Красного Знамени «за исключительные подвиги, личное ге-
ройство и мужество» (орден вручён 7 июля 1933 года)» (https://ru.wikipedia.org/
wiki/Елена_Феррари), (ср. Лота 2020).

То, что в этой справке названо «серией провалов советской агентуры» - это 
окончание эпидемии «перебежничества». Правда, здесь надо быть осторожным, 
многие «перебежчики» тоже делали это по заданию. Отметим, что Феррари не 
только просто общалась с авангардистами, но открыто печатала стихи с посвя-
щениями Ивану Пуни или Ксении Богуславской, писала стихи об анархистском 
отряде им. Бакунина, в котором она была вместе со своим мужем Голубевым, 
где цитировала Интернационал. 
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Однако, в любом случае, Парнах вернулся в СССР летом 1931 г. и больше за 
границей не был. Феррари же вернулась в СССР в 1933, хотя ей еще довелось 
поработать за границей, но ведь она была штатным профессионалом. 

 И вот как раз в период пребывания интересующих нас лиц в Париже, в со-
ветской Москве выходят в свет произведения О.Э. Мандельштама «Шум време-
ни» и «Египетская марка». Если первая книга может и должна быть поставлена 
в параллель будущей русско-еврейской автобиографии Парнаха, то во второй 
книге молва сразу же увидела автора тогда никому не известного «Пансиона 
Мобэр» - Валентина Парнаха. И в какой-то момент возникла легенда о том, что 
Парнах был невероятно оскорблен поступком друга и т.д.

Разумеется, Парнах никогда не был т.н. «маленьким человеком» русской ли-
тературы, а Мандельштам вовсе не сразу назвал своего героя этим искаженным 
именем своего соседа. Есть в черновиках «Египетской марки» и прямое упо-
минание Парнаха (Кацис, Брусиловская 2018), и имя героя одного из вариан-
тов было Валентин, и т.д. Поэтому надо еще подумать, что заставило советско-
го поэта писать исключительно плотную прозу, открыто упоминая достаточно 
узнаваемого всеми, кому это важно, поэта-эмигранта? К кому была обращена 
«Египетская марка», само действие которой аккуратно избегало именно тех мо-
ментов, когда реальный Парнах был в России. Либо, наоборот, рассуждая о еду-
щих на отдых после тяжелой дневной работы колесных пирамидах на ночных 
ленинградских улицах, Мандельштам вдруг заявлял, что «не Анатоля Франса 
хороним», напоминая о Франции, куда чуть позже и отправится Парнах. Но 
ведь скажет он это не в 1924 г., а в конце 1920-х.

 Мог ли О.Э. Мандельштам играть в подобные игры? Знал ли он не всегда от-
крытые непосвященным цели поездок откровенного еврея-русофоба, которого в 
России привлекал только язык русской поэзии, в русский православный Париж?

Сейчас мы не можем ответить на эти вопросы. Однако был в жизни и твор-
честве О.Э. Мандельштама один эпизод, который может указать нам путь по-
следующих поисков. И связан он с двумя моментами. Первый, это исключе-
ние из «Шума времени» главок типа сохранившегося в архиве Мандельштама 
«Возвращения» из Грузии, которое Мандельштам велел выбросить из текста 
воспоминаний, чтобы не было прямой связи между «Феодосией» и Батумом. 
Ведь и там, и там Мандельштам арестовывался контрразведкой, и оттуда, 
и оттуда приходилось бежать. Сейчас мы не будем касаться этого специаль-
но, но в обоих случаях Мандельштам, по сведениям Н.Я. Мандельштам, вы-
возил «бумаги», связанные с просоветскими восстаниями в Крыму и Грузии 
(Мандельштам Н. 2014).

Наконец, существовали две главки «Египетской марки», которые мы до 
сих пор не знаем: «Встреча в редакции» и «Авессалом», которые упомя-
нуты лишь в письме редактору А. Коробовой от 25 июня 1928 г. из Ялты 
(Мандельштам- Коробовой). 

Тон, которым написано письмо, а также содержан6ние известных нам 
«Меньшевиков в Грузии» и «Возвращения» заставляет думать, что и выбро-
шенные из «Египетской марки» главки могли волновать Мандельштама не из 
литературных соображений. 
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Не зная этого текста, но зная, что одна из главок должна была называться 
«Авессалом», с учетом содержания соотвествующего Псалма и сюжета Книги 
Царств, связанного с этим именем, можем предположить, что здесь нашли от-
ражение те сионистские мотивы биографии Парнаха, которые позже отрази-
лись в «Пансионе Мобэр». В 1928 г. подобная тематика была очень остра и в 
связи с активностью сионистов в Польше, и в связи с выходом в свет по-русски 
мемуаров В.Е. Жаботинского о Еврейском Легионе, и т.д.

Создается ощущение, что сама идея печатать в Советском Союзе повесть 
о революции с главным героем, находящемся в момент публикации то ли в 
эмиграции, то ли по заданию за границей, имела некий смысл, выходящий за 
литературные пределы. В самом простом смысле – это попытка представить 
вполне серьезного человека Валентина Парнаха неким ничтожным и мелким 
«Башмачкиным». А «Башмачкин» в это время как раз общался в Париже с по-
сетителями советского представительства, «навашинского» банка, разбирался в 
непростых взаимоотношениях внутри расколотой русской Церкви, а также уз-
навал в Большом театре в качестве коммунистов и чекистов своих бывших па-
рижских знакомых, легко сменивших вехи, либо, как Феррари, в очередной раз 
готовились к возвращению на оперативную работу.

Нам уже приходилось писать о том, что никаких обид из уст Парнаха на 
«Египетскую марку» никто напрямую не слышал. Более того, уже во вре-
мя Второй мировой войны в Чистополе он вспоминал Мандельштама безо 
всякого раздражения, вспоминая, что тот называл его моим «alter ego». И 
уже нам приходилось показывать, что проза и другие тексты Парнаха пол-
ны откликов на очень поздние и не всегда напечатанные своевременно сти-
хи Мандельштама.

Да и люди, знавшие Парнаха по Парижу, не очень верили в Парнока-Парнаха. 
Вот яркие страницы А. Бахраха: «…выбор Мандельштамом для своего героя 
весьма причудливой фамилии породил гипотезу (в частности, пущенную в на-
учный обиход ученейшим Глебом Струве, а затем и американским исследова-
телем поэзии Мандельштама Кларенсом Брауном, опиравшимся на анонимные 
и не вполне достоверные источники), что прототипом Парнока послужил поэт 
Валентин Парнах, подписывающийся иногда Парнак или даже Парнок.(…)

Этого Парнаха в самом начале двадцатых годов, на самой заре эмиграции, 
я не раз встречал в Париже. Вместе с Божневым и Гингером он был одним из 
столпов «Палаты поэтом», вероятно, первого зарубежного содружества, создан-
ного в те дни, когда русских поэтов в Париже можно было перечислить по паль-
цам.(…)»

И далее, перепутав годы выхода в свет книги о еврейских поэтах-жертвах 
испанской инквизиции, продолжал: «Парнах возвратился в Советский Союз, 
по его словам, для пропаганды джаза, который в Москве тогда был еще невида-
лью. Удалась ли ему карьера эстрадного эксцентрика, о которой он мечтал, мне 
неизвестно. Знаю только, что в конце 20-х годов в еще не вполне скомпромети-
рованном покровительством Каменева издательстве «Академиа» вышел пере-
веденный им им с испанского томик стихов под заманчивым заглавием «Поэты 
— жертвы инквизиции». Знаю еще, что несколькими годами позже он времен-
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но появился на берегах Сены, опубликовал кое-какие статьи во французских 
журналах, а когда Мейерхольд приехал показывать Парижу своего «Ревизора», 
Парнаха ежевечерне можно было видеть в фойе театра — его присутствие не вы-
зывалось причастностью к мейерхольдовской труппе, а ухаживанием за одной 
из ее участниц. (Недаром Мандельштам писал, что его Парнок был «жертвой 
заранее созданных концепций о том, как должен протекать роман»!). Слышал 
также, что в одном почтенном еврейско- американском толстом журнале тогда 
же появилась статья Парнаха о роли евреев в русской литературе. Можно толь-
ко удивляться, что после такого длинного списка «прегрешений», вернушись в 
Москву, он прожил там все черные годы «безболезненно».(…)

А все же. Какое-то сомнение или тень сомнения невольно рождается, хоть 
между Парноком и Парнахом нет ни литературного, ни, главное, духовного 
сходства. Ведь все-таки, может быть, Мандельштам вспомнил о своем париж-
ском собутыльнике (может быть, он в те годы встречал его и в Москве) и как-
то очень по-своему свой рассказ транспонировал, чтобы «замести следы» и тем 
Парнаха увековечить. Бывают случаи, когда заманчиво не ставить никаких то-
чек над «i»» (Бахрах 2020).

Эти сомнения очень стоит принять во внимание. Но сейчас мы остановимся 
на сказанном.

Разумеется, предложенный подход к взаимоотношениям трех названных тут 
поэтов не совсем привычен. Однако основан он на тех сведениях, которые в 
прежнее время во внимание не принимались, а теперь мы, узнав священника 
«Спасского», уже не можем не принимать их во внимание. И это то, что дало 
нам исследование чисто эмигрантского либо внесоветского контекста биогра-
фий трех больших русских поэтов. А ненапечатанные (и пока нам не извест-
ные) главки «Египетской марки» сделали ее, если не неопубликованной, как 
«Философия» или «Пансион Мобэр», то, по крайней мере, неопубликованной 
полностью, как, кстати, и «Шум времени». И это неожиданно ставит прозу О.Э. 
Мандельштама в намеченный здесь ряд.
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Леонид Ф. Кацис

В. ПАРНАХ, И. ЗДАЊЕВИЧ И „ПАЛАТА ПЕСНИКА“:  
ИЗМЕЂУ КЊИЖЕВНОСТИ, НКВД-а, „ЕГИПАТСКЕ МАРКЕ“  

И „ШУМА ВРЕМЕНА“ О. МАНДЕЉШТАМА 

Резиме

Чланак је посвећен упоредној анализи прозних текстова трију руских песника Осипа 
Мандељштама, Иљазда („Филозофија“) и Валентина Парнаха („Пансион Мобер”) са једног 
неуобичајеног становишта. Један од њих („Филозофија“ Иље Здањевича) написан је у 
емиграцији и био намењен објављивању у Совјетском Савезу; други („Пансион Мобер“ В. 
Парнаха) писао је аутор који је повремено живео у Берлину, Паризу и Совјетском Савезу и 
никада га није довршио; трећи („Шум времена“ О. Мандељштама) написан је и објављен у 
СССР. Текст крајњег авангардисте-заумника Иљазда, неочекивано нимало зауман, дотиче се 
не само околности почетка руске емиграције у Константинопољ, већ одсликава и тајну делат-
ност антисовјетског „Братства Св. Софије“. Успомене Валентина Парнаха, које у низу аспека-
та руско-јеврејског саставног елемента биографије мемоаристе подсећају на „Шум времена” 
О. Мандељштама, рефлектовале су веома сложена збивања у вези са покушајима совјетске 
власти да преузме иницијативу у емигрантским црквеним размирицама кроз инфилтрирање 
представника тзв. Обновљенске цркве. Као и у првом случају, који се односи на наизглед 
немогућу активност тог типа за авангардисту-заумника левичарских погледа, тако и у другом, 
када је реч о Јеврејину, који себе назива чак и русофобом, испада да су обојица повезани са 
њима засигурно туђим круговима беле руске и црквене емиграције, што наводи на тражење 
везе између таквих збивања. У случају В. Парнаха и Иљазда њу је лако пронаћи, будући да су 
обојица били оснивачи тзв. „Палате песника“ у Паризу. Што се тиче О. Мандељштама, на ос-
нову претходних ауторских истраживања познато нам је да лична биографија Парнаха ни по 
чему не наликује биографији његовог двојника – „човечуљка“ Парнока, који је постао јунак 
„Египатске марке“. Штавише, сви догађаји у Мандељштамовој прози одигравају се у Русији 
управо у време када тамо засигурно није био присутан В. Парнах. Притом је име главног 
јунака, на које се могло наићи у издавачким уговорима, било другачије – Валентин Горков, 
где су се овом приликом поклапала имена Парнаха и Горкова“. Осим тога, О. Мандељштам је 
имао биографске везе са обојицом јунака из чланка, док је В. Парнах део свог времена, про-
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веденог у Москви, боравио у стану аутора „Египатске марке“. Као што је познато из наших 
претходних радова, В. Парнах и Иљазд су укључили у своја дела податке, који су били не-
доступни истраживачима претходних деценија и тек данас избијају на видело. То су такође 
и материјали „Братства Св. Софије“, и црквене размирице у Паризу двадесетих година око 
просовјетских „обновљенаца“, Руске православне цркве и круга митрополита Евлогија, 
који је нагињао ка Константинопољској патријаршији. Притом, као и у случају „Парнок”-
„Парнах”, где је О. Мандељштам искористио „званично” презиме Парнаха и његове се-
стре - песникиње Софије Парнок, аутор „Пансиона Мобер” је препознатљиво шифровао 
совјетског агента свештеника Соколовског именом стварног свештеника Спаског. Са своје 
стране, у роману „Филозофија” Иљазд је користио не само емигрантске, већ и неке не баш 
најдоступније податке о совјетској политици око Константинопоља средином двадесетих го-
дина. Представљени материјали омогућавају аутору да одмах постави питање: због чега је 
и у ком контексту О. Мандељштам учинио главним јунаком „Египатске марке” Парнака, са 
очигледном асоцијацијом на В. Парнаха, који се у то време налазио у Паризу у недефиниса-
ном статусу било емигранта, било совјетског апатрида, било могућег шпијуна. Најзад, може 
ли се пронаћи веза између активности совјетске агентуре у Паризу, нарочито Ј. Ферари, не-
посредно укљученој у авангардне кругове Москве, Берлина и Париза и овде споменутих ау-
тора. На крају чланка гради се претпоставка о томе да сам избор имена јунака „Египатске 
марке” може бити у вези са потребом формирања лика „малог човека” Валентина Парнаха, 
који је у стварном животу био далеко од тог типичног гогољевског јунака руске књижевности 
XIX века, већ је, попут Иљазда, био повезан са озбиљним совјетским структурама, које су 
занимале овде наведене специфичности духовног и политичког живота руске емиграције.

Кључне речи: Руска емиграција, Париз, „Шум времена“, „Египатска марка“, „Пансион 
Мобер“, НКВД.
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СТВАРАЛАШТВО ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА У КРИТИЦИ  
РУСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ У КРАЉЕВИНИ СХС/ЈУГОСЛАВИЈИ

Ово истраживање је посвећено рецепцији стваралаштва руског класика Леонида Леонова 
(1899-1994) од стране руске емиграције у Југославији – између два светска рата. Њиме жели-
мо обележити стодвадесетогодишњицу пишчевог рођења.

Са 37 критичких прилога Леонов је у раздобљу између два рата био најпопуларнији 
совјетски писац у Југославији. Географија текстова о њему била је разноврсна, баш као и 
компетенција њихових аутора (Слоним, Митропан, Струве, Јелачић, Голенишчев-Кутузов, 
Тарановски и др.). Руски емигранти су утрли пут српским и хрватским посленицима – ка 
даљем плодном промишљању дела овог писца, њиховом превођењу.

Кључне речи: Леонид Леонов, руска емиграција, рецепција.

This paper is dedicated to an examination of the reception of the works of Russian classic 
Leonid Leonov (1899-1994) by critics of Russian extraction living in Yugoslavia between two 
world wars, one hundred and twenty years after the writer’s birth.

With 37 critical articles dedicated to his work, Leonov was the most popular Soviet writer in 
Yugoslavia. The landscape of the articles dedicated to him was diverse, just like the competences 
of their authors (Slonim, Mitropan, Struve, Jelačić, Gоleniscev-Kutuzov, Taranovsky etc.). Russian 
emigrants opened the path for Serbian and Croatian authors to further consider the works of the writer.

Keywords: Leonid Leonov, Russian emigration, reception.

У глобалним друштвено-историјским околностима краја XX и почетка 
XXI века приметно расте интересовање да се дубље расветле, осмисле и про-
уче некадашње велике сеобе, насилне миграције народа, настале као после-
дица великих ратова и револуција. Из сасвим разумљивих разлога посебно 
интересовање међу емигрантолозима влада за тзв. први талас руске емиграције.
Ако се узме у обзир литературоцентричност културе датог периода, онда неће 
бити случајно што се, по правилу, у истраживањима посебна пажња посвећује 
раније из идеолошких разлога проскрибованим проблемима рецепције руске 
културе совјетског периода у руској емиграцији. У том смислу се да запази-
ти да се у последње време појављују зборници, монографије општег каракте-
ра, баш као и прегледни чланци и посебна истраживања, посвећени пријему 
стваралаштва појединих руских писаца, пре свега „великих класика“, нешто 
мање и совјетских. У овом смислу карактеристично је да у иначе квантита-
тивно богатој леоновијани сама рецепција стваралаштва овог изузетног пис-
ца од стране руских емиграната спада међу најмање изучене теме. Да се овде 
позовемо само на два илустративна примера. У најкомпетентнијој историји 
руске емигрантске књижевности Глеба Струвеа нема ширег, а поготово не и 
дубљег погледа на критичке текстове – за рачун белетристике и журналисти-
ке (Струве 1996). Досад најпосвећенији овој теми информативни чланак Н. 
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В. Сорокине (Сорокина 2005) је у суштини само приступ датој проблемати-
ци. Тамо прикупљени материјал је некомплетан, по правилу није документо-
ван изворима из периодике, већ је претежно дат „из друге руке“ – користећи се 
прештампавањима, изводима из нових антологија, што ће рећи већ селектова-
ним материјалима. Очигледно, да би се створио прави увид у пријем Леонова у 
емиграцији ваља га најпре проучити одвојено, по појединим центрима.

У овом нашем чланку бавимо се емигрантском рецепцијом Леонова у 
Југославији. (На тему руске емигрантске књижевности и публицитике у Србији 
вид. наш прегледни чланак Косанович 2008). Треба приметити да је дата тема 
само делимично дотицана у прегледним истраживањима југословенских руси-
ста (вид. Бабович 1969; Станишич 1987; Копривица 1999), тако да ни приближ-
но није по заслузи исцрпљена. Напротив, сматрамо да тема захтева целовитију 
анализу, заслужује посебан приступ – са комплетираним материјалом, посебно 
оним из дневних листова. Такође су јаки разлози да се теми приђе алтеритетно, 
са тачке гледишта одраза новијих, драстично измењених идеолошких и поли-
тичких погледа на одговарајућу епоху.Притом нам се намећу као основни мето-
ди компаративно-рецептивни и аналитички.

Међуратни период међусобних веза између Русије/СССР и Србије/Краље-
вине Срба, Хрвата и Словенаца (убрзо преименоване у Југославију) протицао 
је у нагло измењеним историјским околностима, упамћеним по великим, дра-
матичним идеолошким променама – у контексту европске и светске политике 
као такве. СССР је постао прва у свету земља социјализма, док је Југославија 
била монархија – истурена представница „заштитног кордона“ (Cordonsanitaire) 
против „бољшевичке опасности“. Отуда је карактеристично да су дипломат-
ски односи између две блиске словенске земље били прекинути све до прего-
вора у јуну 1940. године, чији је крајњи резултат био Споразум о пријатељству 
и ненападању, закључен 5. априла 1941. године, дакле само дан пре фашистич-
ког бомбардовања Београда. У међувремену је југословенска влада свесрдно 
подржавала своју руску емиграцију, коју је чинило око 45 000 људи. Из свега 
овога проистиче да су вековима одржаване и неговане културне везе биле на-
прасно прекинуте. О било каквој директној вези и културној размени у так-
вим условима није могло бити никакве речи. Комуникација је остваривана по-
средно, највише путем личних контаката у иностранству. Притом су комунисти 
били извесни изузетак, мада су, као што је познато од краја 1920. године, били у 
илегали и одржавали везу са Коминтерном. Када се све ово има у виду, онда је 
јасно зашто су путеви информација о догађајима у СССР водили преко Западне 
Европе, пре свега преко Француске и Немачке, понекад и Чехословачке. При 
томе је глава улога у упознавању народа Југославије са дешавањима у култури 
прве земље социјализма припала управо руској дијаспори. 

Ово су били општи услови у којима се одвијало упознавање југословенске, 
а пре свега српске, културне јавности са делима „нове руске литературе“, дакле 
и Леоновљевим. Општепознато је да је Леонид Максимович Леонов рано, већ 
средином 20-тих година прошлог века, у суштини будући још писцем-почетни-
ком, постао познат страним читаоцима. У том смислу ни Југославија није била 
изузетак. У њој се први пут име овог совјетског писца појавило у штампи 1924. 
године у једном информативном чланку, у загребачком часопису „Вијенац“, 
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под насловом „Неколико ријечи о данашњој руској књижевности“. Аутор члан-
ка се потписао као Николај Рошчин, што је у ствари псеудоним Николаја 
Јаковљевича (према неким изворима Ивановича) Фјодорова (Николай 
Яковлевич Федоров, 1892–1980), у то време познатог књижевног критичара, 
преводиоца, емигрантолога и позоришног делатника. Рошчин је међу савреме-
ним младим руским писцима издвојио Леонида Леонова, јер он транспонује 
„оно велико чувство одговорности и мјере, оно озбиљно и дубоко приближење 
к животу“, које допушта уверење да ће писац постати достојни настављач ства-
ралаштва Пушкина, Достојевског, Гогоља и Толстоја. Занимљиво је да се још 
тада, 1924. године, Рошчин (Фјодоров) заложио да се руска књижевност раз-
матра „јединствена, цијеловита, нераздробива на совјетску и емигрантску“ 
(Roščin: 558).

Године 1926. у „Српском књижевном гласнику“ штампана је компилација 
чланка познатог француског писца-академика (узгред речено, рођеног у поро-
дици руског лекара) – Жозефа Кесела (Joseph Kessel, 1898-1979). Чланак је 
посвећен стању у „Новој руској литератури“. У својој компилацији српски кри-
тичар и преводилац Светислав Петровић је пренео главне акценте овог текста-
из „Париске ревије“ („Revue de Paris“). Кесел се најпре задржава на совјетској 
поезији, поименице издвајајући Пастернака, Мајаковског и Јесењина, да би по-
том међу прозним писцима истакао у првом реду Пиљњака, Всеволода Иванова 
и Леонова, као представнике „источне линије“, а Иљу Еренбурга и Исака 
Бабеља као „западњаке“. При томе, француски писац се веома похвално изразио 
о Леонову, истичући да је без обзира на даровитост Иванова „таленат Леонова 
можда још и већи“. Кесел је већ у раном стваралаштву Леонова запазио његове 
главне карактеристике: пре свега умеће промишљања суштине руског нацио-
налног карактера. Леонова је овај француски писац оценио као „најрускијег од 
младих руских писаца“, налазећи да „он храни своја дела искључиво сељачким 
и револуционарним фолклором“. Својом склоношћу ка стилизацији, својим ко-
лоритним и прецизним језиком, најзад и пејзажном декоративношћу, Леонов га 
подсећа на Јесењина (Петровић 1926: 610–611).

После овог чланка убрзо се, такође у „Српском књижевном гласнику“, појавио 
нови преглед совјетске књижевности, у којем је пажња посвећена и Леонову, са 
тежиштем на анализу његовог првог романа. У информативном чланку Марка 
Слонима, насловљеном „Руска књижевност за време револуције“, истакнута 
је теза да су „најизразитији представници читаве ове руске књижевности без 
сумње Замјатин и Леонов“, док Пиљњаку смета његова неуравнотежена при-
рода и маниризам (Слоним 1927: 507). Слоним даје предност Леонову као ауто-
ру „заиста најбољег приказа руске револуције“, пре свега руског села – у роману 
„Јазавци“. Критичар презицира: „То је без сумње највеће дело које се појавило у 
руској књижевности последњег деценија“ (стр. 507). Даље је изложена сижејно-
фабуларна потка романа. Слоним налази да је роман „Јазавци“ структуиран 
првенствено у реалистичком тону, али са примесом романтизма. Он посебно 
хвали психолошке мотивације Леонова. По његовом мишљењу стваралаштво 
Леонова је очигледан пример како се „у делима младих руских писаца не може 
више наћи романтичног месијанизма  и религиозних надања првог периода 
руске револуције“. Интересантно је да емигрантски критичар није оптерећен 
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идеолошким предрасудама. Према његовом мишљењу из дела Леонова и њему 
сличних писаца, који су тек почели да се баве књижевношћу, одише „здравим 
и бодрим изграђивањем снага, (…) вером у будуће руско сељаштво“ (стр. 509).

Имајући у виду дуготрајно, продуктивно интересовање Марка Љвовича 
Слонима (1894–1976) за Леоновљево стваралаштво, сада ћемо се присети-
ти основних биографских података о овом истакнутом емигрантском крити-
чару. Он је филолошко образовање стекао на Петроградском универзитету. У 
емиграцији се сељакао по многим земљама, мењао места боравка (Фиренца, 
Праг, Париз, Њујорк, Женева, Ница). Често је боравио и у Југославији. Као по-
литички активиста прво је припадао есерима, а у емиграцији увек заузимао ли-
берално-демократске позиције, учествујући у различитим групацијама и кру-
жоцима. Одликовала га је свестраност: бавио се публицистиком, есејистиком, 
књижевном и научном критиком, превођењем… Будући полиглота, писао је на 
неколико језика. Као публициста и књижевни критичар у дијаспори је уређивао 
многе часописе. За нашу тему је од значаја да је у емиграцији објавио велики 
број чланака и неколико књига из области руске књижевности. Слоним је био 
стални сарадник најзначајнијих органа руске емиграције у Београду – „Руског 
архива“ (1928–1937), гласила у коме су стални сарадници, између осталих, 
били и писци – Цветајева, Замјатин, Ремизов, критичари – Лапшин, Љацки, 
Штејн и др., да и не говоримо о познатим позоришним критичарима, истори-
чарима, социолозима, економистима и публицистима. Часопис је био веома на 
цени код српских интелектуалаца, излазио је на српском језику, на који су тек-
стови превођени са руског (познати преводиоци: Г. Крклец, М. Пешић и др.), 
што је благотворно утицало на преплитање српске културе са руском, а тако по-
средно и са западноевропском, тј. светском културом као таквом.

Дакле, 1928. године у овом гласилу „за политику, културу и економију Ру-
сије“ појавио се нови панорамски чланак Слонима: „Струје савремене ру-
ске литературе“. У њему је аутор покушао да систематизује главне тематске 
и стилске тенденције савремених совјетских писаца. Његов тадашњи избор 
занимљивих и несумњиво даровитих писаца валидан је и са данашње тач-
ке гледишта. „Поред Замјатина, Бабеља, А. Толстоја, Ремизова, А. Белог и до-
некле Зошченка, у прве редове савремене књижевности треба поставити Л. 
Леонова, К. Феђина, М. Булгакова и Б. Пиљњака“. Коментаришући стваралашт-
во двадесетосмогодишњег Леонова, критичар и овај пут полаже у њега вели-
ке наде. Трудећи се да га смести у књижевноисторијски контекст, Слоним из-
води паралеле са стилом Замјатина, Пиљњака, А. Белог. А у управо изашлом 
„Лопову“ исправноналази сродност са психологизмом Достојевског (Слоним 
1928: 152). Узгред, било је то прво упознавање југословенских читалаца са ро-
маном „Лопов“.

Интересовање усредсређено на стваралаштво руских писаца после револуције 
резултирало је осликавањем њиховим кратких књижевних портрета (обимом 
око пола штампаног табака). Из ове серије је већ 1929. године у „Руском архи-
ву“ изашао чланак „Леонид Леонов“ (Слоним 1929: 162–170). Исти тај текст је 
заједно са тринаест других портрета ушао у књигу „Портрети савремених ру-
ских писаца“ (на српском Београд, 1931; у Паризу изашла у скраћеном за три 
поглавља облику, на руском, 1933. године – као „Портреты советских писате-
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лей“). Овде Слоним, као увод у разговор о Леонову, даје општу карактеристику 
руске класичне књижевности, истичући да се она у великој мери разликује од 
западноевропских књижевности – озбиљним расправљањем философских, мо-
ралних и психолошких проблема, промишљањем „уклетих питања“ (стр. 162). 
Животворно струјање те велике књижевности критичар налази у стваралаштву 
Леонова и Феђина. Без икакве дилеме Слоним поставља Леонова на пиједестал 
најбољег послереволуционарног младог писца. Он се придржава својих ранијих 
исказа о утицају савременика на Леонова, сматрајући да је у даљем развоју пис-
ца све те упливе прекрио психологизам Достојевског, мада то и не смета његовој 
самобитној приповедачкој техници. Критичар аргументује своје ставове ана-
лизом таквих дела као што су: „Ковјакинови записи“, „Крај ситног човека“, 
„Петушихински пробој“, „Јазавци“, „Лопов“, драма „Унтиловск“, и тек изашле 
„Необичне приче о сељацима“. У после револуције појачаном актуелном фило-
софском споруо смисаоним кодовима категорија колективизма и индивидуализ-
ма и њиховом практичном значају, Леонов се приклања њиховој хуманистичкој 
узајамној хармонији, при чему „јавно гласа за људску индивидуалност“, - сма-
тра Слоним (стр. 170). Интересантно је да Десимир Благојевић, српски рецен-
зент Слонимове књиге, мада ју је оценио веома позитивно, ипак аутору упућује 
замерку поводом његовог третмана „најрускијег писца данашњице“, сматрајући 
да он „није довољно нагласио сву ону трагичну луталачку упућеност Леонида 
Леонова да пронађе последња, проклета питања“ која се срећу код Толстоја и 
Достојевског (Благојевић: 5).

У међуратном периоду Слоним је и даље у својим прегледним чланцима 
посвећеним совјетској књижевности износио своје мишљење о стваралашт-
ву Леонида Леонова. (Сада већ прихватајући управо тај појам „совјетска“). 
Тако је у чланку „Нова дела совјетске књижевности“ анализирао роман „Соћ“, 
смештајући га у контекст са романима Гладкова, Каравајеве и Шагињан. Не 
поричући идеолошку тенденциозност „Соће“, Слоним ју је сматрао  првим 
успешним покушајем остварења „производног романа“, кога је уз то, што је па-
радоксално, остварио „сапутник“, представник „психолошке школе“ (Слоним 
1930: 171). Критичар подвлачи спационирано: „Леонов је показао, да занос 
изграђивања, тежња да се створи нова Русија јесте општенародно, а не само 
бољшевичко дело“ (стр. 173). У таквом тумачењу препознајемо мисао о томе да 
се већ у самом приказивању револуционарног волунтаризма и рационалности 
традиције крије покушај превладавања доминирајућих стереотипа поруџбина 
производног романа. 

Следећи чланак Слонима – „Шта се дешава у совјетској литератури“ изашао 
је у „Руском архиву“ 1933. године. У њему се као књижевна новост кратко ко-
ментарише роман „Скутаревски“ (Слоним 1933: 92, 95).

У облику књижевних портрета изражавао се и Петар Андрејевић Митропан 
(1891–1988), предавач Универзитета у Скопљу. Он је 1929. године у загребач-
ком часопису „Нова Европа“ објавио чланаксугестивног наслова „Наследник 
Достојевскога – Леонид Леонов“ (Митропан 1929: 155–160). Ауторов првен-
ствени циљ је био да упозна југословенске читаоце са стваралаштвом Леонова, 
сматрајући даје оно дотад првенствено било познато и признато међу руским 
емигрантима. Реч је о најкрупнијем представнику књижевности совјетске 
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Русије,  – оцењује Митропан. Он излаже занимљиву тезу да ће се у личности 
Леонова „спојити (и формално, тематски и психолошки) обе струје руске ли-
тературе: емигрантска и тзв. совјетска (релативан, случајан и пролазан појам)“ 
– sic! - Б. К. (стр. 156). То ће рећи да је, упоредо са већ поменутим Рошчином 
(Фјодоровом), Митропан на више од пола века антиципирао процесе у култури 
савремене руске перестројке. Овде још треба рећи да је дати Митропанов текст 
послужио као основа за предговор првом српском преводу “Лопова”, где је он 
поновио своју тезу да је Леонов “заставник младог покољења савремених ру-
ских писаца”. 

Своју дубоку и садржајну анализу поетике Леонида Леонова Митропан је 
углавном базирао на формално-садржинској анализи “Лопова”, тврдећи да је 
његов аутор “пошао трагом великог учитеља – Достојевског” (стр. 157). Међутим, 
критичар замера Леонову на његовој “склоности ка патетичном тону” (стр. 160).

Леоновом се у Србији рано заинтересовао и Евгеније Захаров (псеудоним, 
право име Лев Горович Захаров, 1903–1975; публициста, књижевни крити-
чар и преводилац). У својим многобројним чланцима и новинским белешка-
ма овај плодотворни посленик је континуирано пажљиво пратио стваралаштво 
Леонова. Започео је са освртом на роман „Соћ“, у целини га оценивши веома не-
гативно. Пошто се задржао на „случајевима“ (гоњењима) Замјатина и Пилњака, 
Захаров је прешао на Леоновљеву биографију, истакавши да је реч о таленто-
ваном писцу, који је био приморан да се приклони пропагандној бољшевичкој 
тенденциозности. Отуда је његов нови роман „сав поруџбина, сав пропаганда“, 
„брошура у облику романа“ (Захаров 1930: 4). 

У прегледу главних догађаја у руској књижевности 1930. године, објављеном 
у најстаријем српском књижевном часопису „Летопис Матице српске“, Захаров 
саопштава о изласку из штампе новог романа „веома талентованог Леонида 
Леонова“, обликованог према социјалној поруџбини. (Очигледно је поново реч 
о „Соћи“, мада то није прецизирано). Упоредо са Леоновом наведена су и име-
на Сирина (Набокова), Гајто Газданова, Нине Берберове и др. (Захаров 1931: 
96, 106).

После ове уследила је нова, непрентенциозна белешка Захарова о акту-
елним догађајима међу совјетским писцима, у којој се на првом месту гово-
ри о Леонову. Захаров ту критикује додворавање аутора „Соће“ (тенденцију 
совјетске пропаганде) и хвали роман „Лопов“ (Захаров 1931а: 107). И у свом 
следећем прилогу о новостима у руској књижевности овај критичар доследно 
изражава своје мишљење о постојању два руска различита табора, међусобно 
„духовно зараћена света“, дакле и две књижевности – совјетске и емигрант-
ске. Када сведочи о талентованим совјетским писцима, он на прво место 
поставља Леонова (Захаров 1931б: 31). Карактеристично је да и свој кратки 
новински приказ париског часописа „Бројеви“ („Числа“) овај критичар завр-
шава указивањем на у њему објављене солидне приказе нових дела Леонова 
и Ољеше (Захаров 1932: 7).  Ово наводимо не само као пример надвладавања 
размимоилажења између критике у СССР и дијаспори, већ и као доказ да је 
емиграција редовно показивала интересовање за актуелне догађаје у култур-
ном животу Отаџбине.
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У серији мањих чланака-бележака овог критичара и надаље се среће име 
Леонида Леонова. У следећа два критичка текста као црвена нит се провлачи 
супротстављање Леонова Гладкову, његовом извештаченом патосу. О томе је 
Захаров изнео своје мишљење најпре поводом изласка српско-хрватског прево-
да романа „Цемент“ (Захаров 1931в: 6) и романа Тињанова (Захаров 1931г: 6).

Исте те, 1931. године, у београдском листу „Правда“ Захаров коментари-
ше анкету коју је спровео париски емигрантски „Нови лист“ („Новая газета“), 
са питањем: Које руско књижевно дело, написано за последњих пет година, 
сматрате најзначајнијим и најинтересантнијим? Захаров издваја одговоре Б. 
Сосинског и А. Ладинског, који су, између осталих, гласали за Леонова („Соћ“ 
и „Лопов“) (Захаров 1931д: 17).

Као хроничар културног живота у СССР, Захаров је обратио пажњу српске 
културне јавности на статистичке податке о најчитанијим писцима Совјетске 
Русије. Међу класицима најчитанији су били Толстој и Горки, међу новим писци-
ма – на првом месту Шолохов, а после њега и Леонов, упоредо са Памфјоровом, 
Гладковом и Серафимовичем. Занимљиво ће бити да је управо због Леонова руски 
емигрантски критичар посумњао у осећање уметничког укуса совјетских читала-
ца, кад се узме у обзир да они дела Леонида Леонова „једног од најдаровитијих пи-
саца читају мање од неталентованог Глаткова“ (Захаров 1934: 10). Пристрасност 
према Леонову показао је Захаров и у приказу Тихоновљевог коментара 
Резолуције ЦК КП СССР О реформи књижевноуметничких организација, кад се 
Тихонов критички осврнуо на Леоновљев роман „Скутаревски“, у коме се, по 
његовом мишљењу „уместо решења великог дела“ само назиру „његове делимич-
не геометријске контуре“ (Захаров 1933: 8). 

Поштујући хронологију, до сада смо се потрудили да узмемо у обзир 
најбитније критичке текстове који сведоче о рецепцији Леонова од стране ру-
ских емиграната у Југославији. Као што смо се могли уверити њих има подо-
ста. Међутим, библиографски списак показује да они чине само део јединица 
које смо сакупили. По себи се разуме да су критички текстови различити по 
свом основном карактеру, обиму, дубини интерпретације, замислима, задацима 
и циљевима, те дакако и квалитетима. Сада ћемо укратко прокоментарисати и 
друге, релативно мање радове, без којих се, свакако, не може представити пот-
пуна рецепција Леонида Леонова.

Кренућемо од чланка познатог загребачког критичара Константина Кон-
стантиновића Римарића-Волинског (право презиме Рејмерс) 1988–1946 
– „Четири писца: Зошћенко – Еренбург – Пиљњак – Леонов. Европа и Русија 
– село и град“. Главни предмет његове анализе садржан је у поднаслову: 
разматрање опозиције село/град у делима четири наведена совјетска пис-
ца. Однос Леонова према овој проблематици показан је на примеру романа 
„Јазавци“, у ствари је илустрован путем критичаровог развученог, подробног 
препричавања, уз навођење његових оцена од стране појединих емигрантских 
аутора. На крају Римарић-Волински закључује да Леонов поставља „антитезу 
града и села и рјешава је компромисно“, мада је у том смислу уметничко-фило-
софско преимућство ипак на страни Пиљњака. Критичар посебно вредном сма-
тра чињеницу да се у лицу ова два писца огледа „повратак к етичком схватању 
проблема живота“ и то у епоси „култа силе“ (Rimarić-Volinski 1932: 85).
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Ирина Кунина-Александер (1900–2002) – позната списатељица и књижевни 
критичар је у међуратном периоду боравила и у Загребу, где је у периодици 
објављивала књижевнокритичке чланке. Највреднијим међу њима може се сма-
трати њен преглед „Руске књижевности иза револуције”, из кога за ову прилику 
издвајамо сегмент посвећен Леониду Леонову. Он садржи основне чињенице о 
његовим делима, почев од “Погибије Јегорушке” и завршно са “Лоповом”. Из 
приповедачке технике Леонова Кунина издваја као најкарактеристичније умет-
ничке поступке сказ и стилизацију. И она се бави “етапама развоја” и “доказа 
уметничког напредовања” младог писца (Aleksander 1928: 339–340), тако да то 
већ сада можемо назвати општим местом прилога југословенских критичара-
емиграната о Леонову. 

Вреди се позвати на други текст већ на почетку овог чланка поменутог за-
гребачког хроничара совјетског књижевног живота – Николаја Ивановича 
Федорова (1892–1980). (Своје презиме је код нас писао баш тако: Федоров – Б. 
К.). У његовом прегледу „Путови стварања нове руске књижевности“ посебно 
поглавље посвећено је совјетској прози. Федоровљев закључак да је совјетска 
књижевност уздуж и попреко прожета „најразличитијим врстама злочина“ је, 
засигурно, веома спорно (Fedorov 1940: 356). Додуше, ваља имати у виду да 
се Федоров и ограђује: у овом смислу утешно делује Леонов. Као верни след-
беник Достојевског, он је наследио његову етику и продуховљени психологи-
зам, па самим тим враћа совјетску књижевност њеним класичним национал-
ним изворима (стр.358). Исто тако је занимљиво да се и дописник београдског 
„Руског архива“ из Прага – Надежда Федоровна Мељникова-Папоушкова 
(1891–1978) у свом дискурсу о „Старој и новој руској интелигенцији“ обилно 
позива на текст Леоновљевог „Краја ситног човека“ (Мељникова-Папоушкова 
1928: 114–115). 

Редакција „Руског архива“ је доиста пажљиво пратила књижевне новости, па 
је стога често публиковала понекад и ситне вести, а да се и не говори и о при-
казима часописа и књижевноуметничких дела. А у њима је врло често, у овој 
или у оној мери, било присутно и име Леонида Леонова, што је увелико до-
приносило познавању овог писца и његовој репутацији. Тако, на пример, сачи-
нивши преглед „Совјетских часописа у 1928. години“, Б. Аратов (псеудоним 
Марка Слонима – Б.К.) саопштава да је у московском „Новом свету“ („Новый 
мир“) објављена „Провинцијска прича“, у којој писац наставља „пут романтич-
ног психологизма“, започет у „Лопову“. Затим је реч и о „Унтиловску“, штам-
паном у истом совјетском периодику (Аратов 1928: 114, 115).

Следеће године писац Бронислав (Владимир) Александрович Сосински 
(1900–1987) сведочи о књижевној вечери у Паризу, посвећеној Леонову, 
у организацији емигрантске омладинске групе „Кочевје“ („Кочевье“). Он 
потврђује да је публика одушевљено прихватила стваралаштво Леонова, посеб-
но приповетку „Повратак Копиљова“ на чијој се анализи и задржава (Сосински 
1929: 160–163).

И у трећој деценији прошлог века, часопис „Српски књижевни гласник“ се 
трудио да не заостане у праћењу књижевних догађаја у Совјетском Савезу. У 
том циљу, на пример, објављен је и кратки напис о изласку у Москви посебног 
издања романа „Скутаревски“. Аутор овог прилога био је Алексеј Кирилович 
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Јелачић (1892–1941), међу руским емигрантима познати историчар и педагог 
(Јелачић 1935: 77). Вид. проширени приказ истог овог аутора у „Руском архиву“ 
(Јелачић 1935а: 203–206). 

Само неколико месеци доцније часопис „Српски књижевни гласник“ објавио 
је прегледни чланак Глеба Петровича Струвеа (1898–1985) – тада младог сла-
висте и историчара, који ће постати знаменити емигрантолог. Чланак је но-
сио наслов „Књижевност у савременој Русији“ и, лако је претпоставити, по-
зивао се и на Леонова, конкретно на, по мишљењу Струвеа, занимљиве романе 
„Јазавци“, „Соћ“ и „Скутаревски“ (Струве 1935: 624, 625). 

Овај панорамски преглед рецепције Леонова био би непотпун без макар и 
невеликог прилога датој проблематици још једног познатог научника – Илије 
Николајевича Голенишчева-Кутузова (1904–1969) – песника и преводио-
ца који ће постати компаратиста светског гласа. Он је у „Српском књижевном 
гласнику“ објавио приказ тек објављене књиге Глеба Струвеа „Руска совјетска 
књижевност“ („Русская советская литература“, Лондон 1935). Ту је аутор при-
каза илустровао започете процесе либерализације и толеранције почетком 20-
тих година на примеру Леонова, који је захваљујући новој атмосфери могао 
објавити „Јазавце“ и „Лопова“ (Голенишчев-Кутузов 1935: 303). 

Најзад, исти аутор се испробао и у осветљењу „Послератне руске књи-
жевности – њене еволуције у правцу индивидуализма и национализма“. Обдарен 
изузетним нервом за разумевање и осмишљавање поезије, Голенишчев-Кутузов 
се у уводном делу свог чланка најпре позива на стваралачку мисао симболиста 
– Блока и Белог, да би затим прешао на стање у руској прози, непосредно пре 
револуције. Према његовом мишљењу, формирање „Серапионове браће“ (на 
иницијативу Замјатина) имало је велику улогу у освајању стваралачких сло-
бода. Сем футуриста, Јесењина, Ахматове и Волошина, несумњиву улогу у 
развоју нове књижевности одиграли су и тзв. сапутници – Бабељ, Вс. Иванов, 
а понајвише – Леонов, коме Голенишчев-Кутузов посвећује велику пажњу(на 
једној и по страници текста) – задржавши се на приповетци „Крај ситног чо-
века“ и романима „Јазавци“, „Соћ“ и „Скутаревски“. Голенишчев-Кутузов 
завршава свој чланак очигледно у то време општеприхваћеном прогнозом: од 
Леонова се могу очекивати и значајнија дела, посебно сада, када се, делимич-
но, смањује притисак поруџбина, како строго званичних, тако и социјалних, 
- што су „унаказиле толика књижевна дела“ (Голенишчев-Кутузов 1938: 30).

Разумљиво, поставља се питање да ли је постојало интересовање за инсце-
нацију Леоновљевих дела у позориштима предратне Југославије? На жалост, о 
томе немамо никакве поузданије податке. Јер, зна се да је документација о еми-
грантском животу уопште била оскудна. Али је и то мало што је постојало из-
горело је, или је уништено у току Другог светског рата, или непосредно после 
њега – у „идеолошким чисткама“. Засад једини трагови које смо успели пронаћи 
јесу сведочанства публициста Василија Глуздовског (Глуздовски 1934: 6) и 
глумице Јулије Ракитине (Ракитина 1934: 6) о припремама за постављање на 
сцену једне од многобројних београдских емигрантских позоришних група – 
Театра руске драме – комада „Скутаревски“, који је био изазов  као „трагедија 
руске интелектуалне породице“. Да ли је та замисао и остварена, или јој је не-
што засметало – засад нам није познато.
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Да закључимо.
Прикупљени, систематизовани и интерпретирани материјал (37 критич-

ких одјека за тринаест међуратних година) даје очигледан увид у рано, стал-
но и квалитетно бављење руских емиграната у Југославији стваралаштвом 
Леонида Максимовича Леонова. Највише захваљујући емигрантским гласили-
ма Леонов је у периоду у коме је реч био најпопуларнији млади совјетски писац 
у Југославији. Приметно је да је откриће Леонова подстакло српске и хрват-
ске критичаре да о њему пишу, преводе његова дела. Прескочивши природни 
редослед излагања, можемо рећи да је овим припремљена и изузетно плодна 
рецепција Леонова у Југославији после Другог светског рата. Овај наш преглед 
је показао да је упркос свему руска емиграција у Југославији будно пратила ак-
туелни културни живот у Совјетском Савезу и уз помоћ других емигрантских 
центара трудила се да буде у току, да не заостаје. И није заостајала! Напротив. 
Леонову се у међуратној Југославији посрећило. Међу емигрантима је, углав-
ном, имао компетентне критичаре и пажљиве читаоце.

Географија објављених текстова које смо имали у виду је доста разноврсна. 
Штампани су првенствено у Србији, Хрватској и Босни – на српском, ређе 
хрватском језику. Сем емиграната из Југославије аутори су били и дописници 
из других европских центара, будући да су руски емигранти одржавали добре 
узајамне везе и контакте. Међу њима су били не само млади књижевни крити-
чари, који су потом израсли у изузетне филологе – М. Слоним, П. Митропан, Г. 
Струве, К. Римарич-Волински, А. Јелачић, И. Голенишчев-Кутузов, Е. Захаров 
и др., већ и мање познати критичари и публицисти. Текстови су писани на 
матерњем – руском језику, а у циљу објављивања превођени су на српски, ређе 
хрватски. Изузетак су чинили Митропан, Голенишчев-Кутузов и Захаров, који 
су толико овладали српским језиком, да су на њему могли слободно говорити и 
писати. У превођењу критичких текстова са руских рукописа посебно су се ис-
такли горепоменути П. Митропан и познати писац Г. Крклец. Такође треба по-
менути да су се двојица руских емиграната веома успешно латила посла прево-
да Леоновљевих дела на српски језик: П. Митропан је превео „Пут ка океану“, 
а К. Тарановски – „Скакавце“. 

Емигранте је Леонову привлачило његово философско-етичко промишљање 
„вечитих питања“ живота, посебице руских „уклетих питања“, пореклом из 
традиције руске класике, баш као и  продубљено уметничко осмишљавање 
проблема револуције и покушаја изградње „новог живота“, осликавање међу-
односа града и села, интелигенције и „обичног народа“, вештина уметничког 
обликовања психологије књижевних јунака, као и изузетна,  самобитна слико-
витост језика и стила. 

Руски емигранти у Југославији једнодушно су сматрали да је роман „Лопов“ 
најбоље Леоновљево дело. Тако га је процењивала и целокупна југословенска 
културна јавност. Карактеристично је да је после објављивања превода 
„Лопова“, код издавача „Космос“ у едицији „Ремек-дела светске књижевности“, 
у новинским рекламним белешкама („Политика“, „Правда“, „Време“ и др.) ро-
ман „Лопов“ рекламиран као „генијално дело једног од најјачих нових руских 
писаца“, „најоригиналније дело савремене светске књижевности“ (на пример, 
Аноним 1939а: 5; Аноним 1939б: 29). 
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Чланци и цртице/белешке на које смо овде обратили пажњу углавном су 
објективни у идеолошком и политичком смислу. Штавише, из њих, по правилу, 
одише оптимизам, љубав према отаџбини и скривена жал за њом. 

Критички чланци, прегледи књижевних догађања, прикази и цртице о Ле-
оно ву по правилу су штампани у истакнутим периодицима у Београду („Руски 
архив“, „Српски књижевни гласник“, „Нова смена“, „Политика“, „Време“), 
Новом Саду („Летопис Матице српске“), Скопљу („Јужни преглед“), Загребу 
(„Нова Европа“, „Вијенац“, „Хрватска ревија“, „Хрватска смотра“), у Бањалуци 
(„Књижевна Крајина“). Популаризацији и пријему Леоновљевог стваралашт-
ва су исто тако доприносила и јавна предавања о њему, попут оних које су 
својевремено одржали на београдском Народном универзитету „Коларац“ И. 
Голенишчев-Кутузов 30. јануара 1936. године (Аноним 1936: 18) и Митропан – 
16. децембра 1939 (Аноним 1939: 17). 

Поставља се питање улоге и утицаја критичких чланака и других написа о 
Леонову. Одговор ћемо започети констатацијом да су ови прилози понајвише 
имали информативну и пропагандну улогу: да обрате пажњу и упознају читаоце 
руске емиграције и српске културне јавности са новим, самобитним совјетским 
писцем. Показује се да је тај задатак успешно остварен. 

Упркос свему тешко би било говорити о неком иоле комплекснијем утицају 
Леонова на писце у Југославији у међуратном периоду. Истина, Глеб Струве 
је лапидарно писао о извесном утицају на Ивањикова, при томе га убрајајући 
у провинцијалне руске емигрантске писце (Струве 1996: 206). (Георгиј 
Дмитријевич Ивањиков 1904–1968 је занимљива личност руске емиграције; 
он се из Чехословачке преселио у Београд, где је деловао као прозни писац и 
новинар, показивао изузетно интересовање за богословље, био члан неколиких 
књижевних удружења и идеолошких кружока у руској емиграцији, да би се за 
време и после рата прославио као филмски сниматељ). 

Александар Флакер убраја Леонова (заједно са Еренбургом, Пиљњаком, 
Гладковом и Лебдинским) у писце чија је рецепција надахњивала оријентацију 
„социјалне књижевности“ у Југославији (Флакер 1979: 9). Са друге стране, у 
одјецима, интерпретацијама и оценама стваралаштва Леонова објављеним у 
Југославији понегде се дају приметити и трагови утицаја у то време познатог 
совјетског критичара А. Воронског.

Најзад, реултати до којих смо дошли у овом истраживању су у сагласју са 
закључцима Н. Сорокине: 

„Многи ставови чланака критичара совјетске дијаспоре 20-30-тих година о 
стваралаштву Л. Леонова развијани су у чланцима совјетских научника, а нека 
запажања кртичара – емиграната својом исправношћу и независношћу прева-
зилазе аналитичке оцене совјетских критичара“ (Сорокина 2005: 5; превод наш 
– Б. К.).

Уосталом, све што је досад написано о Леонову сада једнако равноправно 
припада историји књижевности, њеној рецепцији по непристрасним мерилима 
и оценама.
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Богдан Косанович

ТВОРЧЕСТВО ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА В КРИТИКЕ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 
В КОРОЛЕВСТВЕ СХС/ЮГОСЛАВИИ

Резюме

Отмечая сто двадцатилетие со дня рождения Л. М. Леонова, в этом исследовании мы об-
ращаемся к эмигрантской рецепции его произведений в Югославии – в период между двумя 
мировыми войнами.

Собранный нами материал (37 критических откликов) показывает, что - прежде всего 
благодаря эмигрантской печати - в интересующий нас период Леонов был самым популяр-
ным советским писателем в Югославии. Открытие Леонова подтолкнуло сербских и хорват-
ских критиков писать о нем, переводить его произведения.

Ключевые слова: Леонид Леонов, русская эмиграция, рецепция.
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ПЬЕСА ДУШАНА С. НИКОЛАЕВИЧА «ВОЛГА, ВОЛГА!»  
В КОНТЕКСТЕ ДИСКУССИЙ О РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Статья рассматривает ту часть  творческого наследия писателя Душана С. Николаевича, 
которая касается творчества Достоевского. В статье даётся обзор его статей в сербской пе-
риодике, которые вызывали большой интерес у читателей и анализ пьесы «Волга, Волга!» 
(1927). Анализ этой части творчества Душана С. Николаевича даёт нам возможность опре-
делить, как сербское общество относилась к русским эмигрантам и почему оно своё воспри-
ятие России и русских беженцев на Балканах пропускало через призму идей, заложенных в 
творчестве Достоевского.

Ключевые слова: русская эмиграция, Достоевский, Душан С. Николаевич,  «Волга, Волга!»

This scientific article examines that part of the creative heritage of the writer Dusan S. Nikolaevich, 
which concerns the work of Dostoevsky. The article gives an overview of his articles in the Serbian 
periodical, which aroused great interest among readers and analysis plays “Volga, Volga!” (1927). 
Analysis of this part of the work of Dusan S. Nikolaevich gives us the opportunity to determine how 
Serbian society treated Russian emigrants and why it perceived its perception of Russia and Russian 
refugees in the Balkans  through the prism of ideas embedded in the work of Dostoevsky. 

Keywords: Russian emigration, Dostoevsky, Dusan S. Nikolayevich, "Volga, Volga!".

Посвящается светлой памяти коллеги Бобана Чурича

Дискуссии о русских беженцах в сербской прессе в период между двух войн 
оказались непосредственным образом связаны с Достоевским, причём связаны 
как с рецепцией его творчества, так и с анализом его убеждений. В дискуссиях 
того времени анализ творчества Достоевского активно включал и споры о рус-
ских эмигрантах: о природе эмиграции, её механизме, её влиянии на местное 
общество, культуру и пр. 

Сербский читатель Достоевского, столкнувшись с русской эмиграцией, т.е. с 
иной культурологической моделью, находящейся в процессе бытовой межкуль-
турной трансформации, связанной с интеграцией в чуждую культурную среду, 
конечно же, пытался выработать, в свою очередь, свою модель понимания, ко-
торая для сербов была несколько болезненной, поскольку в чем-то нарушала 
или разрушала бытующие веками представления о России и русских. Отсюда 
возникало иногда неприятие некоторых сторон жизни русской эмиграции, в ко-
торых также винили русскую революцию, испортившую «настоящих русских». 
Мир бесов, мир униженных и оскорбленных, мир бедных людей, описанный 
Достоевском оказался рядом и это пугало.

Дискуссии, возникшие в прессе апеллировали к творчеству Достоевского, 
находя в его произведениях как доказательства того, что Россия, исполнившись 
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гордыни, должна умереть, так и того, что её смерть лишь временна и русские 
как мудрые и старшие братья ещё могут, несмотря на все невзгоды, быть при-
мером для славянского мира. 

О Достоевском писали многие сербские исследователи тех лет: М. Джурич, 
Ю. Попович, В. Вуйич. М. Радойчич, А. Илич, В. Дворникович и др. (Успенски 
2013). Но наша статья посвящена работам Душана Николаевича, публиковав-
шем газетные тексты о Достоевском, которые печатались в сербской прессе 
межвоенного периода, а отдельное внимание мы обратим на его пьесу «Волга, 
Волга», в подзаголовке которой стояло: Драма из жизни русских беженцев.

Душан Николаевич (1885–1961) или Душан С. Николаевич – сербский жур-
налист, литературовед, драматург. С – это отсылка к отцу Светомиру Никола-
евичу (1844–1922), известному филологу, академику Сербской королевской 
ака демии и политику, одному из основателей Сербской радикальной партии. 
Све томир Николаевич в своей карьере был сначала градоначальником Бел гра-
да, затем министром внутренних дел, а короткое время, с 3 апреля по 27 ок-
тября, премьер-министром Сербии (Јордановић и др. 2005). Его сын Душан 
Николаевич получил юридическое образование (учился в Мюнхене, Лейпциге 
и Вене), а по возвращении из -за границы стал независимым журналистом, по-
лемические статьи которого охотно печатались в газетной периодике того вре-
мени. Также Душан Николаевич был основателем и председателем Сербского 
объединения журналистов (до 1921), а позже возглавил Югославское объедине-
ние журналистов. Интересно, что когда Душан Николаевич был председателем 
Объединения, его секретарём был Моше Пияде, уже к тому времени член ком-
мунистической партии Югославии и ближайший соратник Йосипа Броза Тито, 
хотя сам Душан Николаевич последовательно придерживался крайне правых 
взглядов о чем свидетельствуют его публицистические тексты и интервью.  
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Фотография Душана Николаевича конца 30-х годов, Архив Музея театрального 
искусства в Белграде, ИД: 205464, Инвентарный номер: 13016-3

Душан Николаевич прежде всего известен как критик и драматург. Хотя до 
недавнего времени его творчество исследовалось мало и поверхностно, и толь-
ко в последние годы мы видим, что это имя возвращается в круг исследователей 
сербской литературы ХХ века: анализом его драматургического наследия зани-
мается А. Марич (Марић 2012; Марић 2013), которая опирается прежде всего 
на на работы М. Богановича (Богдановић 1973) и Р. Вучковича (Vučković 1982). 

Критическое же наследие Николаевича ещё ожидает своего исследователя, а 
пока же отмечается, что «Николаевич находился... в открытом литературно-кри-
тическом столкновении с Йованом Скерличем и Богданом Поповичем (ведущи-
ми критиками начала ХХ века – примечания и перевод автора статьи), а в своих 
публицистических текстах дерзко создавал экзотические теории и формировал 
литературно неверные изначально суждения...» (Марић 2012) Действительно, 
критические статьи, которые Николаевич публиковал в сербской прессе далеки 
от привычных критических заметок или обзоров, а являются публицистически-
ми очерками, где литература используется в качестве аргумента, при помощи 
которого автор высказывает своё мнение об актуальных общественно-полити-
ческих и культурных вопросах. Печатались тексты Душана Николаевича имен-
но поэтому не на страницах специализированных изданий, которые занимались 
критическим обзорами, а в газетах и представляли собой обширные авторские 
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колонки, имеющие мало общего с собственно литературной (или театральной) 
критикой.

Исследователи считают, что стиль этих текстов был показательно эпатажным, 
чем объясняется их несколько пренебрежительное отношение к Николаевичу: 
например, Велибор Глигорич называл его «журналистом театрального стиля» 
(Gligorić 1977). Но сам анализ выбора стиля, на которое сделал упор автор, ана-
лиз тем и вопросов, которые он поднимал на страницах прессы, может быть 
очень интересен, особенно если сделать попытку рассмотреть его не в рамках 
литературных споров того времени, а как общественную реакцию на актуаль-
ные проблемы. 

Для нас особый интерес вызывает серия текстов, в которых Душан Никола-
евич, прибегая к анализу творчества Достоевского,  не только даёт оценку собы-
тиям «русской революции», как называет он Октябрьскую революцию, но и через 
фильтр этого суждения оценивает современную Европу, делая политические про-
гнозы и выдвигая идеологические макеты дальнейшего взаимодействия Балкан 
как с Советской Россией, так и с Европой. Нужно учитывать, что все это публи-
куется на страницах газет, причём для этих текстов выделяется довольно значи-
тельное газетное пространство и публикуются его статьи рядом с актуальными 
рассуждениями или фельетонами на злобу дня, что свидетельствует о том, что 
статьи эти были востребованы. Данные тексты написаны весьма простым язы-
ком, хотя страсть и убеждение автора в собственной правоте заразительна. 

Исследователь В. Глигорич, пытаясь понять феномен популярности Никола-
евича, писал: „Госп. Николаевич индивидуалист, последний наш романтик, 
обла дающий всеми особенностями типично балканского интеллигента. Он в 
евро пейскую философию <...> вступил самоучкой с «керосиновой лампой» 
квазина учных методов в руках». И далее: «Госп. Николаевич любит философ-
ские страшилки, любит ввести читателя в недоумение, любит попугать и эпати-
ровать. Обычная публика, которая мало что знает о философии, когда встреча-
ется неожиданно с госп. Николаевичем, который начинает им вещать о чуждых 
им темах, вынося свои претенциозные суждения, видит в нем того, единствен-
ного, который может взойти на духовные Гималаи. И он для их удовольствия 
и совершает восхождения на эти бумажные Гималаи, раздавая пощечины евро-
пейским философам и теологам и презирая преданную ему интеллектуальную 
паству“ (Gligorić 1977). С суровостью оценки В. Глигорича можно поспорить, 
но не учитывать того, что тексты Душана Николаевича были очень популяр-
ны, мы не имеем права. Может потому, что так или иначе, он успешно подни-
мал и популяризировал некоторые темы, и в этом также его заслуга. Отстаивая 
в политике последовательную позицию национального толка, он и как критик, 
оставался ей верен. Что, собственно, и чувствуется в его текстах. Кроме того, 
он был чутким слушателем и хорошо знал, что волнует и интересует публику. 
Поэтому, рассуждая о философии и литературе, обсуждая театральное пред-
ставление или художественное произведение, он все свои суждения делает при-
кладными и применяет на актуальную политически-общественную ситуацию, 
соединяя прихотливо «мистику восточных философов с метафизическими иде-
ями русской эмигрантской мысли и опираясь на национальную мифическую 
традицию» (Вучковић 1982). 
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В серию текстов Душана Николаевича, связанных с именем Достоевского, 
необходимо в обязательном порядке включить три текста – это статья «Три 
момента творчества Достоевского», который печатался в газете «Правда» от 
17.12.1933 (здесь и далее газеты цитируются по текстам, найденным нами в  
фонде Университетской библиотеки им. Светозара Марковича в Белграде)  и 
который представляет собой перепечатку лекции Душана Николаевича (он чи-
тал её в Институте Коларац 14 декабря 1933 года.) 

В статье, которая занимает большую часть 11-ой страницы газеты выделены 
три ключевых, по мнению автора, момента, связанных с поэтикой Достоевского: 

1. Достоевский как внутренний портретист: здесь автор, опираясь на статьи 
Д. Мережковского (вероятнее всего имеется ввиду исследование Мережковского 
«Л. Толстой и Достоевский», которое написано в 1903 году, а в 1914 вошло в 
Полное собрание сочинений Д.С. Мережковского) и С. Цвейга (книга литера-
турных портретов Три мастера. Бальзак - Диккенс - Достоевский (Drei Meister. 
Balzac – Dickens – Dostojewski) первая публикация 1920 года) доказывает тезис 
о приоритете детали над портретным изображением в творчестве Достоевского;

2. Достоевский и Шекспир: где Шекспир, по мнению автора, представляет 
идейную оппозицию Достоевскому, поскольку являет собой «простейшую фи-
зиологию зла, которое в настоящее время вылилось в английский спиритизм 
– феномен вульгарной материализации неба», в то время как Достоевский по-
казывает динамику человеческой трагедии так, что придаёт ей глубину, свой-
ственную истинному трагизму;

3. Достоевский и Фрейд: в которой автор подчёркивает разницу между фре-
рйдизмом и психологизмом Достоевского, который не стремится описать пре-
ступника и определить параметры характера преступной личности, а описывает 
обычных людей, чья личность синтетична и многогранна и которые способны 
как спускаться на самое дно пороков, так и возвышаться до духовных идеалов.

Как мы видим, в данной статье, нет особой эпатажности: она лишь пред-
ставляет тезисный пересказ лекции, причём неприязнь Шекспира и крити-
ка фрейдизма – это привычные для текстов Душана Николаевича постулаты. 
Другой его, более острый, текст газета «Правда» публикует в нескольких но-
мерах, начиная с 30 ноября 1933 года. Этот текст под названием «Еврейство 
и христианство» также упоминает психологию Достоевского как некий глу-
бинный славянский феномен. Это не означает, что Николаевич Достоевского 
считает образцом творца и идеализирует. Напротив, в этом, а и в других своих 
текстах он пользуется им как оселком, посредством которого подчёркивают-
ся и вверяются чужие ошибки. Слабости Достоевского, подчерчивает Душан 
Николаевич – это слабости христианского мира, а славянство ещё сильнее уси-
ливает эти слабости. 

Следующую большую статью Душана Николаевича – третий его текст 
о писателе - под названием «Достоевский и Ницше», печатает также газе-
та «Правда» в нескольких номерах, начиная с 22.11.1934 года. В ней Душан 
Николаевич, споря с Эптоном Биллом Синклером и Стефаном Цвейгом, углу-
бляет свою теорию о Достоевском как славянском христианском мыслителе, ко-
торый противостоит физиологизму и механицизму западной философии. Здесь 
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Достоевский – этот «фанатичный христианин», сталкивается с Ницще, которо-
го автор представляет «фанатичным анти-христианином». 

Впрочем, в заключении он, подчёркивая разницу между Ницще и Досто-
евским, обвинит и одного и другого в „садистском удовольствии, с которым 
они не дают человечеству ни одного солнечного лучика надежды». 

Но творчество Достоевского для Николаевича не просто удобная возмож-
ность столкнуть две художественные концепции или две философские систе-
мы. Это ещё и попытка столкнуть меж собой две идеологии – европейскую и 
русскую. И, более того, посредством диалога с Достоевским Николаевич пыта-
ется примирить «беженскую Россию» и «ленинскую Россию», а также понять 
природу русской революции. Делает он это в пьесе «Волга, Волга», которая 
опубликована в 1927 году (Николајевић 1927). 

Это третья пьеса автора (пьесы Душана Николаевича: Многая лета (1925), 
Пароль (1926), Волга, Волга!... (1927), Переступая через мёртвых (1931), 
Вечный траур (1932), Клевета (1938), Иван Градоевич (1940)), которая, в от-
личие от остальных, не сразу обрела своё сценическое воплощение из-за скан-
дального идеологического посыла, заключённого в ней. Главными героями 
этой пьесы автор сделал Ленина (в первом издании в одной части тиража вме-
сто Ленин написано Владимир Ильич Ульянов, а в другой части тиража - Анти-
достоевский), и Достоевского, чьи взгляды являются оселком, на котором про-
веряется то, что делает русского человека таким сильным и таким слабым. 
Сравнивая Европу и Россию, Душан Николевич отдаёт приоритет России. Он 
считает, что Европа больна («вся Европа усеяна статуями мёртвого Христа»), 
больна настолько, что даже революцию выносить в своих недрах не в состоя-
нии, а Россия, переболеет детской ветрянкой своей революции и, соединив хри-
стианина Достоевского и Ленина-Антидостоевского («он антихрист, конечно, 
но он русский! Русский, и этим все сказано») под знаком общей национальной 
идеи, пойдёт вперёд. «И «разольётся Волга», и потопит все храмы европей-
ские. И не прольётся ни слезинки, когда будет умирать Европа!» – так говорит 
Достоевский, всходя на крест и умирая в драме за ленинскую идею всемирной 
революции, которая должна быть не социалистической, по мнению автора, а ре-
волюцией национальной идеи. Настоящей Русской революцией.  
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Обложка и действующие лица пьесы «Волга, Волга!»  

Наличие национальной идеи – это то, что необходимо России. В этом ее 
спасение и способ примирения двух Россий – «ленинской» и «беженской», ко-
торые, отказавшись от опасных идей социалистического интернационализ ма 
и либерального европеизма, сформируют единую великую и сильную стра-
ну. Подобные идеи он и позже выскажет в театральной рецензии в газете 
«Время» от 27 октября 1928 года на пьесу Дмитрия Мережковского «Царевич 
Алексей». Данная рецензия – не только анализ пьесы Мережковского, но и ана-
лиз Мережковского «как русского беженца, который преданно служит культу 
Наполеона, что является характеристикой не только его личной, но и части эми-
грантской России». В этой статье, Николаевич рассуждает о пьесе, «наполеоно-
любии» части русской эмиграции, русской мечте о «цезаре». 

В этой статье мы опять же видим тенденцию рассмотреть русскую эмигра-
цию через призму того литературного наследия, которое она оставила и же-
лание понять русскую революцию: «Русская революция дала истории солнце. 
Кровавое это солнце, но лишь оно греет все, что ныне дрожит, скованное моро-
зом и ложью (европейских) тиранов. <...> Печально для русской эмиграции, ко-
торая тоже часть нашего общества, то, что один из её членов, русский писатель, 
настолько возненавидел Ленина, что забыл то, что он русский. И стал европей-
цем, и стал прославлять того, кто в 1812 году напал на его родину». 

Описывая картины «беженской России», как он её называет и которая начи-
нает складываться в это время, Николаевич, чутко понимает её слабости и её 
силу. Он даёт картины её униженности, её беспомощного состояния, её отчуж-
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дённости от матрицы. Один из героев пьесы – Азиат, говорит, что «...беженская 
Россия – это та Россия, которая думает и чувствует, чувствует глубоко и хаотич-
но, страдает и трудится от зари до темна. Это та Россия, чью духовную и фи-
зическую силу так подло используют европейцы. И она, та, которая пролагает 
путь всему, идёт с покорно опущенной стыдливо головой, и её сыновья – веч-
ные швейцары у чужих подъездов, извиняющиеся даже за то, что своими моги-
лами они заняли кусок чужой земли – это и есть беженская Россия!» Описывая 
униженную и оскорбленную «беженскую Россию» Николаевич пророчествует: 
«Но просуществует она недолго: или растворится в Европе, или погибнет в уга-
ре. Нет для русских жизни без Отечества!» 

Интересно, что уже в 1926 году Николаевич фиксирует то, что потом на-
зовут – Зарубежной Россией. Фиксирует, что сложилось определённое куль-
турное явление, которое обладает целостностью; явление, которое породило 
свой культурный тип и включило его в модель того мира, где он вынужден был 
жить и в который вынужден был интегрироваться. Фиксируя наличие «бежен-
ской России», он видит и слабости этого образования, его кратковременность 
и рыхлость. В окончании пьесы звучат слова: «Мне жаль всех беженцев рус-
ских. Жалею их, поскольку вернуться не хотят. Несчастные они.». Применение 
двух Россий – это та сила, на которую надеется весь славянский мир и кото-
рой боится Европа. Именно эту идею и пытается показать в своей пьесе Душан 
Николаевич, причём использует как традиционные драматургические приёмы, 
так и включает в пьесу элементы притчи и даже воззвания или прокламации. 

Проблему «слезинки ребенка» во имя будущего блага Душан Николаевич ре-
шает, описывая ситуацию, в которой русский эмигрант Андрей Денисов совер-
шает покушение на представителя советского государства (в пьесе он просто 
назван товарищем). Это одна из последних сцен в пьесе, которая написана, ве-
роятнее всего, под впечатлением от убийства Петра Войкова, которое совершил 
русский эмигрант Борис Коверда: 7 июня 1927 года Борис Коверда на железно-
дорожном вокзале в Варшаве открыл огонь по советскому полномочному пред-
ставителю в Польше Петру Воейкову. Пьеса же поступила на прилавки магази-
нов в начале сентября 1927 года. По мнению Николаевича, убийство – храбрый 
поступок, но это тупиковый ход. Две России должны найти путь примирения. И 
понять друг друга они могут лишь, помирив Достоевского и Ленина: в пьесе в 
знак примирения Достоевский целует руку Ленина. Сам автор в интервью газе-
те «Правда» от 19.10. 1934 года о своей драме говорил как о модели, которая по-
зволяет исследовать столкновение «азиатско-византийской» России с Россией 
«большевистской», с гордостью подчёркивая, что мнение Мориса Палеолога о 
Ленине и Достоевском лишь бледный слепок его идей. 

Конечно, к данному эпатажному высказыванию автора можно отнестись пре-
небрежительно, но факт, что в сербской прессе дискуссии о мистической роли 
Ленина и о его близости (несмотря на все различие) с исконным русским ми-
ром, представленным Достоевским, начались задолго до лекций М. Палеолога 
на эту тему (газета «Время», 23.12.1937). 

Споры о русской эмиграции, споры о Ленине и революции в России неиз-
менно приводят к дискуссии о Достоевском: «Через Достоевского и только 
через Достоевского мы поймём Ленина», – говорит Николаевич, чья неорди-
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нарная пьеса, как мы уже писали, заканчивается сценой, где есть и волжский 
разлив, который потопом грозит уничтожить Европу, и распятый Лениным 
Достоевский, целующий ему руку, и Ленин, осеняющий себя крестом. 

Интересно, что идеи Николаевича частью войдут в книгу русского эмигран-
та Николая Николаевича Чухнова (1897–1978), который в то время был пред-
седателем Союза российской молодёжи в Югославии, а также главным редак-
тором еженедельника «Словен», который издавался в Белграде. Книга Чухнова 
под названием «Расплата» вышла с подзаголовком – эмигрантское движе-
ние, в 1931 году в Бибиотеке Института изучения России и имела предисло-
вие Николая Рклицкого (1892-1976), будущего архиепископа Вашингтонского 
и Флоридского Никона, в то время редактора газеты «Царский Вестник». 
Герои повести Чухнова также спорят о путях примирения и также прибегают 
к Достоевскому как к последнему аргументу. Также как и Николаевич, Чухнов 
подтолкнёт своих героев к теории индивидуального террора, хотя в своих оцен-
ках не будет столь категоричен, как Николаевич, поскольку считает, что для 
того, чтобы убить бесов, нужно самим быть бесом (Чухнов 1931). 

Впрочем, сама русская эмиграция тоже воспринимала себя через при-
зму Достоевского, и в русской эмигрантской прессе также много споров в ко-
торых проблема выживания в чужой среде сопряжена с проблемами нацио-
нальной идентификации и противления Европе, а Балканы представлены как 
территория возможного собирания славянского мира. Об этом писали и ми-
трополит Киевский и Галицкий Антоний Храповицкий – первый председа-
тель Архиерейского синода Русской православной церкви за границей, и Никон 
(Николай) Рклицкий, о котором мы уже упомянули и, Александр Погодин, ав-
тор серии публицистических текстов о Достоевском, и др. Анализ таких газет-
ных текстов также может быть очень интересным не только как часть науки 
исследований о творчестве Достоевского, но и как возможность понять те про-
блемы, которые волновали нашу эмиграцию. 

Упомянутая теория примирения с Советской Россией, т.е споры так назы-
ваемых «оборонцев» и «пораженцев» – очень чувствительная тема, особенно 
здесь на Балканах, которая приводила к дискуссиям, спорам, скандалам и даже 
дракам (знаменитый диспут  в Русском доме в Белграде, который был связан 
с событиями на КВЖД и угрозами СССР со стороны Японии. Основной до-
клад делал П.Б. Струве, занимавший пораженческие позиции и призывавший 
эмиграцию быть вместе с Японией. Илья Толстой же, горячо защищая оборон-
ческие позиции, заявлял, что эмиграция, во всяком случае молодая, не будет 
на стороне врагов России. Речь Толстого с едкими пассажами в адрес Струве 
и Милюкова настолько наэлектризовала аудиторию, где присутствовало много 
пораженцев, что Толстого забросали помидорами!. ( «Бух!» 1929) 

«Пораженцы», ненавидя Советскую Россию считали, что спасение России в 
интервенции. «Оборонцы» же считали, что возможен путь примирения, некая 
«союзная империя», которая сможет объединить и «царя и Советы». Самыми 
яркими представителями этой идеологии было движение «Союз младороссов», 
которые выдвинули лозунг «Ни белые, ни красные, но русские», который впол-
не совпадает и с идеей пьесы Душана Николаевича. 
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Драма Душана Николаевича вызвала большой интерес не только в Сербии: 
о ней отдельно писал известный достоевист А. Л. Бем, чье мнение охотно печа-
тают сербские газеты, а по анонсам газет, пьесу на русский собирался перево-
дить А.И. Куприн (газета «Время», 1929 от 27.08).  А то, что название «Волга, 
Волга!» совпадало с вышедшим в 1929 году фильмом режиссёра Туржанского 
в немецкой продукции, только увеличило популярность (советский фильм 
«Волга-Волга» режиссера Г. Александрова вышел на экраны только в 1938, а в  
Королевстве Югославия шёл с двойным названием – как фильм «Волга, Волга», 
и как «Пастух Костя»).

Долгое время пьеса распространялась или в печатном виде (во многом она и 
подразумевалась как пьеса для чтения: слишком много монологов, вставок, не-
удобных для сцены переходов и пр.) или её играли на сценах частных театров. 
Но её популярность и сетования автора в газетных интервью, что лучшая его 
пьеса не поставлена на «большой сцене», привели к кому, что большая сцена 
Национального театра была ему представлена. 

Премьера состоялась 23 ноября 1935 года. Режиссёром был Радослав Веснич, 
а сценографом Станислав Беложански. Федора Михайловича Достоевского 
играл популярный актёр Фран Новакович, а Ленина, который назван в програм-
ме Антидостоевский – актер Светолик Никачевич.  

Плакат пьесы «Волга Волга!», Архив Музея театрального искусства  
в Белграде, ИД: 124927, Инвентарный номер: 12170-7 
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О популярности пьесы свидетельствует то, что пьеса продержалась на сцене 
Национального театра почти два года и то, что она вызвала споры, дискуссии и 
даже карикатуры.   

Карикатура известного художника, также русского эмигранта, Сергея Головченко 
(под псевдонимом Миронович) в газете «Стриженный еж» (Ошишани јеж) за 1935 

год под названием «Волга, Волга!», где  в виде бурлака ворчит: «Эх, вот до чего 
дожил... – вытаскиваю Дуду (сокращённый вариант имени Душан) Николаевича».

Это интерес связан и со спорами внутри самого сербского общества, которое 
тоже, как и русские, стояло перед выбором национального или югославского 
пути развития, ставшим наиболее острым после убийства короля Александра 
Первого Карагеоргиевича в Марселе в 1934 году. И эти споры обязательно нуж-
но рассматривать и в этом контексте, который, конечно же, выходит за рам-
ки этой статьи, но о котором, несомненно, следует упомянуть,  Как мы видим, 
споры о Достоевском, которые появляются на страницах печати, могут дать 
исследователю возможность посредством анализа понять и какие проблемы 
волновали как русскую эмиграцию, которая, формируясь в системных рамках 
Зарубежной России, решала важные для себя проблемы, так и сербское обще-
ство, которое также своё восприятие России и русских беженцев на Балканах 
пропускало через призму идей, заложенных в творчестве Достоевского. Нам ка-
жется, перспективы подобных исследований могут обогатить как науку о рус-
ской эмиграции, так и добавить некоторые новые имена в достоевсковедение.   
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ДРАМА ДУШАНА С. НИКОЛАЕВИЧА „ВОЛГА, ВОЛГА!“  
У КОНТЕКСТУ ДИСКУСИЈА О РУСКОЈ ЕМИГРАЦИЈИ

Резиме

У чланку се анализира драма писца Душана С. Николајевича „Волга, Волга!“ (1927), чије 
истраживање може пружити јаснију слику рецепције руске емиграције у српском друштву, 
које је руску емиграцију разматрало кроз призму идеја Достојевског. Анализа драме Душана 
Николајевича „Волга, Волга! Драма из живота руских избеглица“ показује да као у руска 
емиграција, која у стваралаштву Достојевског тражи одговоре на питања националног иден-
титета, тако и српско друштво, руску емиграцију посматрају у склопу тих тема којима се ба-
вио писац.  

Кључне речи: руска емиграција, Достојевски, Душан С. Николајевич, „Волга, Волга!“.
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БЕЛЫЕ РУССКИЕ В СТАМБУЛЕ
 
В этой работе исследуется социальная и культурная жизнь белоэмигрантов, которые, 

осев в Турции в 1920-х годах, создали свою диаспору. Основным источником исследования 
послужили издания того периода, государственные и частные архивы, пресс-архивы и 
архивы действующих в Стамбуле российских ассоциаций, а также мемуары десятков белых 
русских, проливающих свет на исследуемую тему. 

Ключевые слова: Стамбул 1920-х годов, белые русские, русское зарубежье, эмиграция.

In this study the author analyzes the social and cultural life of Russian emigrants (so-called 
"White Russians"), who formed their own diaspora in Turkey in 1920s. The main sources of the 
research were books published during this period, documents from official and special archives 
(such as the press archives, archives of Russian associations active in Istanbul) and the memoirs of 
numerous of White Russians.

Keywords: Istanbul of 1920s, White Russians, Russia abroad, emigration.

Октябрьская революция 1917 г. в России и последовавшая за ней Гражданская 
война привели к тому, что сотни тысяч людей были вынуждены покинуть родину. 
Отправной точкой наиболее массовой эмиграции стало побережье Черного моря. 

Стамбул (в то время Константинополь), сам переживавший период переми-
рия, оккупации войсками Антанты и Национальной освободительной войны, 
стал в то время единственно возможным портом назначения для перегружен-
ных до отказа 126 кораблей вынужденных беженцев. 

В первую очередь стоял насущный вопрос срочного рассредоточения ро-
ссийских изгнанников. Bсе раненые и больные были устроены в иностранных 
и русских госпиталях в районе Стамбула и плавучих. Инвалиды помещены во 
вновь открытые санатории и инвалидные дома. Около 60 тысяч чинов армии 
было отправлено, с сохранением военной организации и с оставлением час-
ти оружия, в особые военные лагеря, где им французским правительством был 
обеспечен паек; регулярные войска, свыше 25 тысяч, под начальством генера-
ла от инфантерии Кутепова, – в Галлиполи, около 15 тысяч донцов, под нача-
льством генерал-лейтенанта Абрамова, – в район Чаталджи и до 15 тысяч ку-
банцев, под начальством генерал-лейтенанта Фостикова, – на остров Лемнос. 
32 тысячи беженцев были отправлены в различные государства, правительства 
которых дали согласие на их прием и обещали оказать им помощь: 22 тысячи 
в Сербию (в том числе 2 кадетских корпуса), 2 тысячи в Румынию, 4 тысячи в 
Болгарию и до 2 тысяч в Грецию. 30 судов русского военного флота, с личным 
составом до 6 тысяч человек, в том числе и мор ской кадетский корпус, по указа-
нию правительства Франции, пошли в Бизерту (Macar O., Macar E. 2010; Bakar 
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2012). Оставшихся белoэмигрантов стали расселять в городе и его окрестнос-
тях. Большая часть попала в беженские лагеря на европейской и азиатской сто-
ронах, такие как Селимие, Сан-Стефано, Тузла, а также и на Принцевых ос-
тровах. Некоторых разместили в пансионатах, других в монастырях, третьих в 
больницах и фабриках, часть ночевала на дворе Российского посольства или в 
полуразрушенных мазанках. 

Несмотря на общие усилия русского командования, местных и союзниче-
ских администраций, благотворительных обществ и самих беженцев, пытавши-
еся облегчить участь многотысячной эмигрантской массы, большинство людей 
находилось в бедственном положении. В поиске средств к существованию по-
явились русские барахолки, где продавались привезенные с собой вещи. Кроме 
того, в газетах ежедневно появлялось множество объявлений о продаже драго-
ценностей, ковров, икон, моноклей. 

Бóльшая часть эмигрантов, продав все фамильные драгоценности и истра-
тив все деньги, вынуждена была обдумывать свою дальнейшую судьбу. Однако 
шансы найти приличную работу в Стамбуле сводились к минимуму. Несмотря 
на чины, звания, высокий уровень образования и владение иностранными язы-
ками, русские брались за любую работу: становились плотниками, каменоте-
сами, кузнецами, шоферами, поварами, официантами, портье, работали в ап-
теках, на телеграфе, рыбачили, плели рыболовные сети, изготовляли канаты, 
мастерили абажуры, детские игрушки, дамские сумочки. «Положение жен-
щин», по воспоминаниям Александра Вертинского, «было лучше, чем мужчин» 
– они «привились. <…> Их охотно брали на всякие должности, мужчинам же 
найти работу было очень трудно. Мужчины устраивались главным образом при 
ресторанах; чистили картошку или ножи, мыли посуду. Почтенные генералы и 
полковники охотно шли на любую работу чуть ли не за тарелку борща <…>» 
(Вертинский 1990). 

Русские на «Бейоглу»

Русские обживали в основном европейскую часть города на западном бе-
регу Босфора, «Галата» (нынешний «Каракёй»), а также район «Бейоглу», со-
средоточенный вокруг улицы «Пера», известная как Grand rue de Pera. На по-
следней располагалось Посольство Российской империи, двор которого стал 
местом сбора эмигрантов и «напоминал собой пчелиный улей. <…> Сюда 
стекались со всех концов Константинополя…, чтобы узнать и послушать по-
следние новости. Здесь были вывешены различные приказы, объявления, 
воззвания, списки и т.д.» (Слободской 1925). Через несколько домов находи-
лось русское консульство, где помещалось и управление русского Красного 
Креста, а чуть далее – отдел пропаганды добровольческой армии – «Осваг». В 
узкой боковой уличке помещалась редакция Вечерней газеты под редакцией 
Б. В. Ратимова.

На Бейоглу располагалось также управление Всероссийского земского со-
юза и союза городов. Здесь же функионировала первоначально русская поч-
та, обслуживавшая беженцев. «Все эти учреждения были центральным нервом 
всей жизни беженцев в Константинополе. Если кто желал что нибудь узнать, 
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навести справку, разыскать знакомого, найти или предложить работу, – все шли 
сюда со всех концов города» (Слободской 1925).

По словам очевидцев, 1920-1924 гг. были временем явного преобладания 
русских на «Бейоглу». Здесь русская речь слышалась чаще, чем турецкая. В. 
В. Шульгин замечает: «В летописях 1920-ый год будет отмечен, как год мирно-
го завоевания Константинополя русскими» (Шульгин 1922). Подобную мысль  
высказывает и А. Н. Вертинский, выступавший в то время в своём кабаре «Черная 
роза»: «Константинополь стал очень быстро русифицироваться. На одной только 
рю-де-Пера замелькали десятки вывесок: ресторанов, кабаре (дансингов тогда 
еще не было), магазинов, контор, учреждений, врачей, адвокатов, аптек, булоч-
ных. <…> Все это звало, кричало, расхваливая свой товар, напоминало о счаст-
ливых днях прошлого: “зернистая икра”, “филипповские пирожки”, “смирнов-
ская водка”, “украинский борщ” <…> » (Вертинский 1990).

Об этом вспоминает и бывший эмигрант А. Слободской: «В течение корот-
кого времени вся набережная Галаты и Стамбула была усеяна всевозможными 
торговыми и агентурно-комиссионными конторами. Вся улица “Пера”, начиная 
от тоннеля и кончая площадью Таксим, была занята торговыми предприятиями 
беженцев: мясными, колбасными, книжными магазинами, “кооперативами“ 
и бесконечным числом ресторанов. Немного ниже по улице “Тарля-Баши” – 
русские промышленные предприятия: прачешные, пекарни и водочные заводы 
Кромского, Смирнова с сыновьями, Романенко. Зубровка, рябиновая, перцов-
ка и пр. ”настоящие русские водки“ заполнили собою все витрины греческих и 
русских магазинов и ресторанов» (Слободской 1925).

Развлекательные заведения

А вот как выглядела главная улица «Бейоглу» глазами Н. Н. Чебышева: «Пера, 
кривой коридор, по вечерам беспорядочно испещренный электрическими ог-
нями, стала «нашей» улицей. Русские рестораны вырастали один за другим. 
Некоторые из них были великолепны, залы в два света, первоклассная кухня, ор-
кестры, каких Константинополь никогда не слышал» (Чебышев 1933). Названия 
многочисленных вывесок ресторанов, кабаре и кондитерских: «Эрмитаж», 
«Петроград», «Большой Московский кружок», «Аркадия», «Карпыч», «Уголок», 
«Киевский» и т.д. напоминали старую, российскую жизнь. Здесь всё делалось 
на русский лад и в соответствии с русскими традициями. Всё излучало изыскан-
ность и благородство. 

Главной притягательной силой русских развлекательных заведений была 
выступавшая в них гильдия артистов разных жанров – от классики до «казачка». 
Их высокий профессионализм и талант восхищали всех посетителей. Об этом 
свидетельствует и автор статьи «Beyaz Ruslar» (рус. Белые русские) в İstanbul 
Ansiklopedisi Решад Экрем Кочу: «Белым русским принадлежит важное место в 
культурной истории Стамбула. Большинство из них выходцы из самых высоких 
и образованных кругов царской России... Первое, что они сделали, оказавшись 
в Стамбуле – создали развлекательные заведения, которых так не хватало боль-
шому городу. В открытых ими ресторанах, ночных клубах, кабаре турки увиде-
ли подлинное, освещенное благородством искусство» (Koçu 1961: 2625).
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Турецкую публику больше привлекал «легкий» жанр. С учетом этого пред-
приниматель и солист Мариинского театра Владимир Петрович Смирнов от-
крыл кабаре-театр «Паризиана». Так Стамбул стал родоначальником искусства 
русского эмигрантского кабаре. В популярном кабаре «Черная роза» высту-
пал звезда эстрады Александр Вертинский. Турки, не понимая русских слов, 
буквально млели от его оригинальных интонаций. В том же кабаре выступа-
ли Юрий Морфесси и Елена Никитина. В «Пти Шане» пели шансонетки. В 
«Стелле» у московского негра-джазиста Фредерика Томаса играли русские му-
зыканты и танцевали русские балерины. В одном из кабаре пела русские и цы-
ганские песни А. И. Тараканова, выходившая на сцену в русском кокошнике. В 
другом кабаре цыганские романсы исполняла Анастасия Полякова. В зале «Каза 
д’Италия» с аншлагом проходили концерты трио Виктора Крюкова и его сестер 
Джеммы и Надежды, которые играли, пели и танцевали. Классические, народ-
ные и современные танцы в их исполнении имели большой успех. А на пло-
щадке парка «Гюльхане» выступал со своей труппой казачий офицер Михаил 
Турпаев (танцор Казбек)1.

Закрыв «Паризиану», В. П. Смирнов вместе с супругой, примадонной 
Мариинского театра, лирическим сопрано Валентиной Пионтковской орга-
низовал музыкальный театр «Буфф». Здесь под руководством режиссера А. 
Я. Любина они поставили оперетту Оффенбаха Прекрасная Елена, в кото-
рой приняли также участие Юрий Морфесси и опереточный комик Александр 
Полонский. 

Русские обогатили Стамбул и своей национальной кухней. Особо популяр-
ными блюдами стали борщ, котлеты по-киевски, бефстроганов, солянка, пи-
рожки с капустой, блинчики и водка всех сортов, в частности лимонная и 
«Смирновская». Изготовлением последней занялся вышеупомянутый опер-
ный артист Владимир Смирнов, внук поставщиков этого продукта ко Двору 
российских императоров на протяжении 50 лет. Знаменитыми были конди-
терские изделия кафе-кондитерской «Петроград» и утренние завтраки, состо-
явшие из ржаного хлеба, яйца всмятку, сливочного масла, швейцарского сыра 
и чая в тонких стаканах с подстаканниками. Но не только этим привлекало 
своих посетителей кафе «Петроград». Оно превратилось в место культурного 
времяпровождения не только для русских, но и для стамбульской элиты.

Русская мода

Вместе с вывесками русских врачей, адвокатов и мастеровых на «Бейоглу» 
стали появляться также ателье, обувные мастерские и косметические лабора-
тории. Из дневниковых записей Элен Арэль узнаем, что друг ее отца «офи-
цер Николай Пьянковский после закрытия галлиполийского лагеря организовал 
косметическую лабораторию, одну из первых в стране, которая стала необы-
чайно популярной» (цит. по Викторенко).

Модной новинкой Стамбула стали русские салоны верхнего платья и мехов. 

1 Завоевавший известность как непревзойденный исполнитель горских танцев с кинжа-
лами Михаил Турпаев дожил в Стамбуле до 98 лет и умер в 1978 г.
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Стройные, голубоглазые и светловолосые русские женщины (тогда их назы-
вали «карашо») производили ошеломляющее впечатление. Их модная одежда 
«представляла разительный контраст с обычной османской и считалась послед-
ним европейским писком в мусульманском Стамбуле» (там же). Русские «ка-
рашо» привнесли в Стамбул стиль последней европейской моды: непокрытая 
голова, короткая стрижка «колокол», тонкий шарф вокруг головы получил у 
турчанок название «Rus başı» («русская голова»), укороченные юбки клеш, на 
юбках кисточки из золотых нитей, пояса с бантом, стягивающие талию, расши-
тые жакеты (Deleon 2003: 32; Утургаури 2004: 278). Все они заняли место в 
журналах моды того времени.

О том, что волна стиля «карашо» коснулась и косметического сектора, сви-
детельствует газетная реклама, помещенная в газетах известным косметологом 
того времени Экремом Неджипом и начинавшаяся с вопроса «Почему так кра-
сива русская принцесса?». 

Пляж «Флория», за счет белых русских приобрел новый вид – на место раз-
дельных мужских и женских мест купания пришел общий пляж. Вместо прогу-
лок по набережной Босфора становится модно ездить для прогулок и купания 
на Принцевы острова.

Русские познакомили стамбульчан и с лотошными клубами. Вот, что пишет 
об этом Чебышев: «Лото проникло всюду, даже туда, где держалась турецкая 
самобытность, и в угрюмый, чинный Стамбул. Появилось свыше 400 таких ло-
тошных клубов. В среднем в день играло до 12 тысяч человек. <…> Лото, около 
которого кормились несколько тысяч русских (в качестве служащих), закрыли 1 
мая, а через два-три дня открыли тараканьи бега» (Чебышев 1933).

Однако при всем разнообразии новшеств, привнесенных эмигрантами из 
России, все же самое значительное влияние они оказали на городскую художе-
ственно-культурную жизнь (Олджай 2007, 2019).

Одним из таких событий стала открытая 9-го октября 1921-го года в Стамбуле 
первая выставка русских художников-эмигрантов, а спустя несколько месяцев 
и создание Союза русских художников с председателем Василием Ивановым.

Русские художники в Стамбуле

В галерее клуба «Маяк» на улице Бурса в доме № 40 до его закрытия в октя-
бре 1922 г. были устроены еще семь экспозиций. Их постоянными участника-
ми были Дмитрий Измайлович, Николай Сарафанов, Николай Перов и Николай 
Зарецкий. Иногда здесь выставлялись также работы Татьяны Алексинской, 
Константина Астори, Владимира Бобрицкого и др.

«Маяк» был не только художественной галереей, но одновременно и ресто-
ранчиком, посетителями которого были преимущественно русские эмигранты. 
Кроме этого, он являлся также стамбульским центром Христианской ассоциации 
молодежи Южной России. Здесь устраивались литературные конференции, ста-
вились маленькие пьесы русских авторов. В октябре 1922 г. «Маяк» был закрыт.

В то же время, усилиями управляющего Американским посольством Фосте-
ра Стэрнса и его супруги, была открыта художественная мастерская, а в ка-
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зарме «Мэкмахон» на Таксиме стала действовать еще одна художественная га-
лерея. Здесь и в залах YMCA состоялись три выставки: 18 июня и 10 декабря 
1922 г., 24 июня 1923 г. Все они, как и те, которые проходили в клубе «Маяк», 
были удостоены большого внимания прессы (Peyâm-ı Sabah. 17.06.1922; Vakit 
17.06.1922; Vatan 25.06.1923).

Наряду с участием в сборных выставках, проводились также и авторские выс-
тавки. Так, например, выставка Н. Беккера, открывшаяся в залах фешенебельной 
гостиницы «Рега Palace» стала крупнейшим художественным событием 1922 года. 

К 1924 г., с отъездом большинства художников, деятельность Союза русских 
художников прекратилась. Лишенные объединения, оставшиеся в городе ху-
дожники были обречены на замкнутость и исполнение случайных, зачастую 
«рыночных» заказов. После ухода оккупационных сил выставок почти не быва-
ло, интерес общества и печати постепенно угас. В городе окончательно обосно-
вались Николай Калмыков (известный в Турции как Наджи Калмукоглу, 1896–
1951), Ибрагим Сафиев (1998–1983), Николай Перов (1886–1963) и Николай 
Николаевич Якобсон (1895–1964).

Художественно-культурная жизнь белоэмигрантов не ограничивалось только 
вереницей красочных художественных выставок, которые собирали многие 
сотни посетителей. Важное место в стамбульской жизни эмигрантов занимала 
классическая музыка. Русские музыканты, а также целые русские оркестры вы-
ступали почти во всех ресторанах, кабаре и кинотеатрах Стамбула. 

Классическая музыка

Без преувеличения можно сказать, что всей музыкальной жизнью Стамбула 
в первый год эвакуации руководили братья Слатины: Илья Ильич – пианист и 
дирижер, Владимир Ильич – скрипач, Александр Ильич – виолончелист. Под 
дирижерством И. И. Слатина в Стамбуле состоялся классический концерт, где 
впервые прозвучал «Реквием» Моцарта («На прощание» 1923: XLIX).

Среди приехавших в 1919 г. в Стамбул известных фигур «в первую очередь» 
нужно упомянуть профессора Московской консерватории по классу пианино 
Сергея Писанко-Романовского. Концерты его воспитанников, организовавши-
еся раз в шесть месяцев, были одними из самых престижных выступлений в 
городе. Романовского называли «мелодраматическим поэтом классической 
музыки» (Бурнакин 1928). 

Другим известным в то время профессором классической музыки был 
Алексанр Селиванов. В Стамбуле профессор Селиванов выступал как скри-
пач, музыкальный критик и преподаватель. При обучении своих учеников он 
применял оригинальную систему вокальной подготовки. Во время пребыва-
ния в Стамбуле им была издана книга Methode analytique Pour Placer La Voix 
(Методика постановки голоса) (Делеон 2003: 63).

Своей преподавательской деятельностью приобрела известность выпускни-
ца Московской консерватории Наталья Жило. В Стамбуле она выступила с те-
оретическими лекциями об искусстве выразительного пения, а ее система пре-
подавания стала объектом стамбульской ежедневной газеты Le Journal d’Orient 
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(Бурнакин 1928). Вместе с тем Жило слыла камерной концертной актрисой с 
богатым репертуаром русских песен и романсов.

Стамбульским культурным кругам были хорошо знакомы также имена та-
лантливых дирижеров-скрипачей Павла Замуленко, Ивана Полянского и 
Христиана Лашенского. Все они обладали солидной музыкальной подготовкой 
и прославились в Стамбуле как дирижеры салонных оркестров в крупных фе-
шенебельных отелях и кинотеатрах.

Среди прославившихся в Стамбуле дирижеров нужно упомянуть также имя 
Ивана Бутникова, который сразу же по приездe в город организует свой симфо-
нический оркестр в составе 50 человек, исполнивший в Стамбуле в 1922 г. 45 
концертов («На прощание» 1923: XLVIII). Бутников активно помогал при соз-
дании новой турецкой консерватории, при которой впервые открылись классы 
западной классической музыки и инструментов, а также в открытии русско-ту-
рецкой филармонии.

На турецкой сцене с большим успехом выступали также пианисты Владимир 
Дроздов и Павел Лунич, с редким мастерством исполнившие лучшие произве-
дения Бетховена, Баха, Мендельсона, Шопена, Рахманинова, Гайдна, Дебюсси, 
Шумана и Листа. Самостоятельные фортепьянные концерты, данные Луничем 
в Стамбуле с 1920 по 1927 год, включали около ста пьес не только упомянутых 
композиторов, но и других корифеев своего времени. 

Перечень русских музыкантов можно продолжить именами скрипачей-ма-
эстро Михаила Голеско, Евгения Шведе, И. А. Вольпина, В. И. Поржицкого, 
С. Борицера и Н. Корсака, виолончелистов Ивана Онтчика и Александра 
Сулина, пианиста и начинающего композитора Константина Никольского, пи-
анисток Марии Оболенской, А.М. Высоцкой и г-жи Воскобойниковой, дири-
жера Константина Стенгача, теоретиков музыки, профессоров Овтехаренко 
и Гартмана, а также В. И. Овчаренко, С. В. Петрова, В. А. Подгаецкого, Н.Н. 
Черепнина, Ф. Г. Гилоди, И. Фригмана, В. Заржицкого, А. Петровского и и мно-
гих других. Среди эмигрантов были также мастера русской балетной школы.

Русская балетная и танцевальная школы

Впервые познакомившаяся с классическим балетом, турецкая публика была 
глубоко впечатлена высоким мастерством замечательных русских мастеров. 
Джильберто Прими пишет в своих воспоминаниях, «что чувства, которые вызы-
вали изящество и строгая красота русских балерин, не поддаются словесному 
выражению. <…> Принеся на турецкую землю поэзию танца, они открыли тур-
кам искусство балета не только классического, но и современного – модерн» 
(«На прощание» 1923: XXXIX).

Первой встречей турецких зрителей с классическим балетом стали поста-
новки на восточные мелодии Персидские ковры и Итальянская рапсодия на 
музыку Равеля в исполнении Василия Карнецкого. Карнецкий выступал также 
вместе с Мартой Крюгер в Голубом поезде, Вальпургиевой ночи и Шeхерезаде, 
в постановке хореографов Зимина и Надеждина. Другим известным балет-
мейстером в Стамбуле был также Борис Князев. Спектакли оформлялись 
Павлом Челищевым.
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На сцене театра «Пти-Шань» в последующие три года космополитная пу-
блика увидела ряд русских балетных постановок, среди которых Лебединое 
озеро, Курильщики опиума, Волшебная флейта, Дон Жуан и др. 

Вот что пишет о зимнем сезоне 1924-1925 гг. Месут Джемиль: «На протяже-
нии всей зимы стамбульские ночи оживлялись Чайковским. Особенно красота 
так называемого “Танца гладиаторов” была у всех на устах. Балет Саломея был 
испещрен восточными звуками. Как будто древнеегипетские фрески ожили и 
явились в Стамбул. Нам никак нелегко вылить свои чувства на бумагу. Словами 
не описать изящество русского балета. Белые русские, вынужденные навсегда 
покинуть свою родину, подарили ночам Перы балет» (Cemil 1949: 73).

Весьма популярными также были выступления группы русских танцовщиков 
под руководством известного балетмейстера Петербургского Мариинского те-
атра Евгении Воробьевой. Ей принадлежат постановки одноактных феерий и 
скэтчей Лесные тайны, Русский хоровод, Блан э нуар, Пляска Саломеи. Артисты 
исполняли не только балетную классику, но и русские народные, древнееврей-
ские, египетские, арабские и испанские танцы. Пресса пестрела откликами о 
выступлениях, восхваляя рисунок танца, виртуозную технику, эмоциональную 
выразительность и владение драматургическими элементами.

Николаем Триполитовым и Ольгой Смирновой был создан дуэт «Смирнова 
и Триполитов», исполняющий эксцентрические балетные миниатюры и отли-
чающийся сложными поддержками.

К концу 1920 г. большинство из танцовщиков уехало в Европу и Америку. 
Среди оставшихся в Стамбуле добились популярности Женя Нанасова, Купре-
янова и, особенно, выпускница Петербургского хореографического учили-
ща Лидия Красса Арзуманова (1897-1988), известная как Лейла Арзуман. Она 
является основателем первой балетной студии в Турции в конце 20-ых годов. 
Первое выступление ее участников состоялось в 1931-ом году в зале «Каза 
д’Италия». С постановкой балета Лесная сказка на музыку известного компози-
тора Аднана Сайгуна в Анкаре в 1944-ом году, Арзуманова стала первым хорео-
графом, осуществившим постановку балета на музыку турецкого композитора. 

Выпускники Московской, Петербургской, Киевской и Тифлисской кон-
серваторий способствавали усвоению турецкими музыкантами и танцовщи-
ками произведений русской классики, расширив тем самым представление 
турецкой публики о мировой музыкальной культуре. Благодаря им на турец-
кой сцене впервые прозвучали творения русских композиторов Чайковского, 
Римского-Корсакова, Глазунова, Бородина и Стравинского. Профессионализм, 
творческие достижения русских музыкантов и артистов заложили основу той 
симпатии, которую турки и ныне питают к русскому музыкальному и балетно-
му искусству.

Как писал русский судебный деятель, участник белого движения, журна-
лист Николай Чебышев, Стамбул был «полон журналистами и литераторами, 
не успевшими ещё рассыпаться по вселенной» (Чебышев 1933).
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Несмотря ни на временный и преходящий характер пребывания здесь, ни на 
трудности в материальном и моральном отношении, беженцы вели в Стамбуле 
организованную литературно-издательскую деятельность. 

Первой формой литературного объединения в Стамбуле явился Цареградский 
цех поэтов, основанный летом 1920 г. по инициативе 17-летних поэтов Бориса 
Поплавского и Владимира Дукельского. А 3 января 1921 г. был учрежден Союз 
русских писателей и журналистов в Стамбуле. 

В первые месяцы эмиграции увидели свет сборник стихов Андрея Аллина 
(наст. фам. Блюм) Солнечный итог (1920, 2-е изд. – в 1922), Стихи Ольги 
Ярославны (1920), сборники стихов Царь-Солнце Игоря Ястребцова (1920), 
Пасмурные птицы: Стихи 1918-1920 Григория Финна (1921) и Яичница 
с луком: Стихи, шаржи, напевы и перепевы Станислава Сарматова (С. Ф. 
Опеньховского) (1921). 

Самым активным среди писателей, нашедших убежище в Стамбуле, был зна-
менитый сатирик, новеллист и драматург Аркадий Аверченко. Приехав в город 
15 ноября 1920 г., Аверченко начал сотрудничать в ежедневной газете Presse du 
Soir, которую возглавляли Е. Максимов и О. Г. Зелюк. 4 декабря 1920 года газе-
та начала публиковать цикл фельетонов Аверченко под заглавием Записки про-
стодушного (в конце 1921 г. сборник выйдет в Стамбуле отдельным изданием). 
В 1922 г. вышли также его сборники рассказов Кипящий котел и Дети с прило-
жением Руководства к рождению детей.

Другим популярным писателем был Борис Лазаревский – сын знаменитого 
украинского историка Александра М. Лазаревского. О его таланте можно судить 
по трехкратному изданию за год сборника рассказов Мое сердце. Душа женщины 
(1920). Очередная повесть Лазаревского Вдова капитана, на 49 страниц была из-
дана в том же 1920 году издательством «Верба». Одновременно было осущест-
влено и третье издание Моего сердца, на 60 страниц. Однако на обложке стоит 
год издания – 1921. 

Помимо прозы издавалась и поэзия. В 1921 году издательством «Бабок и 
сыновья» были выпущены в свет Стихи Ольги Ярославны, на 39 страниц, а 
спустя два года там же появился и сборник стихотворений Лунный венок Ивана 
Корватского. В этих произведениях описывается бесподобная красота Стамбула 
и Босфора.

Иваном Корватским в 1927 г. были изданы сборник стихов Золотой рог и 
сборник рассказов Без ветрил. Будучи в то же время пианистом и преподавате-
лем по классу пианино, Корватский писал для газет музыкальные обзоры и ста-
тьи о Стравинском. 

Наряду с литературными произведениями в Стамбуле издавались еще учеб-
ники и словари, среди которых можно назвать Краткую грамматику и само-
учитель турецкого языка (1921) тюрколога Г. Троценко. Наряду с фонетикой и 
грамматикой турецкого языка в нем имелись турецко-русский словарь «самых 
необходимых слов», тематический разговорник, образцы писем, популярные 
песни, басни и анекдоты.
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Все вышеперечисленные издания печатались в русских издательствах «Л. 
Бабок и сыновья», «Пресса», «Сфинкс», «За рубежом», «Русская мысль» и других.

При издательстве «Русская мысль», на площади Туннеля в доме № 2, име-
лись книжный магазин и библиотека, в которых читателям предлагался боль-
шой выбор: художественная литература, беллетристика, энциклопедии, учеб-
ники, самоучители, словари, разные русские ноты, а также открытки с видами 
русского ландшафта. Одновременно предлагались и русские заграничные газе-
ты, и журналы.

Работали также книжные магазины «Культура» (1921-22), «Библиотека 
Пахалова» (1925), «Нацев», «Маршак», «Чернов», и «Забело». Эти магазины, 
помимо произведений русских авторов, изданных заграницей, заказывали и 
произведения мировой классики в русском переводе, а также выполняли функ-
цию библиотек. 

Стамбул оставался центром русской эмиграции первой волны до 1924 года, 
так и не став её постоянным центром. Пережив пору недолгого расцвета, 
русские эмигранты стали постепенно разъезжаться. 

Исход русских из Стамбула был в известной степени продиктован тем об-
стоятельством, что пребывание русских эмигрантов совпало с разгаром в стра-
не национально-освободительной революции во главе с Мустафой Кемалем 
(Ататюрком), который в какой-то мере сочувствовал идеям русской революции. 

Прощаясь с Турцией, белоэмигранты выразили свою благодарность таки-
ми словами: «Спасибо Стамбул! Ты раскрыл нам свои объятия, приютил нас, 
дал нам работу, спас нам жизнь! Мы никогда не забудем тебя – город земной 
красоты! Мы были здесь как на своей второй родине. Когда мы сошли на берег 
с глазами полными слез и отчаяния, мы встретились в Турции с теплотой и 
дружелюбием. Наши турецкие друзья сделали все возможное, чтобы облегчить 
наши неутешные страдания. Это гостеприимная земля заключила нас в свои 
братские объятия и согрела нас своим теплом. Дав нам статус друзей, турецкий 
народ вплоть до героизма наилучшим образом доказал свои чувства. Мы, 
русские, еще никогда не видели столько доброты и щедрости. И поэтому 
примите, пожалуйста, наши дружеские благодарности и наши дружеские 
прощания» («На прощание» 1923: I-III).

К 1930 г. в Стамбуле осталось лишь 1400 русских. «Нас осталась лишь кро-
хотная горсточка, - говорит Элен Арэль. - Сегодня о русской колонии напоми-
нают только ресторан “Режанс” да еще православная церковь с Русским подво-
рьем в Галате» (цит. по Викторенко). 

Послесловием ко всему изложенному могли бы послужить слова Александра 
Вертинского: «Русские легко осваиваются повсюду. У нас есть какое-то исклю-
чительное умение обживать чужие страны, ибо, куда бы мы ни приехали, ... 
всюду мы приносили много своего, русского, только нам одним свойственного, 
так разукрашивали своим бытом быт чужой, что часто казалось, будто не мы 
приехали к ним, а они – к нам» (Вертинский 1990).
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Туркан Олџај

БЕЛИ РУСИ У ИСТАМБУЛУ

Резиме

Октобарска револуција 1917. године у Русији, као и грађански рат до ког је дошло на-
кон ње, приморали су стотине хиљада људи да напусте своју домовину. Полазна тачка 
најмасовније емиграције било је црноморско приморје, док је место одредишта био Истамбул 
(тада Константинопољ). У новембру 1920. године истамбулске улице биле су преплављене 
хиљадама руских емиграната.

Без обзира на емигрантски хаос који је владао, Руси су показали завидну способност за 
самоорганизацију и активан уметнички рад. „Руска експанзија“, ако тако можемо рећи, 
развијала се у два правца – свакодневном и културном – који су се међусобно преплитали, те 
их је временом било тешко раздвојити. Са једне стране, емигранти су отварали апотеке и по-
сластичарнице, ресторане и кабарее, продавнице, мајсторске радње, руске салоне за продају 
хаљина и крзна, а са друге, претворили су Истамбул у центар руске културе који је обиловао 
богатим садржајима. Устаљени ток живота у граду и његову затвореност почели су да красе 
симфонијска, камерна и оперна музика, балетске представе које су се приказивале, изложбе 
које су се отварале...

У овом раду направљен је покушај истраживања социјалног и културног живота белих 
емиграната који су досељавањем у Турску двадесетих година ХХ века формирали своју 
дијаспору. Као основни извор за истраживање послужила су издања тога периода, државне и 
приватне архиве, као и новинске архиве и архиве акивних руских удружења у Истамбулу, као 
и мемоари десетине белих Руса који су значајно допринели расветљавању дате теме.

Кључне речи: Истамбул двадесетих година ХХ века, Бели Руси, руска дијаспора, емиграција.
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РУСИЈА И РУСИ У СРПСКОЈ МЕМОАРИСТИЦИ 1917–1927.*

 
У раду се разматрају најкарактеристичнији наративи о руској култури настали у српској 

средини од 1917. до 1927. године. У овом циљу анализирали смо 22 текста мемоаристичке 
литературе поникла из пера истакнутих културних и јавних делатника, као и добровољаца у 
Црвеној армији из Србије и српских земаља.  Размотрена је у првом реду перцепција култу-
ре свакодневног живота, као и измена најкарактеристичнијих представа о Русији и Русима 
у односу на претходно раздобље (XVIII и XIX век), а то су аспекти који нису били предмет 
досадашњих истраживања. 

Кључне речи: руска култура, српска мемоарска литература 1917–1927, култура свакоднев-
ног живота, смена стереотипа о Русији и Русима.

The aim of this paper is to investigate the most prominent narratives regarding Russian culture 
that appeared between 1917 and 1927. We analyzed 22 examples of memoiristic literature that were 
written by prominent cultural and public figures, as well as from the volunteers of the Red Army 
stationed in Serbia and other territories populated by Serbs. The paper focuses on the culture of 
everyday life, as well as on the shift in the most prominent perceptions of Russia and Russians in 
comparison to the period of 18th and 19th centuries – aspects that to date have not been the subject 
of investigation. 

Keywords: Russian culture, Serbian memoiristic literature 1917-1927, culture of everyday life, 
change of stereotypes about Russia and Russians.

Почетком ХХ века Русија је доживела драматични преображај. То доба 
било је испуњено необично узбудљивим догађајима: индустријска криза 
1900–1903, праћена таласом великих штрајкова и демонстрација радништва 
и сељаштва, Руско-јапански рат 1904–1905, прва руска револуција 1905-1907, 
улазак у Први светки рат 1914, објава рата Отоманској империји исте године, 
Фебруарска револуција 1917. и пад династије Романових, формирање двеју 
привремених коалиционих влада на челу са кнезом Г. Ј. Љвовом, односно А. 
Ф. Керенским, успостављање совјетске власти од 25. октобра (7. новембра) 
1917. до марта 1918. по читавој земљи, грађански рат који ће потрајати до 1920, 
носећи са собом смрт, болести, беду, незапосленост, неизвесност, рациониса-
ну потрошњу, проглашење „нове економске политике“ 1921. и, десет година 
по доласку совјета на власт, почетак колективизације на селу и разрада првог 
петогодишњег плана, што означава прелаз на командно-директивну економију. 
Све су ово догађаји који су обележили време у коме су српски интелектуалци, а 

* Рад је настао у оквиру пројекта Православног богословског факултета Универзитета у 
Београду „Српска теологија у ХХ веку: фундаменталне претпоставке теолошких дисциплина 
у европском контексту – историјска и савремена перспектива“, који финансијски подржава 
Министарство просвете и науке Републике Србије (евиденциони број пројекта ОИ 179078).



Славистика ХХIV/1 (2020)

96 Ксенија Кончаревић

потом и добровољци који су ступали у одреде Црвене армије, долазили у Русију 
и одатле слали писма својим пријатељима, или дописе својим редакцијама, или 
су се касније сећали свога боравка у Русији. Међу осамнаест мемоариста чије 
смо текстове обрадили (в. Извори) могу се наћи и неколико њих који су добро 
познати нашој историографији и култури – Милош Московљевић, Мирослав 
Спалајковић, Никола Груловић, Станислав Винавер, Драгиша Васић, Сретен 
Стојановић, Родољуб Чолаковић, Иван Шајковић.

У претходном раду заснованом на мемоарској грађи (Кончаревић 2019) пока-
зали смо да се у XVIII веку највише инсистирало на сличностима двају народа 
и њихових историјских путева. Међу Србима тога доба доминирају представе о 
„великом православном цару“, заштитнику Срба и свих Словена, што је у бити 
представљало трансформацију давнашње идеје о Москви као „трећем Риму“. 
По запажању Мирослава Јовановића, Срби у XVIII веку заправо су имали „мул-
типликовани идентитет“ (Јовановић 2011: 19), али је такав феномен могао има-
ти значајну улогу у процесу изузетно брзе асимилације Срба који су се током 
тога века у два наврата, из Војводине и Далмације, организовано пресељавали у 
Русију. Наредни век, иако је оточео и знатним делом протицао у знаку романтиз-
ма и борбе српског народа за еманципацију, за аутономију а потом и независну 
државу, доноси трансформацију глобалне слике о Русији, у којој има више ме-
ста за уочавање разлика и за усложњавање перцепције Русије из два међусобно 
све удаљенија и све супротстављенија дискурса – из перспективе славенофил-
ске оданости, али и латентне русофобије са западњачким коренима. „Тај дубоки 
раскол у односу према Русији и перцепцији Русије остао је константа српског 
друштва до данас, само што се временом све више радикализовао“, закључује 
Јовановић (Јovanović 2010: 11–17).  Раздобље које анализирамо у овоме раду, 
као што ћемо показати, карактерише се даљим продубљавањем амбивалентних 
ставова према Русији и њеној култури, а тежиште се, са имагинарне географије, 
фасцинације простором, Црквом, туристичког дискурса и стереотипног виђења 
Руса, помера на реалистички опис животне свакодневице, покушаје тумачења 
узрока и домета револуције, њеног  карактера, утемељености револуционарних 
превирања у етнопсихологији и карактерологији Руса, и, не на последњем ме-
сту, на промишљање могуће улоге руских избеглица у српском друштву. 

У данима револуције и грађанског рата у Русији се, према наводима истори-
чара, нашло око 30 000 Југословена, од којих су неки у ову земљу доспели по-
слом, као дипломате, трговци, чиновници, студенти, док се већина обрела на 
Источном фронту као припадници аустроугарске армије, одакле су пребегавали 
у руске јединице и формирали добровољачке јединице (Očak 1990: 209–232). 
Српски мемоаристи чија сведочанства овде анализирамо били су различитих 
политичких и идеолошких одељења, имали су неједнак ниво образовања, по-
тицали из разних средина – и све ће се то рефлектовати на њихове импресије о 
крају империје и почетку једног новог друштвеног поретка. 

Непосредна сведочанства о првим данима револуције, са обиљем чињеница 
из непосредно виђеног и доживљеног, али и из штампе и дипломатских изво-
ра, пружа Милош Московљевић, филолог који је радио при српском послан-
ству у Петрограду. Његове дневничке белешке из Русије историчар Момчило 
Исић окарактерисао је као превасходно фактографско сведочанство, „али ис-
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товремено и многодимензионално, употпуњено ‘душом’, покаткад и емоцио-
нално обојено“ (Исић 2007: 8). У својим белешкама за 25. октобар, и поред 
запажања о увођењу цензуре на више листова и претњи смртном казном свима 
који се противе наредбама револуционара, он констатује: „Како сва ова руска 
револуција иде „вјало“, без живота, крви, темперамента, апатично, млитаво! 
Синоћ на једном месту неки војник чита прокламацију бољшевика, где се гово-
ри о захвату власти, а сва публика мирно слуша и разилази се, без речи проте-
ста, или одобравања, без икакве дискусије. На другом опет месту по прочитању 
сви узвикују: Хвала Богу! Све је добро, само кад се свршило без крви!“ (372)1. 
Сутрадан он износи мишљење да „бољшевики (sic!) немају потпуну власт и 
виде да су сви слојеви скоро против њих, а други су по инерцији или апатији уз 
њих“ (373). Дана 27. октобра он отворено увиђа да се бољшевици осећају не-
сигурно, да прете погромима, забрањују слободну штампу, „а у свему томе слу-
же се несавесном демагошком агитацијом, основаном на лажи, златним брди-
ма, клеветама“ (373). Већ 29. октобра Московљевић усликује: „Да ли је ово 
последњи дан бољшевичке авантуре?“ (375), да би сутрадан резигнирано кон-
статовао: „Ни данас се не сврши бољшевичка авантура; напротив, сада је узела 
опасне размере, постала права оргија. Док је јуче ујутро изгледало да су сврши-
ли своје, увече су они постали потпуни господари ситуације, а данас, кад сам 
прочитао новине видео сам да за своје злочине, по свему изгледу, не само неће 
бити кажњени, него ће придобити уза се и остале социјалисте“ (376). Он са ужа-
сом описује покоље које је огранизовао Револуционарни војни комитет, крваве 
борбе између артиљерије Керенског и бољшевика у предграђима Петрограда, 
бележи велики број жртава у московском Кремљу и околини (око две хиљаде), 
и уздајући се у „издржљивост и тврдоглавство англосаксонске расе“ и Јапана, 
верује у слом бољшевизма, „али ћу до коначне победе још неколико оваквих 
свезака исписати“ (378).

Милутин Велимировић нашао се у доба револуције у Москви, где је, по 
његовом казивању, било у то време око 30 наших студената. Прикључио се са 
већином од њих Првој српској добровољачкој дивизији, која је претходно рато-
вала у Добруџи, а у Москви се нашла ради лечења и опоравка, Године 1918. они 
полазе за Владивосток, до кога путују месец дана. Велимировић оставља све-
дочанства о тежини пута, о солидарности наших добровољаца, о пустоши у ру-
ским градовима. Наводи да су руске власти, пошто се број Срба у Владивостоку 
стално повећавао, свима понудиле настањење око Благовешченска и реке 
Амура, и да је око две хиљаде њих пристало на колонизацију и остало заувек 
на Далеком истоку, док су остали, укључујући и Велимировића, преко францу-
ског посланства из Пекинга превежени у Европу и упућени на Солунски фронт 
(379–381).

Никола Груловић, који у политику улази као члан Социјалдемократске 
партије Димитрија Туцовића, а од 1918. као организатор југословенског одре-
да Црвене гарде, што ће ући у састав Првог комунистичког југословенског пука 
Црвене армије, био је  српски добровољац из Срема који је пребегао из ау-

1 Бројеви у заградама означавају странице на којима се налазе цитати у Јовановићевој 
Антологији (в. Извори).
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строугарске армије. Он најпре доспева у Лавов, а затим преко Кијева, Полтаве, 
Харкова, Пензе, Самаре, Уфе, Чељабинска и Кургана, у заробљенички логор 
у Петропавловску. И поред околности у којима се обрео, он не може да не за-
пази лепоте „велеграда“ Лавова, трг са величанственом стилском зградом же-
лезничке станице, да се не диви „некадашњем главном и престоном граду ста-
ре Русије“ Кијеву, Крешчатику, Печерској лаври, Дњепру. На путу кроз Русију 
Груловићеву пажњу привлаче таљиге и начин запрезања коња (руска тројка), 
одела руских сељака и сељанки, за које (женске ношње) примећује сличност са 
ношњом из околине Београда и са призренским везом (381–382). По доласку у 
Петропавловск, њега са групом сабораца упућују на радове у Тургајско-уралској 
области. Становало се у „привременим кућицама од бусења, тзв. земљанкама“, 
спавало на поду, на слами, али народ се показао „гостољубив и странца рет-
ко пушта из куће док га не угости“ (383). Груловић учествује у октобарским 
догађајима на страни револуционара, сведочећи о борби Југословена на стра-
ни Црвене гарде у Москви, Петрограду и Кијеву, а потом у редовима Српско-
совјетског батаљона у Царицину, који је на њега оставио непријатан утисак због 
општег сиромаштва и чемерног призора „радничких насеља с малим кућерцима, 
збијеним једни уз друге као палидрвца у кутији“ (388). О грађанском рату све-
дочанства остављају и српски добровољци пребегли из аустроугарске армије, 
сви из Војводине: Данило Чекић, који се са сународницима бори у Чапајевљевој 
дивизији (392–394), Жарко Табаковић у Саратову и Москви (397–400), Јован 
Черевички, који војује на фронту против петљуроваца у Украјини, а потом од-
лази у Саратов и Самару, где служи у „продовољственом пуку“ (интендатури) 
(395–397), Гаја Ранисављевић у Сибиру (400–407), Мане Кнежевић, који про-
води пет година у Осмој литванској дивизији и Јован Д. Миланковић, који из-
носи своје успомене из Сибира 1918–19. и описује пут у домовину 1920. Поред 
драгоцених података о фронтовским збивањима, наши добровољци остављају 
и сведочанства о свакодневици у годинама грађанског рата и револуције. Гаја 
Ранисављевић пренеражен је посвемашњом бедом у Сибиру: људи иду од куће 
до куће и просе – „прекрсте се и моле за парче хлеба“ (400), јер су „сви тргов-
ци затворили своје радње, а сељаци нису хтели да продају храну – била је ве-
лика глад“ (у Краснојарску и околини); болница и Иркутску, у коју је упућен 
на лечење, „била је врло слабо опремљена: слаба исхрана, мало лекова“ (401). 
Иако се бори на страни совјетских власти, Ранисављевић са ужасом припо-
веда о реквирирању хране и других потрепштина, упадању у села, убијању 
и злостављању народа, не либећи се ни описа зверстава која су уследила као 
реакција на црвени терор: „Било је случајева да кулаци убију чланове комисије, 
распоре им стомак и стрпају сланину и разну другу храну говорећи: ‘Ево вам сад 
хране, наједите се’“ (403). Односе у редовима црвеноармејаца он идеализује, 
сравњујући их са гвозденом дисциплином у војсци којој је претходно припа-
дао: „Војник је био слободан да пита официра шта хоће, а овај је био дужан да 
му све објасни. Тако није било у аустроугарској војсци. С руским војником је 
лепо и лако командовати. Он је послушан, пожртвован и дисциплинован“ (403). 
Код Јована Д. Миланковића налазимо описе велике скупоће и несташице робе 
у Харкову и Тули. У Пензи је било много боље, због добро снабдевене пијаце: 
„Пенза је имала свој варошки папирни новац, неке хартијице које ван града 
нису имале никакву вредност“ (412). У Самари влада „бољшевичко расуло“, а 
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наши  војници ту једу „ужасан хлеб, као земља испуцан, влажан, црн, тежак, са 
много сламе, песка и пепела“ (413). Ипак, и у таквим условима у Самари 1918. 
наш приповедач, иначе официр, слави своју крсну славу, св. Ђорђа: „Уместо 
свештеника, сам сам извршио обред црквени: резао колач, читао молитве и тро-
пар, спремио кољиво, запалио свећу пред иконом“, чему је погодовала околност 
што је тада становао код једног старијег Руса, који је стално страховао за свој 
живот – „тип руског трговца; у свакој соби по једна икона: сваки дан метанише 
и сви певају црквене песме“ (414). Пред Петровдан доспева у Чељабинск, који 
је био центар наше војне и националне организације, и ту учествује на првој 
скупштини (југословенског) Народног већа и присуствује концерту који је у ло-
калном позоришту одржан у корист наших инвалида (421).

Станислав Винавер, који се у Русији 1917. обрео послом, обављајући ин-
формационо-дипломатске и послове превођења, показује доста симпатија за 
совјетски режим. „Бољшевици уништаваху често могућности живота, али раде 
све што могу, за високу културу <...>. У буђењу рускога народа, бољшевици му 
не ометају његову жеђ за културом <...>, само се живи тешко оним животом 
првобитним, који омогућава све остало“ (442).   

Од непосредних сведочанстава још су драгоценија промишљања о карак-
теру, узроцима, дометима руске револуције. Поручник Љубомир Михајловић-
Пољски за себе сведочи да је у данима револуције и грађанског рата у Русији 
„остајао само брат, гост, иностранац, Југословен који нема права да се меша а 
још мање учествује у тој крволочној, нечовечној међусобној борби за власт“ 
(424). Као непристрасан посматрач он износи суд да је „револуција крвава 
стихија хаоса у коме се, и код ‘најкултурнијих створова’, буди и распламћује 
у буру онај сакривени у човеку инстинкт звера, пред чијом крволочношћу, 
свирепошћу и скотством бледе сви најнижи инстинкти правих дивљих зве-
рова“. И даље: „Револуција у Русији је грозна, развратна, крвава, одвратна, 
лажљива, неправична: у њој нема идеала, нема светиња, нема људи“ (425). У 
Ростову „варош је била мртва. Оне стотине хиљада људи, жена и деце, чији 
су се жагор и смех још јуче чули на све стране, као да су изумрли. На повр-
шину је изашла периферија, гладна, сурова, готова на све. <...> Један подлац 
сарањивао је по неколико невиних породица одједанпут. Хватали су сакривене 
„контр-револуционаре“. Извлачили су их из сандука, испод прљавог веша, из 
куфера, ормана, из подрума, са тавана. Покривене брашном, замазане угљем, 
страшне, јадне, смешне“ (426–427). Своју књигу Крвави трагови: крај једне 
империје: револуција и грађански рат у Русији (Београд, 1933) он доживљава 
као „кандило свима оним подављеним, исеченим, унакаженим, растргнутим, 
спаљеним, измученим жртвама ове најкрвавије, најжешће, најодвратније бор-
бе за власт“ (425).

Мирослав Спалајковић, посланик Краљевине Србије у Русији пре и за вре-
ме Првог светског рата, покушава да руску револуцију сагледа са етнопсихо-
лошког, моралног, социолошког и политичког гледишта. У најкраћем, он узроке 
револуције види у „органском анархизму нераздвојном раси коме су се додали 
елементи криминалитета и атавичког алкохолизма <....>. Из свију тих разлога, 
руска револуција је била само општи delirium tremens, у току кога је немогуће 
констатовати нормално и разумно дело“ (436). Свим вођама руске револуције, 
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по Спалајковићу, својствени су „интелектуална утопија, морални мистицизам 
или неотпорност злу, расипање у економском пољу, хипертрофија артистич-
ког осећања, атрофија политичког смисла и несазнавање стварног интереса“ 
(436). Бољшевизам је за њега, који је био присутан у свим њеним моментима од 
1917. до 1919, „све видео и све преживео“ (435), „најгори апсолутизам, најцрња 
тиранија“, „олигархија лудака, злочинаца и дегенерисаних“, „самовољна и ап-
солутна влада незнања, лењости, порока и злочина“, „диктатура најнижих на-
гона човека“ (438). Године 1919, када пише своју књигу, Спалајковић се пита: 
„Да ли Лењин схвата страховито значење за будућу демократску Русију оне 
луде фабрикације новчаница, која представља јамачно за све Русе без изузет-
ка једнакост беде? Да ли он зна да спрема на тај начин за будуће нараштаје 
најсуровије економско ропство, које ће трајати неколико десетина година, а за 
руски пролетаријат повишење рада и беде у корист пролетаријата свих других 
земаља? То је највећи Лењинов злочин“ (438). Иако је изношењем ових претпо-
ставки аутор књиге Драма Русије: бољшевички рај показао невероватну економ-
ску проницљивост, он на једном месту попушта пред емоцијама и веровањем да 
се „Голгота Русије примиче своме крају“ и да ће „благодарећи снази и младо-
сти свога организма, неисцрпним материјалним и моралним својим изворима, 
Русија ускоро изићи из критичне фазе болести која би, за сваки други народни 
организам, била вероватно смртна“ (440).

Узроцима руске револуције бави се и Иван Шајковић. „За руску револуцију 
и њене страшне последице“, пише овај аутор 1927. године, „криви су, на првом 
месту, они слепци <...> који су се плашили школе и просвете народне, који су 
кнутом ‘памет утеривали’, који су мислили да могу вечито да гњече а да отпо-
ра не дочекају“ (490). „У Русији су требали да воде рачуна како ће да се избегне 
револуција, још пре сто година – чим су се појавили ‘декабристи’. Требало је 
народ постепено ослободити од ропства и тираније, дати му човечанска права 
и слободу, просветити га у духу хришћанско-философских идеја најбољих ру-
ских људи“ (491).

Драгиша Васић, припадник „грађанске левице“ (републиканац), у Русији се, 
заједно са Владиславом Рибникаром, младим директором „Политике“ и углед-
ним вајаром Сретеном Стојановићем, обрео десет година после револуције на 
прослави десетогодишњице октобарског преврата и успостављања совјетске 
власти. Анализирајући Васићев однос према Русији, историчар Мира Радојевић 
констатује да је он био „понекад загрцнут од љубави коју је осећао према сабраћи, 
а понекад и разочаран, јер је сан о Русији био лепши од стварности“ (Радојевић 
2015: 83), те да је, „непрестано узбуђен, надражених нерава и преплављен утис-
цима“, можда видео и „оно чега није било“ (Радојевић 2015: 85). У Москви 
он уочава препуне трамваје, бољшевичке пароле и разгласе који емитују го-
воре званичника, а најтеже му пада то што су цркве претворене у музеје, што 
се руше капеле; задржава се на призору старог свештеника који је принуђен 
да проси (450) и описује како су „свуда неизбројна клатна била у истом ставу 
ћутања, а тамо, под Кремљом, у маузолеју од дрвета, налазила се она рука што 
их је зауставила“ (452). Васић оставља сведочанство о болници у Павловском 
и о оближњој касарни, као и о образовању на Универзитету, изражавајући 
задовољство виђеним (454–463). Петроград на њега оставља мучан утисак „на-
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прегнуте заузетости око животнога опстанка“ (467). Он констатује „потпуну 
економску дезорганизацију и глад“, и запажа „како бескрајна празнина духа 
зјапи на све стране“, будући „окамењен оном пустошном празнином у којој се 
душа нигле није могла осетити“ (468). Супротно Васићу, Сретен Стојановић, 
који се истовремено са њим обрео у Русији, поздравља совјетски поредак, 
пишући у о њему са знатном дозом идеализације: „Све је пробуђено, све је по-
звано на рад и сваком су указани путеви којима ће најпре да стигне до већег 
благостања и у материјалном и у културном погледу. Ја сам стално имао утисак, 
посматрајући комунисте, да су они жртве. Они су натоварили на себе страшан 
терет, пробудили су масама апетит за бољим, и уз сарадњу маса пружају им све 
и отварају врата за све што је добро“, премда „има комуниста који експлоати-
шу свој положај и корумпирају се. Случајеви корупције већином се објављују, 
али ако су у случају и комунисти и борци из револуције, често се догађа да прво 
иду пред комунистички суд“, где су казне „оштрије и немилосрдније“ (474). 
Стојановић посећује музеје, изложбе и скоро све културне институције које су 
отворене посетиоцима, диви се културном уздизању радника, као и тобожњој 
транспарентности свих информација: „Комунисти ће вас пустити свуда и свако-
ме. Допустиће вам да све чујете и о свему се обавестите код кога желите, али ће 
вам помоћи и да проверите тачност ваших података“ (475). Констатује да су уз 
совјетску власт „сви учитељи“, „готово сва техничка интелегенција“ и „велики 
део лекара по селима“ (477). Од негативних утисака не прећуткује да „радници 
много пију“, „али комсомолци ретко који, а пионири, <....> та дечица која држе 
зборове и отварају седнице и конференције, та деца не пију и надају се да ника-
да неће ни пити“ (477). Идеализована слика Совјетске Русије врхунац налази у 
запажању: „Они су успели да уздрмају цео свет, засадили су клицу свуда и по-
стали су центар. Ви осећате да је Москва центар света...“ (478).

Најзад, има аутора који су се у контекступоследица револуције бавили и про-
блемом прихвата и ангажовања руских избеглица. Већ 1921. Љуба Јовановић 
у чланку Руси у нас, објављеном у „Новом животу“, књ. 6, св. 2, констатује 
„тешкоће које подносимо због ових наших гостију: они нас коштају, заузимају 
станове по нашим и без тога тескобним градовима и местима, поскупљују нам, 
где год их дође већи број, наш и иначе скупи живот“ (491). Позитивну страну 
доласка више од тридесет хиљада руских емиграната види у томе што је већина 
њих, изузев неколико хиљада војника, из „горњих слојева рускога друштва; у 
тима је један део онога што је Русија понајбољег имала у погледу културно-
га развитка, школовања, научне и друге стручне спреме“ (492). Он уочава да 
образовани емигранти „оскудицу наших посленика добро попуњавају у нашој 
државној служби“, посебно у болницима, ортопедским заводима, на катастар-
ском премеравању Србије, у војним установама, у приватним предузећима, у 
многим школама и другим просветним заводима, а нарочито на универзитети-
ма, али да међу њима има још доста неупослених књиговођа, инжењера свих 
врста, архитеката, агронома и других привредника (493). Јовановић с горчином 
констатује да  је „од наших Руса само мали број прионуо да створи себи каку 
поузданију могућност за колико толико нормално живљење, а још је мање оних 
који су се прихватили да заснују неку нову, ма колико привремену егзистенцију. 
<....> Сва им је мисао управљена на што скорији повратак у Русију, наравно у 
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онакву Русију какву свак сам жели и замишља“ (493). Он резигнирано шише 
о одлуци професора Медицинског факултета у Београду који су одбили да за 
своје сараднике приме руске професоре (напоменућемо да је то била само прва 
реакција, а да су касније и на медицинском факултету, и у здравственом си-
стему Србије били примљени истакнути руски лекари – укупно њих 190, исп. 
Милошевич, Москвин 2012: 22), али да су неки руски  професори ангажова-
ни на разним катедрама свих осталих факултета у Београду, Загребу, Љубљани, 
Суботици и Скопљу. Јовановић са усхићењем говори и о потенцијалима ру-
ских уметника који су се обрели у емиграцији, а свој оглед завршава речима: 
„Ови људи представљају знатним делом понајсавршеније примерке онога што 
је руски културни живот израдио у свом историјском развитку“ (494). Иван 
Шајковић у књизи Руски проблем (Београд, 1927) такође увиђа психолошку 
баријеру руских емиграната која се огледа у томе што „главна потка целе њене 
мисаоне сфере и делатности јесте: незадовољство. Банкари, трговци, велепосед-
ници, кућевласници – незадовољни су што су изгублили своја имања <...>; бив-
ши генерали, министри, високи чиновници и њихове осиротеле господђе плачу 
за изгубљеном положајем и значајем у „вишем свету“; просветни и друштве-
ни радници оплакују изгубљене аудиторије и разне могућности кориснога рада 
<...>. Све је то природно“ (495). Шајковић увиђа и подељеност руске емиграције 
по политичким опредељењима, што је додатно слаби (496). „Ми не треба да за-
боравимо“, закључује Шајковић, „да нам Руски Народ преко своје емиграције и 
сада доноси користи и донео би још и веће, кад бисмо ми многе њене силе, које 
пропадају, правилно искористили. Треба дати могућности што већем броју ру-
ских научника и специјалиста на разним пољима културног рада да оставе што 
боље и што дубље трагиве у нашем животу. <...> За све то треба јасан, зрео про-
грам, какога, на жалост, све до сада нисмо имали. Такође и руска емиграција тре-
ба озбиљније да схвати своју мисионарску улогу и да од ње не бежи. Напротив, 
она треба да је испољи са много више иницијативе него до сада“ (497). 

У целини посматрано, у српској мемоаристици 1917–1927. знатно је мања 
пажња посвећена руској култури у њеним разноврсним манифестацијама него у 
претходним раздобљима. Веома су ретки наративи о архитектури градова (само 
код Николе Груловића и Јована Д. Миланковића), потпуно изостају они о ду-
ховности, сакралној архитектури и ентеријеру храмова, богослужбеној прак-
си, невербалној сакралној комуникацији, етикецијским нормама и традицијама, 
култури исхране, што је било доминантно у мемоаристици XVIII и XIX века. 
Очевици грађанског рата и револуције пажњу посвећују детаљима из животне 
свакодневице, која је у револуционарном преврату потпуно измењена и сведе-
на на пуко преживљавање, рационисану исхрану, отимање имовине и залиха 
од кулака, неред и несташице на тржишту, несигурност међу становништвом. 
Већина мемоариста не остаје равнодушна на слике револуционарног терора – 
ликвидације, мобилизацију и цензуру штампе не одобрава нико од српских ме-
моариста. Наративи о посвемашњем сиромаштву и глади најизараженији су код 
Срба из Војводине, мобилизованих на Источни фронт и пребеглих из аустро-
угарске војске. Пошто је Војводина у односу на ужу Србију и пре, и за вре-
ме Првог светског рата живела у знатно већем благостању, не чуди нас израз-
ито негативна обојеност казивања о свакодневном животу обичног грађанства 
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и сељаштва код мемоариста из средине за коју је и иначе, по запажањима ет-
нопсихолога и карактеролога, карактеристичан  „опортунизам, конформизам, 
задовољство цивилизацијским нивоом живота, оним што данас називамо жи-
вотним стандардом“ (Јеротић 2001: 142). Тек десет година касније, учесници 
прославе јубилеја Октобарске револуције 1917. Станислав Винавер и Светислав 
Стојановић позитивно пишу о културним манифестацијама и  просвећивању 
радника, што објашњавамо пре свега чињеницом да су српски културни делат-
ници, обилазећи Совјетску Русију у саставу званичних делегација или по пози-
ву Компоунистичке партије и Коминтерне, били лишени могућности да стекну 
увид у реални живот нижих друштвених слојева у урбаној средини, а да су им 
села и варошице тада, десет година од избијања револуције, у већини случајева 
остали terra incognita. Најзад, општа благонаклоност према Русији и руском на-
роду морала је и сада, у радикално измењеним условима, утиснути снажан пе-
чат на доживљај руске стварности. 
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Ксения Кончаревич

РОССИЯ И РУССКИЕ В СЕРБСКОЙ МЕМУАРИСТИКЕ 1917–1927

Резюме

В предлагаемой работе рассматриваются наиболее характерные нарративы о русской 
культуре, возникшие в сербской среде с 1917 по 1927 год. В этих целях  нами проанализи-
рованы 22 текста мемуаристики выдающихся культурных и общественных деятелей Сербии 
и сербских земель, а также сербских добровольцев в рядах Красной армии.  Рассмотрено, в 
первую очередь, восприятие культуры повседневной жизни, а также изменение наиболее ха-
рактерных представлений о России и русских в сравнении с предыдушим периодом (XVIII и 
XIX вв.). Данные аспекты не являлись до сих пор предметом научных исследований. В ста-
тье показано, что период с 1917 по 1927 год   характеризуется дальнейшим усугублением ам-
бивалентных взглядов сербов  на Россию и ее культуру, причем фокус переносится с мнимой 
географии,  очарованности  пространством, Церковью, туристического дискурса и стерео-
типов о русской ментальности на реалистическое описание повседневной жизни,  попытки 
толкования причин и следствий  революции, а также  ее характера, обоснование революци-
онных событий  отличиями национальной психики и чертами характера  русских, осмысле-
ние роли русских беженцев в сербском обществе и пр. 

Ключевые слова: русская культура, сербская мемуаристика 1917–1927, культура повсед-
невной жизни, изменение стереотипов о России и русских.
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СУСРЕТИ ПЕСНИКА – ВИТЈЕСЛАВ НЕЗВАЛ И РАДЕ ДРАИНАЦ*

У Прагу 1932. године дошло је до сусрета српског и чешког песника. Овај сусрет детаљно 
је описао Раде Драинац у путописној репортажи у којој открива дубље везе које га повезују са 
Витјеславом Незвалом. Поетски сусрет двојице авангардних песника и путописаца догодио 
се и у Паризу, граду који повезује њихове књижевне инспирације. О томе сведоче путописи 
два песника из тридесетих година 20. века, а који ће бити разматрани у овом раду. Реч је о 
сусретима два песника, њиховим заједничким поетским полазиштима и инспирацијама, али 
и сличним песничким сензибилитетима. Спаја их однос према модерној уметности и надре-
ализму, левичарска оријентација, космополитизам, али пре свега страст према путовањима и 
лирски доживљај света. Њихов сусрет посматра се и као епизода узајамне сарадње српске и 
чешке књижевне авангарде. 

Кључне речи: Витјеслав Незвал, Раде Драинац, путописи, Праг, Париз, авангарда.

In Prague in 1932, a meeting occurred between a Serbian and Czech poet. This encounter is 
described in detail by Rade Drainac in a travelogue where he also reveals the deeper bonds that link 
him to Vítězslav Nezval. An encounter between these two avant-garde poets and travel writers also 
took place in Paris, a city which was a literary inspiration for both. This paper examines the travels 
of the two poets in the 1930s, their encounters, their shared poetic starting points and inspirations 
and their similar poetic sensibilities. The two poets are connected by their attitude towards modern 
art and surrealism, their leftist leanings, their cosmopolitanism, but above all their passion for travel 
and the lyrical experience of the world. Their meeting is also observed as an episode of cooperation 
between the Serbian and Czech literary avant-garde.

Keywords: Vítězslav Nezval, Rade Drainac, travelogues, Prague, Paris, avant-garde.

У време када је био новински репортер листа „Правда“, Раде Драинац (1899–
1943) објавио је већи број путописних и репортажних текстова на основу којих 
се може уцртати његова мапа путовања од октобра 1932. до јануара 1933. године. 
У том периоду шаље своје путописне репортаже из Средње и Северне Европе, 
које су касније објављене под називом „Хамлет на Балтичкој обали“ у оквиру 
седмог тома његових сабраних дела Лепоте и чуда Париза. Европски путопи-
си и репортаже (Београд, 1999). Ту се налазе и три репортаже из Чехословачке 
где је Драинац био у децембру 1932.године.1 Једна од њих носи наслов „Прашке 

1 Прве две репораже објављене су у „Правди“ 10. и 11. децембра 1932. под насловом 
„Средоевропска демократија“ и „Како живе незапослени радници у Средњој Европи“. Оба 
текста откривају Драинчев истанчани и левичарски оријентисани осећај за социјалну (не)
правду. Његова запажања су лична, али дубоко промишљена и указују на добру обавеште-
ност аутора о историји, политици и одликама ове, у то врме младе, демократије оличене у 

* Рад је настао у оквиру пројекта „Књижевност и визуелне уметности: руско-српски 
дијалог“ који финансијски подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, број пројекта 178003.
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ноћи – Модерна станица Централне Европе у личности песника Незвала“2 што 
представља драгоцено сведочанство о личном сусрету два авангардна песника, 
Радета Драинца и Витјеслава Незвала (Vítězslav Nezval, 1900–1958). 

До сусрета је дошло у Прагу, децембра 1932. године, „једне суморне, кишо-
вите вечери, и ветар је улицама певао ледене зимске арије“ (Драинац 1999а: 
147), у ресторану „Куманово“ који је био „познат по далматинском прошеку, 
дингачу, вишком црњаку и ополу“ (Исто: 147). Ту су се окупљали југословенски 
и руски уметници, емигранти, доктори на стажу и новинари. Драинац наводи да 
су за тзв. Шаљапиновим столом, 3 седели Јосип Ријавец4 са супругом, неколико 
југословенских доктора на стажу у Прашкој клиници, чешки писац Владислав 
Ванчура, теоретичар чешке авангарде Карел Тајге и песник Витјеслав Незвал. 
Мало касније придружио им се Драинчев пријатељ Гистав Окутирије, допис-
ник агенције „Авас“ и преводилац руског писца Бориса Пиљњака. Драинцу је 
била представљена и принцеза Долгоруков5, иако остаје нејасно да ли је то за-
иста била она, или друга особа која му је била представљена под тим надимком 
који је носио посебне конотације.

По Драинцу, у овом шароликом интелектуалном, уметничком и боемском 
друштву издваја се Незвал, „диван друг и бунтовни песник [...] тај егзалтирани 
песник протеста, прашки бунтовни лирик са којим сваког трећег дана полиција 
има посла, али, ипак, кад он чита стихове или држи конференције, сам управ-
ник полиције присуствује, смешка се, суче брк као да говори у себи: ‘То Незвал 
говори, а он има права све да каже, јер је добар као дете на сиси и бунтован као 
запаљив барут’“ (Исто: 147). За столом се дискутује о улози поезије у свету не-
правде и социјалне неједнакости. Драинац парафразира Незвала, али чини се 
да се са његовим ставовима у потпуности слаже: у фабрикама се израбљују 
људи, свет је пун трзавица и лоших вести, а светом влада људски егоизам и 
страст за влашћу.

Исте вечери заједно одлазе на отварање изложбе и забаву у галерији „Манес“, 
која је у то време центар окупљања авангардних уметника из читавог света. 
Незвал Драинца упознаје са чешким сликарима: „Незвал би хтео да ме пред-
стави целом свету“ (Исто: 148). Гост не памти имена, али издваја једну сли-

политици Т.Г. Масарика. Констатује да Чехословачку многи називају другом Швајцарском, 
у њој влада принцип индивидуалне слободе, али и педантни ред који се понекада проти-
ви логици (Драинац 1999б: 139–141). Из Брна Драинац пише о великој европској катаклиз-
ми, о проблему незапослености радника у Пољској, али пре свега у Чехословачкој радни-
ци су спремни да крену куда било у потрази за послом: „Ето, докле је дотерала благодетна 
цивилизација 20. столећа! Међутим, с друге стране, свет живи. Барови. Данцинзи. Толико 
луксузних кола. Толико вила. Удобних вртова. Па и банака.“ (Драинац 1999в: 145).

2 Чланак је објављен у листу „Правда“ , XXVIII/360, 25.12.1932, с. 6.
3 Фјодор Иванович Шаљaпин (1873–1938), оперски певач и руски емигрант који је често 

гостовао у Прагу.
4 Јосип Ријавец (1890–1959), словеначки оперски певач, оснивач београдске опере и про-

фесор на Музичкој академији у Београду.
5 Софка Долгоруков, унука Катарине Велике, коју су звали „црвена принцеза“ јер се у 

емиграцији кретала у круговима левичара.
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карку коју из шале назива чешком Мари Лорeнсен. Наравно, била је то Тојен, 
чешка надреалистичка сликарка Марија Черминова. Карел Тајге саопштава 
Драинцу да познаје Душана Матића и Драгана Алексића. Било је то подсећање 
на претходне везе чешких и српских авангардиста које су успостављени по-
четком двадесетих година, у време интензивне сарадње уредника часописа 
„Зенит“ Љубомира Мицића са чешком авангардном групом Devětsil, а пре свих 
са Карелом Тајгеом.6

Драинац занесено пише о уметничкој атмосфери Прага, тада раскрсни-
ци различитих утицаја који стижу са Истока и Запада. Одушевљено набраја 
ко је све тих година долазио у Праг. Били су то руски писци Иља Еренбург и 
Борис Андрејевич Пиљњак, Ромен Ролан, Емил Лудвиг и Луј Арагон. „Незвал 
их све зна. Незвал је једна модерна станица, иако није у централном пресби-
роу. Станица Централне Европе. И те каква! Човечанскија и лепша од оне у 
Дрездену, или Минхену“ (Исто: 149).

У другом делу чланка читамо о још једном сусрету два песника који се оди-
грао тих дана. Овога пута у кафеу „Метро“ Незвал Драинцу чита стихове из 
своје последње збирке Хавелок од стакла (Skleněný havelok, 1932). Била је то 
збирка која је већ наговештавала Незвалово окретање надреализму и утицај 
Бретона. Драинац је усхићен: „Морам га превести. Свеједно, он је превео 
Рембоа, мада није знао француски. Људи ће се питати: па како то? Кад пес-
ници преводе, знају да сачувају онај првобитни дах песме, њен интерни сми-
сао и значење“ (Исто: 148–149). Када се у њихов разговор умеша преводилац, 
они схватају да су се и без њега разумели: „Смејемо се. Лирска интуиција... 
Опречно свакој дискурзивној и аналитичарској интелектуалности. Шта вреди 
професорима филологије што знају стотине језика кад се никад не могу спора-
зумети?“ (Исто: 149).

Ова препозната духовна и уметничка блискост два песника не треба да чуди. 
Као вршњаци прошли су кроз сличне уметничке фазе. Незвал је двадесетих го-
дина прошлог века био активни учесник у оснивању и стварању чешке аван-
гардне уметничке групе Devětsil и један од родоначелника оригиналног чеш-
ког уметничког правца поетизма у оквиру кога се полазило од тезе да је живот 
поезија, а поезија начин живота. С друге стране, Раде Драинац у исто време 
покреће часопис „Хипнос“ и покушава да зачне нови песнички правац хипни-
зам, екстремни облик експресионистичког интуитизма (Деретић 2007: 1049–
1052). Тридесетих година, када долази до личног сусрета два уметника, и један 
и други мењају правац своје поетике. Незвал оснива Чехословачку надреали-
стичку групу (Skupina surrealistů v ČSR, 1934–1938), а Драинац се изјашњава 
за „нови реализам“ (Деретић 2007: 1050). И један и други заступају идеје рад-
ничког покрета и левичарски су оријентисани.7 Напајају се на истим извори-
ма француске модерне поезије и руске социјално оријентисане литературе. И 
по природи су слични: боеми, бунтовници, поклоници провокативне модерне 

6 О томе више у Голубовић, Видосава, „Из преписке око часописа Зенит и чешке авангар-
дне скупине Devětsil“, Љетопис, Загреб 1997, св. 2, с. 230–237.

7 Деретић закључије да иако Драинац није био пролетерски песник, гајио је искрене 
симпатије према напредном покрету и радништву (Деретић 2007: 1051).
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уметности. Експериментишу и провоцирају. Чине то и својим псеудонимима: 
Радојко Јовановић потписује своја дела као Раде Драинац, а Незвал пише збирку 
социјалних балада под именом анонимног песника Роберта Давида (52 hořkých 
balad věčného studenta Roberta Davida, 1936).8 Живе пуним плућима и остварују 
бројне контакте са страним уметницима и интелектуалцима. Драинац као новин-
ски репортер, а Незвал као званични представник чехословачке уметничке аван-
гарде и надреалистичког покрета. Слични су и по свом песничком бићу. Песници 
су модерног градског пејзажа, живот је за њих поезија, лирски доживљавају свет, 
али и сликају реалне сцене из живота. Због тога Драинац усхићено констатује: 
„Имам осећај као да смо другови од памтивека. Дишемо и живимо на истој 
социјалној и књижевној линији. Боже мој, каквих дивних другова има на све-
ту! Овај човек не познаје себичност. Његова амбиција је да нешто створи, не за 
себе, но за друштво. На оно што му се не свиђа одмахује руком само. Чапек? Тхе! 
Прошло му је време... Добар човек... Живи у вили...“ (Исто: 149).

Драинчев репортажни запис садржи фрагменте дијалога и изречених мис-
ли приликом сусрета са чешким песником, али и мноштво података који пре-
носе узаврелу уметничку и стваралачку атмосферу тридесетих година у Прагу. 
Уједно, овај кратки текст без грешке и прецизно осликава портрет Витјеслава 
Незвала, иконе чешког авангардног покрета. Драинац га представља као бун-
товника, одличног говорника и рецитатора. Чешки песник има лице детета и 
енергију којом засењује све око себе. Незвал је представљен као главна матица 
око које се окупљају модерни уметници, он пуни сале у којима говори радни-
цима и бори се за њихову правду. Читалац сазнаје и детаље: Незвал не може да 
пише у буци града, не говори нити један страни језик а ипак се са свима разуме. 
Динамичне, кратке реченице, са пуно узвичника, у потпуности преносе утисак о 
узбудљивом уметничком и духовном сусрету и препознавању два песника. Само 
у Варшави9 и Прагу Драинац описује срдачне сусрете са писцима, док у осталим 
европским путописима и репортажама акценат ставља на историјска, филозоф-
ска и социјална размишљања. Описујући овај сусрет у Прагу, Владимир Гвозден 
констатује да је Драинчева посета Прагу обележена дубинским међуличним и 
интертекстуалним сусретом два песника, да је овај сусрет био интензиван у 
егзистенцијалном, естетском и идеолошком смислу и да је путопис велика по-
хвала Незваловој ангажованости (Гвозден 2011: 279–280).

У својим успоменама под насловом Из мога живота (Z mého života, 1959)10 
Незвал ће детаљно описати атмосферу и дешавања у оквиру чехословачке 
уметничке авангарде. Ове успомене имају значај поуздане хронике покрета, 
пре свега јер се у књизи износе детаљи које није могла да забележи нити једна 

8 Циклус социјалних балада инспирисан поезијом француског песника Вијона, Витјеслав 
Незвал објављује као поезију анонимног „вечног студента“ Роберта Давида у време када 
припада надреалистичком покрету и када се ова друштвено ангажована социјална критика 
не уклапа у уметничку концепцију чији је носилац.

9 Драинац се у Варшави спријатељио са Јулијушом Каден Бандровским, књижевником и 
публицистом, који га упознаје са пољским уметничким круговима (Драинац 1999: 104).

10 Сећања на двадесете и тридесете године, на време када је био део чехословачког аван-
гардног покрета, В. Незвал објављивао је у недељнику „Kultura“ током 1957. и 1958. године. 
Постхумно ће ове успомене бити објављене у целини.
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историја. Између осталог, Незвал описује и сусрете са писцима и уметницима 
из иностранства који су тих година долазили или пролазили кроз Праг и Брно. 
Сусрет са Драинцем није конкретно поменут, али су детаљније описани сусрети 
са онима које помиње и Драинац у својој репортажи.11 За све такве сусрете 
који су инспирисали представнике чешке уметничке авангарде, а међу којима 
је засигурно био и наш песник, Незвал пише: „Да. Ко год је код нас стигао из 
света, Праг је расветњавао пред мојим очима, јер се сва његова лепота, иначе 
обичним данима као одећом прекривена, будила у пуном сјају и све осећаје, 
који су у нама према граду настајали и које тада ни ми сами нисмо умели да 
именујемо […] Није била реч о нашем снобизму, јер смо са толиким жаром до-
чекивали уметнике које су наши традиционалисти омаловажавали тврдећи да 
су то таленти другог и трећег реда. И када би то било тако, наши напори за 
међународну сарадњу имали су велики значај“ (Nezval 1961: 235)12.

Иако се то нигде не помиње, претпостављамо да је Драинац упознао Незвала 
и његов уметнички круг захваљујући Николи Добровићу, југословенском ар-
хитекти који је у то време радио у Прагу, а кога Драинац помиње у својој ре-
портажи као пријатеља који му је показао архитектуру Прага (Драинац 1999б: 
141). Добровић је био модерниста и вероватно се кретао у круговима праш-
ких архитеката са којима је контакте имао и Незвал, пре свега преко Карела 
Тајгеа. Сигурно је Драинчева жеља да упозна представнике чешке уметничке 
авангарде тј. представнике активистичког и револуционарног полазишта, ка-
рактеристичног за све европске авангардне покрете у свим уметничким обла-
стима, био главни фактор који је пресудио да до овог сусрета дође. Описујући 
уметничку атмосферу тога времена, Незвал пише: „Наши сусрети по кафеима 
почели су да добијају нови, виши смисао, јер је било немогуће замислити да 
се такви сусрети одвијају без филозофске дискусије. Пожелео бих данашњим 
младим људима да прођу кроз такву школу кроз какву смо ми прошли, школу 
која је одисала страшћу као сам живот. Наравно да сам свестан да наше лич-
не уметничке доживљаје није могуће применити механички на друго време, 
другачије од оног у коме смо ми стасавали када смо се спремали да подигнемо 
заставу нове револуционарне авангарде“ (Nezval 1961: 284). У тај дух време-
на уклапао се став Драинца: „Задњих двадесет година сликарство се продуци-
ра en gros само за америчке снобове и брзометне милионере. За тих последњих 
20 година пише се једна управо срамна литература за голицање табана разних 
метреса и беспослених жена. У тој грађанској литератури удавила се безма-
ло прва трећина 20. века“ (Драинац 1999г: 225). Отуда такво одушевљење са 
којим Драинац слуша Незвалове говоре против буржоазије и стихове који прко-
се традицијоналној поезији.

11 На пример, детаљно је описан сусрет са Иљом Еренбургом (Nezval 1961: 232–233), кога 
помиње и Драинац.

12 Овај и други преводи са чешког – А. Корда-Петровић.
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***
Постоји још једна тачка сусрета Р. Драинца и В. Незвала. Овога пута није реч 

о личном, већ о поетском сусрету. За већину чехословачких и југословенских 
авангардиста и надреалиста Париз је представљао тачку сусрета и велику 
инспирацију. Драинац је више пута дуже боравио у Паризу.13 Од 1926. године 
у том граду био је новински репортер листа „Правда“. Из тог времена датирају 
његова писма и репортаже које су објављене у листу „Време“, а данас их чи-
тамо у оквиру ауторових сабраних путописа и репортажа под називом Лепоте 
и чуда Париза (Драинац 1999д: 161–172). Овог авангардног песника највише 
интересује уметнички живот Париза. Креће се у боемским круговима, заједно са 
Руђером Возаријем, Иваном Голом, Тристаном Царом, Шарлом Волфом и сли-
карком Вером Иделсон, посећује ноћне локале и уметничке квартове Париза. 
Кварт Сен Денија и улице око Сакре Кера, Драинац доживљава као „град вави-
лонски хаотичан и разнолик (Исто:165). Људи из свих друштвених класа, умет-
ници, развратници и бедници, остављају на њега јак утисак: „Враћајући се по 
јутарњој априлској киши Великим булеваром, размишљао сам са колико је чуд-
них и гадних ствари саздан један град, у коме живе генији и убице, апосто-
ли и ниткови!“ (Исто: 166). Описује некадашњи и тадашњи уметнички Париз. 
Некада је центар боемије био Монмартр, а сада је то Монпарнас, препун умет-
ника из читавог света који ту траже инспирацију и славу. Ипак, поратни умет-
нички свет Париза види као „утонуо у материјализам и расплинутост сна као у 
дане првога романтизма“ (Исто: 168). У овим путописима проналазимо и личну 
исповест Драица. Инспиришу га Рембо и Лотреамон, ставови Робеспјера, Сен 
Жиста и Пол-Луј Курјеа и проживљава стварност која га „искушава свакоднев-
но својим неотклоњивим присуством“ (Исто: 170). Осуђује дволичност хума-
ниста и идеалиста и сматра да права уметност не може побећи од стварности. 
Зато узвикује: „Живот! Уметност! То је управо један појам. Живот, та вечно от-
ворена књига, у коју се са подједнаким неразумевањем записујемо да често и 
не проверимо своје потписе“ (Исто: 171). Ипак, Париз никада неће постати Рим 
у мртвој римској империји јер постоји стваралачка атмосфера у зачећу, рађа се 
дух нове уметности.

Седам година касније у листу „Правда“ (новембар 1933) у седам наставака 
објављена је Драинчева репортажа о духовном, друштвеном и ноћном животу 
Париза (Драинац 1999д: 173–196). Његов доживљај овог града није се у великој 
мери променио. Тада је већ пети пут у Паризу, познаје га још их младости и из 
поратног времена. То је град противуречности, врлина и порока, судара инди-
видуализма и колективизма: „Филозофски речено, то је анархија и ред, спојени 
контрасти у хармонију целине. Парадокс! Па нека. Парадокси се потиру као две 
негације које дају афирмацију“ (Исто: 175). Ипак се примећује да путописац 
помера фокус свога интересовања са описа уметничког живота Париза на доку-
ментарне фрагменте који говоре о класној и социјалној раслојености овог града. 
Као репортер ноћног живота описује атмосферу париских барова, кафеа и коц-

13 У Француској је Р. Драинац први пут боравио чак три године, од 1916. до 1919. пошто је 
са српском војском прешао Албанију и са осталим српским ђацима био послат на школовање 
у Лион, а затим у Сент Етјен и Болије.



Славистика ХХIV/1 (2020)

 Сусрети песника – Витјеслав Незвал и Раде Драинац   111

карница. Препричава бизарне догађаје и разговоре са људима које среће. Пише 
о уличним свирачима, макроима, проституткама, црнцима, бескућницима. Град 
је пун битанги и беспосличара, превараната, пророчица, видовњака и „прода-
ваца магле“ свих врста. Забринут је и критичан, открива своје идеолошке ста-
вове: „И мени би јасно да се на Истоку рађа сунце и да ће Запад једном плаћати 
крваво свој данак“ (Исто: 181). И поред свега, Драинац верује да у Паризу још 
увек живе прави уметници који стварају по незагрејаним атељеима и мрач-
ним мансардама: „Овде је ковачница судбина; у њој се кују речи које гутају све 
штампарије света, од Истока до Запада“ (Исто: 195).

Драинац овако доживљава Париз у новембру 1933, а само неколико месеци 
раније, у мају исте године, Витјеслав Незвал долази у „град светлости“. Његов 
главни водич и сапутник је Јиндржих Хонзл,14 са којим је у то време планирао да 
сними филм, те су заједно пошли у Монте Карло у потрагу за француским глум-
цем Фернанделом (Nezval 1961: 332). Незвал се тада сусреће са чешким ари-
тектом Адолфом Хофмајстром, са супригом позоришног уметника Јана Вериха 
и са чешким сликаром Јаном Зрзавим, који у то време живи у Паризу. Дакле, 
била је то чешка уметничка авангардна колонија која Незвалу омогућава лич-
не сусрете са Џејмсом Џојсом и Жаном Коктоом. Најдубљи утисак на Незвала 
ипак оставља случајни сусрет са Андре Бретоном и кругом француских над-
реалиста у кафеу Плас Бланш: „’То је као сцена из Нађе’, кажем ономе кога 
нисам могао да не сретнем у свом животу, ономе, без кога би мој живот био 
бескрајно сиромашнији и тужнији, онда када смо пришли столу за којим су се, 
пристижући у скоро правилним интервалима један за другим, нашли они који 
ће касније бити наши једини пријатељи“ (Исто: 338). 

За Незвала је Париз град надреалиста. О томе сведочи његов путопис Ulice 
Git-le-coeur (1936), у коме описује свој следећи боравак у Паризу од средине 
јуна до почетка јула 1935. године. Том приликом био је позван као делегат на 
Међународни конгрес писаца,15 на коме је требало да наступи као представник 
чешких надреалиста. Незвалове путописне успомене остављају утисак да су га 
тада у Паризу највише фасцинирали сусрети и разговори са Андре Бретоном, 
Полом Елијаром и Бенжаменом Переом. Посећује их у њиховим атељеима, 
кућама и проводи са њима време по паришким кафеима. Описујући Бретонов 
атеље, Незвал наглашава да је у њему већина предмета зелене боје, јер је то боја 
надреалиста, те додаје: „У време када сам већ и ја писао зеленим мастилом, до-
био сам неколико писама од надреалиста из других земаља, да поменем само 
Марка Ристића, и та писма су била писана зеленим мастилом“ (Nezval 1958: 
151). Иако, попут Драинца, посећује ноћне барове на Монпарнасу, њиховом 
опису не придаје много пажње. На једном месту се поверава: „Ништа ми се 
не чини чаробнијим од дугачких лутања по граду. Лош сам посматрач. Никада 
не могу тачно и са сигурношћу да кажем шта сам видео. Што дуже корачам по 
више-мање непознатим улицама (и познате улице ми се чине непознате онда 

14 Јиндржих Хонзл (Jindřich Honzl, 1894–1953), чешки позоришни и филмски редитељ, 
позоришни теоретичар и члан групе Devětsil.

15 У организационом одбору конгреса били су Андре Жид, Роман Роланд, Анри Барбис и 
Рене Кревел.
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када у њих закорачим под необичним околностима, из правца улица којима ина-
че не пролазим или прођем у неуобичајено време), чини ми се да не ходам, 
него да сањам. Пролазак поред кућа успављује моју пажњу и онда видим само 
своје чежње, онако како је то у сновима“ (Исто:159). Слично као и код Драинца, 
Париз на Незвала утиче магично и противуречно: описује неколико надреалних 
и случајних сусрета са Б. Переом, надахнут је Бретоновим делом, инспирисан 
посетом Аполинеровом гробу, али истовремено трауматично доживљава вест 
о Кревеловој смрти, изненадну болест Штирског16 и разочаран је тиме како се 
одвија конгрес писаца.17

Незвалов путопис о Паризу је ода надреализму, водич кроз град надреали-
ста, али садржи и поетска размишљања о процесу стварања, о моралности и 
лојалности, о пријатељству и самоћи. Иако је у Паризу врло ретко усамљен, 
размишља о самоћи: „Тај спољни свет чије законе познајемо и у који не сумњамо, 
тај спољни свет, данас тврд и окрутан према већини, а који би сутра требало да 
буде промењен тако да више не буде страшило, тај спољни свет од чијих пра-
вила зависимо, губи у тренуцима самоће свој објективни смисао, тече као река 
понорница кроз области које су ограђене за наше чежње, за наш најскривенији 
карактер, и мења свој изглед да би нам био утеха, да би постао наша посебна 
омиљена играчка, да би у сигурном окружењу нашег бића постао оно што нам 
је управо највише потребно“ (Исто: 221). 

Овде можемо повући праралелу између наведених Незвалових размишљања 
и Драинчевих мисли о уметности као могућој верзији стварности, а које износи 
у својој путописној репортажи. Париз на сличан начин надахњује два песника, 
он је за њих инспиративан и доживљавају га пре свега као град нове уметности. 
Иако је фокус њихове пажње другачији (Драинац је луцидни и критични посма-
трач стварности, а Незвал занесено прати све трагове паришког надреализма), 
њихов доживљај града спаја се у сличним размишљањима о односу стварности 
и уметности, у тачкама где преиспитују улогу и место уметности у тадашњем 
европском контексту. Зато је Париз место духовног сусрета два песника. У исто 
време и на истом месту, два боема, бунтовника и лирика, препознају нову умет-
ност, упијају инспирацију, али истовремено доживљавају разочарања суочени 
са реалношћу. Овде можемо применити и термин Владимира Гвоздена и рећи да 
се ради о врсти „естетизованог сусрета“ са другим градом, али и са другим пес-
ником: „Заокупљеност временом, карактеристична за модерност, означава за-
право потребу путописца да се - у име естетских легитимизацијских императи-
ва – дистанцирају од света који их окружује, али и да покушају да рецентрирају 
децентрирани свет. Аутори су, макар у виду слутње, свесни да је после Великог 
рата и послератне кризе, као и наглог развоја превозних средстава и начина 

16 Јиндржих Штирски (Jindřich Štyrský, 1899–1942), чешки сликар, фотограф и песник, 
који је средином двадесетих година живео у Паризу. После повратка у Праг, заједно са 
Незвалом, основао је надреалистичку групу. Током боравка у Паризу заједно са Незвалом 
1935, тешко се разболео тако да га Незвал свакога дана посећује у паришкој болници.

17 Незвал детаљно описује ток заседања на Међународном конгресу писаца. Француски 
надреалисти, као ни он сам, нису добили прилику да говоре пред ширим аудиторијумом. 
Чешки песник је дубоко разочаран и коментарише закулисна дешавања у књижевним круго-
вима (Nezval 1958: 199–201).
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комуникације, категорија „стварности“ доведена у питање“ (Гвозден 2011: 284). 
Док Драинац уочава хаос и неред новог времена, Незвал тражи уточиште у над-
реалистичким визијама и сновима. И један и други хитају у сусрет новим по-
знансвима, уживају у разговорима са уметницима и интелектуалцима, али ис-
товремено жуде за самоћом. Две сродне душе поново су се среле. 
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Aleksandra Korda-Petrović

THE MEETING OF POETS - VÍTĚZSLAV NEZVAL AND RADE DRAINAC

Summary

The seventh volume of the collected works of Rade Drainac Beauty and Wonders of Paris. 
European travelogues and reportages (Belgrade, 1999), incorporates a report entitled "Prague 
Nights - A Modern Station of Central Europe in the Person of the Poet Nezval", which describes 
the personal encounter between Rade Drainac and Vítězslav Nezval in Prague in December 1932. 
Drainac's report contains fragments of dialogues and thoughts expressed during the meeting 
with the Czech poet, as well as a wealth of information illustrating the exuberant artistic and 
creative atmosphere of Prague in the 1930s. At the same time, this short text accurately depicts 
Vítězslav Nezval, an icon of the Czech avant-garde movement. The spiritual and artistic closeness 
of the two avant-garde poets can also be seen in their travel records from Paris, a city where they 
resided in the early 1930s. Although the focus of their attention is different (Drainac is a lucid and 
critical observer of actual reality, and Nezval enthusiastically follows all the activities of Parisian 
surrealists), their experience of the city merges in similar reflections on the relationship between 
reality and art, and above all at points where they examine the role and place of art in the European 
context of those times.

Keywords: Vítězslav Nezval, Rade Drainac, travelogues, Prague, Paris, avant-garde.
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НАСПРАМНА СЛИКА РУСИЈЕ КАО ХРОНОТОП У 
КЕЛМАНОВОМ ИСТОРИЈСКОМ РОМАНУ МАПИРАЊЕ СВЕТА

Настанак дефиниција књижевнотеоријских појмова допринео је, према одговарајућој, 
националној филолошкој традицији, стварању различитих терминолошких решења. Језички, 
појмовање се ставља у одређену културну традицију. Немачки појам ‘наспрамних слика’ 
(Gegenbilder) насталих на основу идеја, које су се рађале током векова као последица историјског 
искуства, садржаје о којима говори ставља у однос према стварности, независно од време-
на и простора. За разлику од тога, Бахтинов појам ‘хронотопа,’ спајајући ове две категорије, 
законитошћу простора и времена указује на културно иманентне садржаје. Анализом рома-
на Мапирање света (Die Vermessung der Welt, 2005) аутора Данијела Келмана, рад истражује 
однос немачке културе према руској и поставља питање интеркултуралне компетенције у 
дихотомији између овде претенциозно пројектованог германског и словенског света.

Кључне речи: Бахтин, интеркултурална компетенција, историјски роман, Келман, Мапира-
ње света, наспрамне слике, суочавање с прошлошћу, хронотоп.

The emergence of definitions of literary-theoretical terms according to the relevant philological 
tradition has contributed to the creation of various terminological solutions. Linguistically, terms 
are classified in a specific cultural tradition. As a result of historical experience, the German 
concept of counter-images relates the content referred to with reality, regardless of time and space. 
In contrast, Bakhtin’s term “chronotope”, which combines these two categories, points to culturally 
immanent content through the regularity of space and time. By analyzing the novel Measuring the 
World (Die Vermessung der Welt, 2005) by Daniel Kehlman, the paper examines the relationship 
between German and Russian culture and questions intercultural competence in the dichotomy 
between the Germanic and the Slavic world.

Keywords: Bakhtin, chronotope, coping with the past, counter-images, historical novel, inter-
cultural competence, Kehlman, Measuring the World.

1. Појам и дефиниција ‘наспрамних слика’
У теорији књижевности на немачком говорном подручју широко је распрос-

трањено коришћење термина ‘наспрамних слика,’ (Gegenbilder) однос но су-
протстављање идеја. На тај начин, поступци стварања контраста отварају 
мо гућност препознавања значења наговештавањем и истовремо указују на дис-
тин кције помоћу разграничавања идеја или пак супротстављањем контраста. 
Описујући још срењовековну књижевност, Јоахим Бумке (Joachim Bumke) је 
замену постојећих друштвених односа у стварности са супротно конципираним 
у књижевном дискурсу први назвао „концепцијом очигледно супротстављене 
стварности коју треба на исти начин и тумачити.“ (1986: 12)

Идеја о разликовању реално владајућих друштвених односа у одређеном 
тренутку од оних који се пројектују њиховим преиспитивањем помоћу поступка 
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стварања контраста, подразумева заправо различита значења. За време барока, 
контрапозиције у односу на друштво у немачкој књижевности долазе до 
изражаја креирањем књижевнних типова попут пикара, хвалисавца брамарбаса 
или галантома (Galanthomme, џентлмен). Заједничка карактеристика им је однос 
према стварности, констелација интерактивног обликовања ‘изврнутих слика’ 
у поређењу са социјалном стварношћу. Врхунац, на овај начин обликованог 
јунака, светлу тачку представља лик Шелмуфски (Schelmuffsky) Кристијана 
Ројтера (Christian Reuter) у роману Шелмуфскијев заиста чудесан и врло опасан 
путопис по води и земљи (Schelmuffskys warhafftige curiöse und sehr gefährliche 
Reisebeschreibung zu Wasser und Lande). Ројтеров новитет се огледа у перспек-
тиви преломљеног одраза, коју изазива улога протагонисте.1 

Кроз историју немачке књижевности, идеја о представљању друштвене 
кохезије може у даљем току да се прати кроз грађење антагонистичких односа, 
које се у савременој немачкој књижевности преносе из раздобља у разобље. У 
појединим покретима просветитељства, као што су то штурм и дранг или њему 
блиски савез песника окупљених у гетингеншком гају (Göttinger Hainbund), 
аргументација заснована на постулату природног права славила је идеал 
природе, који је програмски служио за приказ идеја, супротних од оних за 
које се залагао апсолутистички режим. Полазиште чиниле су идеје Кристијана 
Волфа (Christian Wolff) које су допринеле схватању постојања права на живот 
или слободу независно од произвољног исказивања божје или кнежевске 
милости. Потом, у раној фази романтизма, Новалис није сматрао средњи век 
мрачним раздобљем, него временом које чува поезију. Средњи век њему служи 
као песничка слика пројектована наспрам вредности владајућег времена, дожи-
вљеног као прозаичног.

Почетком 19. века у песмама, бајкама и сагама ”немачка шума“је постала 
узвишена метафора. Историјске расправе и расправе о народном фолклору исту 
проглашавају симболом германског и немачког бића и културе или сликом која 
је пројектована насупрот урбаној средини у Француској, као нпр. код Хајнриха 
Хајнеа и Госпође де Стал. Такође, роман, на пример, Теодора Шторма (Theodor 
Storm) Ханс и Хајнц Кирх (Hans und Heinz Kirch, 1883) из периода реализма, 
у наративном дискурсу оптужује оца за недовољно залагање за породицу 
и заступање анахроних идеја у вези са фамилијом, па се, према томе, идеја 
породичне идиле пројектује наспрам оне која се у историографији еуфемистички 
одомаћила у синтагми „раздобља социјалних питања“ (Zschaler 2012: 100-101). 

Међутим, у термину немачких ‘наспрамних слика’ садржано је још једно 
додатно значење. Ово је, онако како се то у литератури данас може пронаћи, 
резултат дугог процеса, трајних друштвених сукоба и подела унутар немач-
ке језичке заједнице. Процесу је допринео, пре свега, прелазни период из 18. 
у 19. век, као и појава паралелно два књижевна раздобља, вајмарске класике 
и романтизма. Тада, у оштрим расправама између присталица једног и другог 
правца, формулишу се основна начела етичког вредновања у односу на тра-
диционалне садржаје. Фридрих Шлегел своју дефиницију романтичне ироније 

1 О књижевном типу који у изврнутој слици формира контратип вид. у: Вукчевић, М. М. 
(2013)
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црпио је из дискусије око питања да ли техника романтичне ироније слу-
жи објективном приказивању одеређеног уметничког дела или исто сагледа-
ва као производ субјективне воље. Романтичну иронију није могуће у потпу-
ности одвојити од поступка разбијања естетске илузије нити је једноставно 
изједначити са њим. Шлегелово схватање ироније је, пре свега, симболичко и 
филозофско, дакле, не реторичко, него дефинисано према Сократу. Иронија не 
преноси утврђено знање, него тежи властитој рефлексији у наизменичном току 
питања и одговора. Према Шлегелу, „заокружена иронија престаје бити иронија 
и постаје озбиљна“ (1981: 144). Своју комичну карактеристику иронични ху-
мор стиче тако што себе преиспитује и у трајном остваривању самокритике 
постиже виши степен озбиљности. Или, како Шлегел каже, „у оном изворном 
Сократовом смислу (...) иронија не значи баш ништа друго него оно чуђење 
духа који размишља о себи, што се често претвара у тихо осмешивање“ (1830: 
61). Иронија, у овом контексту, долази до изражаја приликом ауторефлексивног 
размишљања, размишљања о властитом бићу и сопственим поступцима, што 
посматрано у вези успостављеној са поступком стварања наспрамних слика, 
отвара могућност доношења закључка како о немачком хумору тако и о односу 
који немачка култура гаји према њој страној култури.

2. Немачки идентитет и Хумболтово путовање за Русију
Према пажњи која се у секундарној литератури поклања Келмановом роману 

и историјском контексту времена у које је смештена радња романа (Olesko 2007), 
као и историјски реалним личностима, испоставља се да су актуелни друште-
ни односи, дефинисани као производ историјских догађаја, разлог за Келманово 
истраживање жанра историјског романа.2 Историјски романи дају историчари-
ма прилику да критички преиспитају готово све што сматрају неупитним: однос 
између доказа (или онога што нам је познато као чињеница) и историјског писања 
или, формализовано посматрано према Катрини Олеско, однос између историјске 
епистемологије и наративне структуре (Olesko 2007: 761).

Тематизовањем сусрета Александра фон Хумболта и Карла Фридриха Гауса 
на 17. конгресу Друштва немачких истраживача природе и лекара (Gesellschaft 
Deutscher Naturforscher und Ärzte) 1828. године у Берлину, који је Гаус посетио 
на позив Хумболта, роман Мапирање света Данијела Келмана говори о под-
визима ова два значајна научника. Он читалаштво упознаје како са културно-
историсјски значајним периодом у немачкој историји тако и са карактери-
стикама које су допринеле изградњи културног идентитета немачког народа. 
Иако се однос између два научника, у роману приказан превенствено кроз при-
чу њихове писмене размене, гради референцама на оба Хумболтова путовања, 
прво за Јужну Америку затим и за Русију, секундарна литература се на ово 
друго посебно не осврће. Латинска Америка се посматра, између осталог, као 
историјски простор у процесу детериторизације, лишен своје јединствености 
интегрисањем у нове мапе које је сачинио колонијализам и глобални капитали-

2 О Келмановом роману Мапирање света као историјском роману детаљније код: 
Вукчевић, М. М. ”Хумболтов сусрет са Амазонијом. Магични реализам у Келмановом 
роману Мапирање света“ (2020: 288–290).
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зам (Gerstenberger 2010). У том контексту, културна питања се постављају или у 
вези са робовласништвом (Holl 2012) или начином вредновања Хумболтових ге-
ографских открића (Schaumann 2009). Критичке рефлексије на историјску уло-
гу властите културе се препознају у сагледавању успеха научних достигнућа, у 
„стварању друштвених стереотипа, бављењу сурогатима и екстрактима“ (Ette 
2012: 37). Kњижевнотеоријски приступи баве се истраживањем поетике писања 
фикције у погледу на „наивни реализам“, који је, према Карини Типелскирх, до-
минирао немачком литературом након 1945. године, али и мрежом интертексту-
алних референци од Гетеа до магичног реализма Јужне Америке (Tippеlskirch 
2009: 194), или, пак, рецепцијом Келмана у контексту латиноамеричке литера-
туре (Rickes 2012). Мада се у литератури секторски релевантних организација 
тематизује Хумболтово путовање кроз Балтик, потом за Русију и Сибир (Beck 
2004), интересовање за Келманов роман у контексту културног контакта источ-
но од немачких насеобина се јавља искључиво у два случаја и то посматрано 
из угла идеолошког тумачења друштвеног развоја након Другог светског рата 
(Pizer 2010; Howell 2018), док се перцепција идентификације властитог бића у 
иностраној литератури налази у сегемнту историјске „борусификације“, одно-
сно пруског наслеђа (Grabbe 2014). 

Додуше, у секундарној литератури се постављају питања менталитета, ка-
рактеристичних црта немачког друштвеног бића, али тек контрастивним при-
казом разумевања норми друштвеног опхођења у словенској култури ствара се 
дистинктивно обележје, које употпуњује контекст приказивања немачког бића 
представљено као пример за властито културно порекло, односно германско по-
рекло. Историјска улога властите културе гради се, најпре, разграничењем уну-
тар западних култура, заснованих на заједничкој латинској традицији. Сећањем 
на историјску улогу освајача Лопеа де Агиреа, Хумболтова перцепција друшт-
вених односа пројектује одраз дела немачке културе који се у полазиш-
ту супротставља културној традицији која је заједничка западној Европи. У 
културном кругу, дефинисаном у описаним оквирима, Том Кинт историјски 
идентитет Немаца у Келмановом роману, такође, препознаје у идеји о Немцима, 
оличену у вези између, како наводи, „величине и комичног израза немачке 
културе“ (2012: 367).

„Овај жалосни човек не нађе ништа научно, рече Хумболт. Ништа више 
од тога, птица не истражује ваздух нити риба воду. Или Немац хумор, рече 
Бонплан. (...) Познаваше Прус смех. У Пруској се много смеје. Треба се сети-
ти само Виландових романа или изврсних комедија Грифијуса. Такође, Хердер 
знаше да се добро нашали. У то не сумња, рече Бонплан уморно. Онда је до-
бро, рече Хумболт док је чешао крзно псета, раскрвављено убодима инсеката“3 
(Kehlmann 2008: 111).

У разговору између Хумболта и његовог сапутника Бонплана, пас као тема 
разговора, симболичком функцијом за верност, служи за постављање питања 

3 У тексту, сви преводи са страних језика су ауторски. Цитати из романа у наставку се 
наводе само према страницама.
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социјалних врлина. Након што се пас отргао и отрчао, Бонплан констатује да 
му нема помоћи. Садржаном алузијом на поверење, тако што он „не дозвољава“ 
(130) нестанак пса, у Хумболтовом одговору Бонплану се успоставља однос 
поверења, однос који помоћу препознавања ствара реалност. Однос између 
Хумболта и Бонплана, аналогно односу између Гауса и његовог сина Евгенија, 
који на крају романа напушта домовину и одлази за Америку, представља за-
право немачко-француске односе успостављене после Другог светског рата. 
Али ако се однос у смислу верности, преслика на браћу Хумболт, на двојбу у 
немачком бићу данас, након превазиђене послератне поделе државе и народа, 
онда је у умерености која је резултат солидарности и бриге, односно у умере-
ности браће Хумболт, коју су „увек непогрешиво осећали“ (266), перспектива 
која се отвара. 

Тему двојице „лудих професора“ Келман боји меланхоличном нотом тако 
што их у њиховој посвећености професионалном, научном позиву извргава 
руглу (Whitfield 2007: 713). Гаусове невероватне способности и његову одлу-
ку да позивом који је одабрао, као и својим истраживањима, себи остане ве-
ран, чак и на штету своје и туђе среће, Витфилд види као разлог зашто се Гаус 
одвојио од друштва, а тупавост других доживљава као терет. За разлику од тога, 
Хумболтово неуспело путовање за Русију тумачи као последицу великог оби-
ма политичких, административних и службених дужности које га спречавају да 
у познијим годинама врши прецизна мерења (2007: 713). Предности немачке 
културе и њени подвизи, њена научна достигнућа, упркос томе, не штите од не-
предвидивог животног тока.

Разматрања о руском пространству, „земља је толико апсурдно велика да 
даљине губе на значају“, као и покушај његовог разумевања уз помоћ рационал-
ног категорисања када се „растојања растварају у апстрактну математику “ (280), 
указују на напор који се чини ради сагледавања културног предела. Рационални 
приступ подразумева смањење простора који покрете чини препознатљивим. 
Покрети, који опет премошћују простор, последично захтевају време. Келман 
редовно дописивање између два научника и размену идеја о њиховим пројектима 
смешта у време почев од овог путовања.4 Гаусово експериментално посматрање 
флуктуације земље, формулисане у Хумболтовој хипотези, изискује време, што 
се такође одражава на људски унутрашњи свет: „Свако ко је посматрао ову иглу, 
гледао је у унутрашњост света“ (272). Посматрајући процесе који се одвијају 
у складу са природно регулисаним процесима, Гаус ствара везу између чове-
ка и природе, која, према редоследу његовог света, представља слободу. Тога 
постаје свестан у тренутку када се сетио геодете Хумболта, који се у Русији су-
очава са границама унутрашњег поретка: „Први пут му је било жао Хумболта“. 

4 За разумевање исказа у вези са историјским односима који се успостављају између 
немачке културе према другим културама, садржаног у Келмановом роману, потребно 
је обратити пажњу на у овом раду описану наративну структуру и на начин на који се у 
фабулу уклапа размена писама између двојице научника. Наиме, за разлику од историјским 
сведочанствима потврђеног почетка размене писама од 14. јула 1804. године писмом 
Александра фон Хумболта упућеног Фридрху Гаусу (Bruhns 1877: 2), Келман однос између 
два научника у роману приказује превенствено кроз причу њихове писмене размене, 
референцама грађеним на оба Хумболтова путовања.
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(274) Хумболт исто доживљава приликом размишљања о истраживачу закони-
тости природе који је једва искорачио из најближег окружења: „Сиромах ника-
да није видео ништа од света. Хумболт се меланхолично насмешио и одједном 
му је било жао Гауса“ (276).

2.1. Русија у функцији хронотопа
Поред Рикесовог тумачења епизоде у којој се евоцира идеја о успостављеној 

телепатској вези између Гауса и Хумболта, (2012: 87) исту је могуће посматрати 
и из угла Ајнштајнове категорије ‘временског простора,’ коју Морсон и Емерсон 
повезују са Бахтиновим хронотопом (Morson; Emerson 1990: 367). Мада је од-
нос хронотопа према Ајнштајновом временском простору нешто слабији у 
стварању идентитетских обележја, у изражавању значења је, ипак, јачи од пуке 
метафоре или аналогије. На понуду места директора опсерваторије у кнежеви-
ни Брауншвајг Волфенбител Гаус од војводе додатно тражи звање професора на 
Универзитету у Хелмштету. Келманово поигравање са историјским подацима, 
како периодом постојања универзитета (1576–1810) тако и историјом немачких 
народа за време Наполеонове окупације, своје потпуно значење стиче између 
осталог и Гаусовим аргументом којим поткрепљује свој захтев, наиме, позивом 
на Санкт Петербуршку академију.

Пројекцијом руске културе, као словенске у функцији противаргумента, 
стварају се конотације које остављају утисак постојаног значења. Према томе, 
Русија се појављује у функцији хронотопа за изостало разматрање историјских 
односа, али и културних граница после Другог светског рата. У разговору са 
пруским војводом, Гаус изјављује да је Русија њега одувек занимала и да је 
често намеравао да научи руски језик, што потврђује амбивалентан однос не-
мачке културе према руској као словенској. Значење се додатно јача његовим 
обећањем војводи да ће научити руски (146–7), као што је Хумболт експедицијом 
за Русију себи остварио дечачки сан. Колико је у овој епизоди садржано ироније 
или можда сарказма, говори наслов поглавља којем епизода припада, ‘Звезде,’ 
јер се наведеним тропима даје заправо дефиниција идеје о себи. 

У интеракцији утисака пуних контраста, које је сакупио светски путник 
Хумболт, након путовања у Русију он одлучује да у своје путописе уврсти ду-
гачко поглавље о томе (288). Међутим, његов контрахент Гаус ствара против-
тежу идејама глобалних погледа докторатом из области просторних концепа-
та. Након што је за свој рад добио научна признања, ништа га не спречава да 
истражује нова подручја. Он би отишао можда далеко, али не би напустио кне-
жевину Хановер (88). Према томе, концепција романа супротставља два со-
циолошка гледишта. Хумболтов приступ је глобалистички; његова „манија 
за мерењем одвела га је широм света, од Шпаније до Америке, а касније и у 
Русију,“ док Гаус „остаје код куће у обављању својих математичких, астроном-
ских и истраживачких активности“ (Пајзер 2010: 132), регионално ограничен.

Тек када се суоче са културолошким разликама у цивилизацији, које 
би требало да буду истог (временског) порекла, Хумболтова истраживања 
конфигурације живог света попримају свој пуни смисао; заправо се баве проце-
сима који захтевају време. Володин у сузама прати Хумболтово мерење Волге 
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које му се учинило „као путовање кроз време, као да је смештен у историјску 
књигу (...)“ (275), алудирајући на благу словенску душу. 

3. Хронотоп у приповедној структури у Келмановом роману Мапирање света
Приповедачку структуру романа Мапирање света Данијела Келмана могуће 

је поделити у три сегмента. У том случају, тематски наратив се дели у два при-
поведачка оквира међусобно повезaна унутрашњим приповедачким током 
(Kindt 2012: 368). Први оквир представља сусрет Хумболта и Гауса у Берлину 
1828. године током годишњег конгреса Друштва немачких истраживача приро-
де и лекара, који успоставља везу са друштвеним односима, док други оквир 
чини живот и пут обојице научника након сусрета. Унутрашњи приповедачки 
ток чине аналептички међусобно повезане животне приче обојице научника до 
њиховог сусрета.

Језгро аналептичне наративне технике у свакој животној причи опет је од-
нос који сваког од протагониста додатно карактерише. Хумболтов однос према 
пратиоцу Еме Бонплану, с једне стране, и Гаусов према сину из другог брака, 
Евгенија, који га прати током посете конгреса Друштва немачких истражи-
вача природе и лекара, с друге стране, преузимају, поред јасно исказаних ка-
рактерних особина хероја романа, улогу референтних тачака у њиховом жи-
воту које манифстују симболичке вредности. Протагонисти се појављују у 
функцији одражавања историјских дискурса о пруском прелазном стадијуму 
на путу формирања немачке националне свести. Међутим, њен развој се прати 
искључиво под утицајем с једне стране сталног тињања у француско-немачкиим 
односима и, са друге стране, односа између Немачке и Сједињених Америчких 
Држава. У контексту значења садржаног у наслову, свет традицијоналног кул-
турног порекла проширује се на почетак истраживачког обликовања новог света. 
Принципи потребни за успостављање реда, који су обликовани према начелу про-
сторне перцепције, чине основу за перцепцију природе и њених манифестација. 

Гаус „се више није губио, познавао је ово подручје боље од било кога дру-
гог, након што је све ово фиксирао на мапи. Понекад се осећао као да није само 
измерио подручје, већ је измислио, као да је то са њим тек постало стварност. 
[...] Ништа што је неко некада измерио није било или би икада могло бити као 
пре“ (268).

На нивоу наративне структуре дефинисане према Тому Кинту (Tom Kindt), 
унутрашњи приповедачки ток се може додатно поделити, наиме мапирањем 
света: Хумболдт мери унутрашњи свет, композицију, конституцију животних 
облика, док Гаус мери спољни облик, конфигурацију животног окружења које 
омогућава постојање. Изненађује да ово, у принципу, доводи до два различита 
резултата, који су у основи супротни ономе што научници истражују у свом при-
ступу. Хумболтово мерење конституената света природе доводи до чињенице 
да је измерио спољни свет, простор: „Крај пута је на видику, мерење света је го-
тово потпуно“ (238), закључује Хумболт током излагања на конгресу и развија 
идеје о перспективи научних дисциплина које треба оформити. Гаус, с друге 
стране, налази приступ унутрашњем свету и, на тај начин, доживљава потре-
бу за временом, за шта је потребна дистанца. Ради сагледавања успостављених 
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релација унутар или временске или просторне категорије, или, пак, између ове 
две категорије, дистанца је потребна, према наведеном примеру разумевања 
Русије као културног предела, у обема категоријама, како у временској тако и 
у просторној.

Међутим, док се прича о научницима развија из њиховог професионалног 
приступа животу, у фабули приповедачког тока унутар описаних приповедач-
ких оквира који се аналептички испреплићу, време се дели на прво Хумболтово 
путовање које води у Амазонију и његово друго, у Русију. У овом приповедач-
ком сегменту, у аналептички међусобно повезаним животним причама, Гаусова 
честа размишљања о Русији у различитим околностима и изостанак дефини-
тивне одлуке да се посвети руском језику или прихвати професуру на Санкт 
Петербуршкој академији, и подударају се са концептом Бахтиновог хронотопа у 
смислу унутрашње повезаности временских и просторних односа (Bakhtin 1990: 
84). Изостанак Бахтинове коначне дефиниције концепта, Морсон и Емерсон 
(Morson, Emerson 1990: 366–7) објашњавају постојањем уводних напомена на 
које се надовезују наизменично конкретни примери и уопштавања. Резултат 
овако устројеног аналитичког поступка је, потом, могућност успостављања но-
вих, међусобно повезаних значења проистекилх из претходне анализе. Слично 
је са Келмановом наративном концепцијом.

3.1. Хронотоп научне рационализације и наспрамна слика у књижевној 
генерализацији

Келманов Хумболт је декларисани Кантовац. На почетку путовања, Хумболт 
свог пратиоца, Француза Бонплана, затиче in flagranti у друштву са дамом. 
Приликом позивања на пристојност, међутим, Хумболт га пита да ли је икада 
читао Канта. Његов контрахент Гаус, након што је завршио своје капитално дело, 
Disquisitiones Arithemeticae (Истраживачко праћење аритметике), као младић је 
отпутовао у Кенигсберг, у посету познатом филозофу коме је доставио копију 
својих истраживања. Пошто је детаљно објаснио сложену хипотезу књиге, 
Кант у непосредном одговору моли свог слугу Лампеа да купи неке „кобасице 
и звезде“ (97). Утисак банализације водећег филозофског ума немачког про-
светитељства како позивањем на њега у деликатној атмосфери тако и поисто-
већивање народне кухиње и Гаусових научних успеха од самога Канта Келман 
релативизује позивањем на везу између Кантових епистемолошких претпо-
ставки и Гаусовоих истраживања законистости у природи. Ова веза наводи 
Бернхарда Шолца (Bernhard Scholz) на тезу којом упоређује научни приступ 
природно-математичких наука и књижевности. Проширујући Кантову идеју, 
Шолц науку дефинише као „акт обликовања и изнуђивања природе“, док су 
у књижевности, посматране као корпус текстова, представљене „верзије 
природе које су осмишљене и изнуђене у складу са одређеним принципима“. 
Књижевност као историјски феномен, попут старијих фаза науке, је, каже 
Шолц, „складиште седиментираних нацрта за одговоре на императивна питања 
разума“ (2003: 155).

У овом контексту су приметне занимљиве аналогије. Наиме, док је Кант 
покушавао да научно утемељеним приступом стекне увид у универзални си-
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стем људске перцепције, Келманови прикази праћени кроз време и простор, 
потврђују оно што Бемонгова дефинише као Бахтинову тезу о историјским до-
казима у перцептивној активности, која се манифестује у књижевним текстови-
ма (Bemong 2010: 3). Примера ради, када Хумболт тврди да разумевање обликује 
природне законе, а Гаус на то одговара да је то стари Кантовски нонсенс, „разум 
ништа не обликује и мало разуме. Простор се савија, а време се растеже“ (220). 
постаје јасно, каже Џон Пајзер, да Келман симпатише Гаусово схватање које се 
легитимише негирањем Канта и просветитељства (Pizer 2010: 133). За разлику 
од Келмановог приступа, Бахтин конкретним примерима поткрепљује посредне 
показатеље коришћене у песништву. Описујући Гетеово путовање у Италији и 
обилазак Сицилије, он илуструје Гетеово разумевање историчности које стрик-
тно одбацује „неприлично призивање древних авети“ (das fatale Hervorrufen 
solcher abgeschiedenen Gespenster). Приликом обиласка околине Палерма са во-
дичем и његовог подсећања на Ханибалове битке које су овде вођене, Гете про-
сто не види стваралачку (историјски продуктивну) везу између обрађених поља, 
њиховог обиља и сећања на топот Ханибалових слонова и коња (Бахтин 2013: 33). 
Закључке које Гете доноси на основу доживљаја и утисака, дефинишу категорију 
историчности која никако не може бити мешање прошлости и садашњости. У 
том смислу, Морис (Morris 1994) хронотоп посматра као когнитивни концепт, 
али и као „наративну карактеристику текстова“ (1994: 246). Морсон и Емерсон, 
са своје стране, генеричке хронотопе схватају као „саставни начин разумевања 
искуства и основу за визуелизацију и представљање људског живота“ (1990: 
375). Исправност њиховог налаза потврђује Бахтинова констатација, према 
којој „Гете пре свега тражи и налази видљиво кретање историјског времена, 
неодвојиво од природне ситуације (Localität 2013) и свеукупност свих објеката 
које је човек створио, битно повезаних с том природном ситуацијом“ (2013: 
34). Поредећи Бахтинову дефиницију улоге историјских података коришћених 
у фикционалној књижевности са Келмановом релативизацијом историограф-
ске тачности, долази се до закључка о нејасно разграниченим категоријама код 
Келмана, наиме, историје као категорије прошлости и историзма као културне 
категорије. Резултат тога је стварање наспрамне слике: „Ово није дивљина, рече 
командант. Ово је Русија“ (269).

3.2. Наспрамне слике и хронотоп
Приликом разматрања идеје о наспрамним сликама примећује се такође бли-

скост са Бахтиновом аргументацијом. Због различите терминолошке употребе 
у теоријама књижевности на различитим језицима, дефиниције и разумевање 
Бахтинових категорија навело је међународну научну заједницу да користи 
мноштво различитих термина у намери да означи хронотопске књижевне појаве 
на различитим нивоима апстракције: говори се о „мањим“ и „главним“ хроното-
пима, „хронотопским мотивима“ и „хронотопима читавих жанрова,“ (Морсон; 
Емерсон 1990: 374) „мотивским“ и „генеричким“ хронотопима, (Keunen 2000) 
„основним“ и „суседним“ (Vlasov 1995: 44-5) или о „микро-“, „случајним“, „ло-
калним“ и „главним“ хронотопима. (Ladin 1999) Међутим, у немачкој теорији 
књижевност ретки су радови на тему хронотопа и држе се и даље описног окви-
ра дефинисаног још од Вегнера (Wegner 1989; Dennerlein 2009). Пажњу привла-
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чи, у одређеној мери, идеја о просторној промени, као и тополошкој промени 
(енглески spatial turn), која се од краја 1980-их година појављује као парадиг-
матска промена у културологији и социјологији. Међутим, термин није успео 
да се наметне у немачкој науци о књижевности јер је немачка терминологија 
окренута идеји о грађи (Stoff) и мотивима. Ипак, повремено се користи израз 
”сиже,“ који се сматра сродним (Klein 1993: 148).

С обзиром на историјски оквир романа Мапирање света, Бахтинова идеја о 
историјској поезији, сагледана истовремено помоћу генеричких хронотопа као 
„формално конститутивних категорија“ литературе, (1990: 84) може се, пре-
ма Шолцу, разматрати у контексту „теорије о „причи “која ће бити осетљива 
на историјске промене“ (2003: 161). Као алтернатива наводно универзалној 
формалистичко-структуралистичкој опозицији између фабуле и сижеа (histoire 
vs. récit), Шолц генеричке хронотопе схвата као културно санкционисане прин-
ципе реда који могу створити типичне структуре деловања. При томе, он пред-
лаже да се прича (fabula, histoire) подели у два нивоа: (1) „у концепт хронотопа 
који се односи на начела генерисања радње“ и (2) „у концепт структуре радње 
ради позивања на хронотопски низ догађаја који су уређени по овом принци-
пу“ (ibid.: 163).

Друга карактеристика романа, мотив путовања, роман Мапирање света ста-
вља у контекст Бахтиновог романа о искушењу, у којем се сиже гради на одсту-
пањима од нормалног животног тока јунака, на изузетним догађајима и ситу-
ацијама каквних нема у типичној, нормалној, обичној човековој биографији 
(2013: 10). Иако у Бахтиновим дефиницијама није експлицитно одређен исто-
ријски роман, биографски ток романа о искушењу, идејом да увек почиње тамо 
где долази до одступања од нормалног друштвеног и биографског животног 
тока и завршава се тамо где живот опет улази у нормалан колосек, (ibid.) најпре 
одговара обележјима историјског романа. 

Културни односи између Пруске и Русије у XIX веку били су изузетно бли-
ски. Хано Бек (Hanno Beck) наводи писмо Хумболта, упућено 19. новембра 1827. 
године руском министру финансија, грофу Георгију Канкрину (Graf Georg v. 
Cancrin), у којем немачки научник износи своју „жарку жељу“ за пријемом код 
министра лично (2004: 23). Родбинске везе између владарских династија Пруске 
и Русије додатно су олакшале реализацију Хумболтовог путовања Русији. 
Међутим, које су се историјске промене током XX века догодиле и који је њихов 
значај по немачку културу, говори управо пример овог Хумболтовог путовања 
у Келмановој рефлексији историјских односа, с обзиром на искуство Немачке 
после Другог светског рата. Према Рикесу, шесто поглавље ‘Река’ представља 
својеврсни песнички суд о развојној странпутици немачке књижевности након 
1945. године. У поглављу је описана пловидба чамцем по реци Рио Негро то-
ком које Александра фон Хумболта прате четворица домородаца иза чијих име-
на се крију четири велика јужноамеричка писца: Габријел (García Márquez), 
Хулио (Cortázar), Карлос (Fuentes) и Марио (Vargas Llosa). Код Келмана пре-
суда је недвосмислена и негативна: мада се у немачкој књижевности повреме-
но појављују песнички успешни описи природе, послератну литературу у це-
лости представља, могло би се рећи, удаљену од стварности. С једне стране, 
недостаје јој наративна снага великих аутора Латинске Америке, сматра Рикес, 
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и с друге стране изгубила је приступ сопственој књижевној баштини (2012: 
77). У овом случају, напред цитирани навод Михајла Бахтина о механичком 
мешању садашњости и прошлости, које је Гетеу без стварне везе са временом 
било крајње мрско (2013: 32), само потврђује Рикесов налаз. Приликом кул-
турног поређења, које служи идентификацији властитих културних обележја, 
успостављање дихотомије у случају грађења немачког идентитета могуће је 
препознати и у Келмановом роману, дуж европске линије цивилизацијских раз-
лика између европског запада и источних односно словенских народа.

Штавише, рецепцијом Бахтиновог концепта створена је основа за препозна-
вање интеркултуралне компетенције у херменеутичком приступу. У ту сврху, 
хронотоп поседује двојаку функцију. Према Боргхардовој дефиницији, прва 
функција означава да је хронотоп заснован, пре свега, на културним сведочан-
ствима која упућују на друштвену стварност, док се у другој читалаштву прено-
си у одређеној мери стручна сазнања о актуелним друштвеним односима (2010: 
79–80). Приликом одређивања конституената у књижевном дискурсу, налази у 
стручној литератури једним делом говоре о Бахтиновом повременом коришћењу 
израза хронотопа и мотива као синонима када, на пример, наизменично користи 
фразу „хронотоп састанка“ и „мотив састанка“ (Бахтин 1990: 97). Из тог разло-
га, Морсон и Емерсон хронотопе означавају или као мале или као хронотопске 
мотиве, док се код Бахтина наилази и на термин „мотивски хронотоп“ (Bemong 
2010: 9). Ове, схваћене као „градивне блокове“ наративних текстова, Којнен 
(Keunen) дефинише као „четверодимензионалне менталне слике, комбинујући 
три познате просторне димензије са структуром временске радње“ (2001: 421). 
Морсон и Емерсон исте називају „прикривеним догађајима“, „кондензова-
ним подсетницима временског и просторног типа“ (1990: 374). Интеракцију 
између ових мањих хронотопских елемената Бемонгова назива главним или 
доминантним хронотопима (2010: 7), док их Ладин дефинише као централне, 
„транс-субјективне“ хронотопе (1999: 215), који у наративном тексту служе 
обједињавању појединачних хронотопа. 

У том смислу, Гаусово сећање на извесну Нину: „Она која му се највише 
свиђаше, звала се Нина и беше пореклом из далеког сибирског града“ (86), 
може се сматрати градивним материјалом, али хронотоп састанка, односно 
мотив састанка, за разлику од тога, састоји се од више таквих сегмената. До 
овог закључка долази се приликом описа друштвених односа који произлазе 
из Хумболтовог и Гаусовог разговора током заједничког састанка са пратио-
цима. Позивањем на пруског краља Фридриха Вилхелма, у овом случају III, 
што у тексту није посебно назначено, у разговору се тематизује истраживање 
и помоћу паралеле успостављене са Наполеоновом експедицијом, доведеном у 
везу са темом путовања за Египат, епизода стиче своје значење тек одбијањем 
Хумболта да прихвати званичне позиве за посету Русији. Мера у којој Келман 
друштвене односе пројектује једне наспрам других, показује Хумболтов од-
нос према владајућем друштвеном уређењу у Русији. Мада је њему било по-
знато да друштвени односи, положај, надлежности и одговорности захтевају 
одговарајућу комуникативну форму,5 разлоге које наводи у тренутку послужења 

5 Рајнхард Андрес (Reinhard Andress) наводи писмо Александра фон Хумболта упућено 
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чаја, сврставају културне односе, између оне Хумболтовог порекла као и оне 
домаћина, једне наспрам других: „– поклон цара, чији министар финансија је 
њега редовно позивао у посету Русији. Подразумеваше се да је отказао из по-
литичких разлога, али, наравно, и због својих година“ (218). Немачка свест о 
властитом историјском бићу осликана је у Хумболтовој перцепцији друштве-
них односа.

За Пајзера, Келманов Хумболт је очигледно збуњен и указује на грани-
це просветитељске рационалности када је у питању разумевање културе, која 
се радикално разликује од данашње Западне Европе (2010: 131). Историјски, 
однос према култури у источном суседству означен је, штавише, културном 
нетрепељивошћу, када Гаус приликом посете Канту у Кенигсбергу слуша „чуд-
не дијалекте“ и запажа „неразумљиве знакове“ или осећа да „из таверни не 
мирише на храну“ (94). Свакако, иронија којом се Келман у роману користи, 
поставља питање границе прихватљивог. Било да Хумболт говори о условима 
живота уместо о животним облицима, да ће се „бавити неживом природом, али 
односе нижих народних класа не би студирао“ (265), или о друштвени односи-
ма организованим према социјалном наслеђу људске егзистенције, Келман ка-
рикира друштвене односе према историјским стереотипима. Док његови прати-
оци, помоћници рутински извршавају задатке, Хумболт вечера код гувернера, 
заједно са његова четири брата, осам синова, пет кћерки, неколико туца уну-
чади и праунучади, те безброј рођака који би да слушају Хумболтове приче о 
прекоокеанској земљи. Међутим, Хумболтов одговор гласи: „Не би знао, једва 
се сећа и радо би отишао да легне“ (276).

Према Шлегеловом схватању ироније као филозофском симболу, иронија се 
састоји од знакова која служе сагледавању целине. Описујући Хумболтов сус-
рет са пруским краљем пред почетак експедиције за Русију, Келман наводи 
унапређење вишег дворског службеника Хумболта у тајног саветника. Звање 
екселенције треблао је да му олакша приступ зету пруског краља, руском цару 
Николају I Павловичу. У разговору представљеном као мучном, Хумболт своје 
расположење правда смрћу снаје Каролине. Пак, спомињањем родбинских 
веза и личним тоном разговора, Келман напушта историјски оквир, што, пре-
ма Франку Холу (Frank Holl 2012), доводи до контрадикције између стварне 
историјске личности и Келмановог фиктивног карактера (2012: 61). Сегменти 
из Хумболтовог живота, који у роману нису споменути, као на пример путовање 
за Кубу и потом цензурисање његовог извештаја, скрећу пажњу са кључних 
друштвених питања, што Мартин Распер (Martin Rasper) сматра не само 
вређањем науке, него и читаоца (2017: 48). Иако су историјски детаљи прецизно 
коришћени у роману, управо пример помињања Фридриха Вилхелма без рим-
ске ознаке6 указује на резултат добијен формирањем овог хронотопа. Наиме, 
вишезначним алузијама, које настају књижевном генерализацијом, политички 
се ангажман Хумболта, који се за живота залагао за људска права, пројектује у 

дворском маршалу, које показује колико је Хумболт водио рачуна о форми писма и учтивим 
формулацијама. Томе додаје податак о дворској хијерархији у којој је дворски маршал могао 
бити подређен вишем дворском маршалу (2012: 8).

6 У роману се не спомиње кумство Хуболтових са Фридрихом Вилхелмом II.
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наспрамнну слику изван историјског оквира, али се на тај начин истовремено 
заузима позиција и према Русији.
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Miodrag Vukčević

DAS GEGENBILD RUSSLAND ALS CHRONOTOPOS IN KEHLMANNS 
HISTORISCHEM ROMAN DIE VERMESSUNG DER WELT

Resümee

Trotz des Bezugsreichtums in Daniel Kehlmanns vielbesprochenem Roman Die Vermessung der 
Welt fanden dessen Kapitel zu Alexander von Humoldts Russlanexpedition eine nur randständige 
Berücksichtigung in der erschließenden Literatur. Als Grund dafür kann das aus der historischen 
Erfahrung entwachsene deutsche Konzept der Gegenbilder angesehen werden, das unabhängig 
von Zeit und Raum in Beziehung zur Realität steht. In einen Zusammenhang zu Bakhtins Begriff 
„Chronotopos“ gesetzt, der diese beiden Kategorien zusammenführt, werden kulturelle Inhalte 
deutlich, die im gegenständlichen Werk ein Verhältnis der deutschen Kultur zur russischen als 
Gegenbild deutlich werden lassen.

Schlüsselwörter: Bakhtin M., interkulturelle Kompetenz, historischer Roman, Kehlman D., Die 
Vermessung der Welt, Gegenbilder, Vergangenheitsbewältigung, Chronotopos.
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РУСИЈА У ОКУЛАРУ ТЕОДОРА ДРАЈЗЕРА

Рад поближе објашњава основне линије интереса Теодора Драјзера за новооснова-
ни Совјетски Савез, изложене у његовом путопису Драјзерови погледи на Русију (Dreiser 
Looks at Russia, 1928). Као један од многобројних америчких интелектуалаца који су тих го-
дина путовали у Русију, проницљиво и углавном објективно је запажао предности и мане 
совјетског система у односу на капиталистички, па описује посебности руског менталитета, 
нередовност саобраћаја, прихватање неких западних индустријских принципа, и даје неке 
претјерано похвалне судове о Лењину. Поред предности колективистичке праксе, наводи 
особине централистичке владе, расправља и о вјерским питањима, а бави се и културом и 
умјетношћу, од којих му се више допада ЛЕФ него АХРР, због нагласка и на форми, а не пре-
тежно револуционарној пропаганди. 

Кључне ријечи: Теодор Драјзер, путопис, Совјетски Савез, револуција, комунизам, капи-
тализам, индустрија, култура, умјетност.

The paper sheds light on the basic directions of Theodore Dreiserʼs interest in the newly formed 
Soviet Union, expounded in his travelogue Dreiser Looks at Russia (1928). As one of the many 
American intellectuals who traveled to Russia in those years, insightfully and for the most part 
objectively, he recognises the advantages and flaws of the Soviet system in comparison with the 
capitalist system. He describes the specificities of the Russian mentality, unpunctual traffic, the 
acceptance of certain Western industrial principles, and expresses some excessively favourable  
opinions on Lenin. Besides the benefits of collectivist practice, he lists the features of the centralist 
government, discusses religious matters, and he concerns himself with culture and art, expressing 
his preference  for the LEF group over the AKhRR, due to their additional emphasis on form and 
not predominantly on revolutionary propaganda. 

Keywords: Theodore Dreiser, travelogue, Soviet Union, revolution, communism, capitalism, 
industry, culture, art.

Током треће деценије двадесетог вијека у неким интелектуалним круговима 
Сједињених Држава владало је живо занимање за новоформирани Совјетски 
Савез и разне видове његове политике: државну, економску, социјалну, кул-
турну и умјетничку, иако се службени Вашингтон дуго опирао признавању но-
вог политичког субјекта (све до 1933. године и потписа Френклина Рузвелта). 
Када се око 1921. године окончао период војног комунизма, отворио се пут 
умјеренијој пракси, познатој као Нова економска политика (НЕП), а америч-
ко јавно мњење је са мање пажње пратило дјеловање режима који није пока-
зивао ни изблиза онакву волатилност као у периоду Октобарске револуције и 
непосредно послије ње. Међу либералним и љевичарским групама америчких 
интелектуалаца до таквог слабљења интересовања не да није дошло, него су 
у још већем броју одлазили у Москву или Лењинград да се, колико могу, ди-
ректно сусрећу са основима совјетског друштвеног уређења и марксистичко-
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лењинистичке идеологије: Џејмс Болдвин (James Baldwin), један од оснивача 
Америчке уније за грађанска права, филозоф и педагог Џон Дјуи (John Dewey), 
списатељица Фани Херст (Fannie Hurst), економиста Калвин Хувер (Calvin 
Hoover), историчар Бертрам Вулф  (Bertram Wolfe) и многи други боравили 
су у Совјетском Савезу углавном прије 1929. године, до када је Стаљин пора-
зио политичке непријатеље и осигурао доминацију у руковођењу монолитном 
партијом (Von Mohrenschildt 1947: 59). Дуге године тешке политичке репресије 
у сљедећој деценији тешко су се могле наслућивати, тако да период двадесе-
тих година из изворних свједочанстава одише описима и увидима у једно не-
упоредиво слободоумније и отвореније друштво него што замишљају читаоци 
упознати са чисткама и гулазима. У том ведријем периоду у Русију је путо-
вао и писац Теодор Драјзер (Theodore Dreiser), познат као борац за побољшање 
друштвеног положаја такозваног „малог човјека“, опхрваног напорном и каткад 
немогућом класном мобилношћу, оптерећеног ненаклоњеним и компликованим 
правним системом, што се претварало у још неравноправнији однос у случају 
да се ради о женама из нижих слојева друштва. 

Један од разлога за оволику привлачност револуционарне Русије америчкој 
интелигенцији лежао је и у широкој побуни против „пословне цивилизације“ 
Сједињених Држава. Овим бунтовницима живот у Америци чинио се сив, стери-
лан и противан таленту, а једино мјерило вриједности био је финансијски успјех. 
Године 1922. група од тридесет интелектуалаца потписала је својеврсну оптуж-
ницу против америчке цивилизације, која „нема насљеђа ни традиција осим 
оних које су нам већ увеле у руци и претвориле се у прах...“ Као руски нихили-
сти из седме деценије деветнаестог вијека, ови побуњеници напали су америчке 
конвенције из осјећаја искоријењености и емотивне глади, и једино су жељели да 
побјегну од себе и свијета који их окружује (Von Mohrenschildt 1947: 59). Управо 
године 1927, педесетшестогодишњи Драјзер био је најпознатији Американац 
кога су до тада позвали у Москву: сматрали су га незваничним доајеном америч-
ких писаца – иако ће Нобелову награду за књижевност 1930. освојити Синклер 
Луис – па је, када је затражио да му влада продужи боравак и финансира дужи 
обилазак земље, одмах и услужен. Совјетског изасланика уопште није збу-
нила његова жеља да види „незваничну Русију, на примјер, област глади око 
Волге“. Драјзер је свакако био користан тас на ваги владе која схвата вриједност 
умјетника и интелектуалаца, па се одмах и запутио на маршруту у СССР по свом 
нахођењу (Riggio 1996: 569–570). Утисак који је ова велика земља оставила на 
њега можда се најбоље сумира у разговору који је јануара 1928. године водио са 
Винстоном Черчилом: тадашњи британски министар финансија живо се зани-
мао за Драјзерово искуство из прве руке, па му је писац одговорио да се ради о 
дивној земљи и дивном систему. Черчил је изјавио да су то бесмислице и да тај 
систем неће потрајати ни седам година. Након што је увидио грешку, ту државу 
је гласно хвалио, а Драјзер се у једном интервјуу из 1941. године још увијек им-
пресионирано изражавао о совјетској форми власти: „Читава земља која припада 
народу, води је народ и служи народу“ (Van Gelder 2004: 307–308).  

Драјзер је у америчкој култури и за живота остао запамћен као изразити ин-
дивидуалиста, странац у времену и простору, а етикету књижевног реалисте, 
коју су му често стављали, није најрадије прихватао. Како је написао 1930. го-
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дине: „Прихватам увреду што ме зову реалистом, али са оградом. Бојим се да 
не одговарам том типу – не марширам ни са једним кланом.“ Исто тако, че-
сто су му напомињали да је сувише својевољан и да не прихвата без погово-
ра формуле комунистичког програма, и да никад не би био прихватљив члан 
(Eby 1998: 57). Ових неколико детаља везаних за Драјзерову социјалну и по-
литичку оријентацију требало би да послуже као оријентири распона његовог 
друштвено-књижевног ангажмана, ради бољег поимања пишчеве стварне 
позиције у најширим промишљањима огромних административних, културних 
и индустријских конгломерата оличених у двије парњачке и све снажније силе 
са супротних континената. 

По повратку из Русије, Теодор Драјзер је 1928. године издао књигу под на-
словом Драјзерови погледи на Русију (Dreiser Looks at Russia – у даљем тек-
сту: DLR), за лондонску фирму Констабл (Constable), на укупно 264 стране 
џепног формата, без предговора или поговора. Осим обавезног хронолошког 
увода и објашњења позива совјетске владе и Драјзерових захтјева за слобод-
ним изражавањем, књига је уређена тематски, па се свако поглавље бави важ-
ним питањима, освијетљеним хоризонтом очекивања америчког читаоца као 
корисника из циљне групе: постреволуционарним и општим постигнућима 
Русије, руским наспрам америчког темперамента, некадашњом престоницом 
тираније, тиранијом комунизма, проблемом радника, сељака, жена и религије, 
умјетношћу и видљивим стамбеним и осталим друштвеним навикама. 

На уводној страници првог поглавља Драјзер осјећа потребу да се огра-
ди од могућности учитавања пристрасности бољшевизму и Совјетима: „Док 
је познато да сам непоправљиви индивидуалиста – стога противан комуниз-
му – совјетска влада позвала ме је да посјетим Русију и испитам тамошње ус-
лове; и прихватио сам позив под сљедећим условима...“ (DLR: 9). Услови и 
приличе великом слободоумном писцу: да слободно бира маршруту, да по-
ред њега увијек буде секретар-тумач, а да по повратку може написати и нешто 
неповољно по домаћине. Укупно је у Русији провео једанаест недјеља, прво 
у Москви и Лењинграду, а затим у Перму, Новосибирску, Новгороду, Кијеву, 
Харкову, Ростову, Бакуу и Одеси, чиме је свакако стекао далеко бољи увид на 
лицу мјеста него да се задовољио унапријед припремљеним саопштењима за 
јавност у престоници, понеким свечаним пријемом и одласком у позориште. 
Највјероватније настали током читавог путовања, ставови о добрим странама 
совјетског друштвеног уређења јављају се већ у првом поглављу: „Њихове вође, 
теоријске и практичне, схватају да је најбоље за све да се баве радом у неком 
облику [...] а најгоре да буду беспослени... Количина рада додијељена свакоме 
не треба да буде већа од потребне да свима пружи привилегије и удобности ве-
ома развијене државе... Импресиониран сам [...] тиме што ова влада слуша и 
усхићена је могућностима људског ума као креативног инструмента...“ (DLR: 
11). Ипак, није му се допало то што се та влада труди да под своју вољу подве-
де неразвијени и осјетљиви дјечји ум помоћу догме, што пореди са дјеловањем 
католичке цркве, а имајући у виду да је Драјзер од ране младости био атеиста, 
овакво поређење не иде у прилог совјетским властодршцима. 

Да овај рад не би био само сажетак садржаја сваког поглавља, позабавићемо 
се ширим темама које су као потка распоређене по читавој књизи и јављају се 
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мјестимично, али константно цијелим током путописа; прва формација може се 
тицати основног оквира из кога долази аутор, тј. америчког менталитета, и његове 
нужне упоредбе са начином размишљања у Совјетском Савезу. Американци су 
врло окретни, али езотеријски и филозофски врло ограничени, и ту Драјзер даје 
пластично поређење са зградом од тридесетак спратова чији лифт Американци 
користе до десетог, јер су заокупирани практичним и материјалним добрима, 
док већина Руса излази из лифта изнад десетог спрата, пошто их више зани-
ма она горња сфера. Зачудо, вође Комунистичке партије темељно се посвећују 
рјешавању проблема на нижим нивоима, док се Американци брину како да што 
мање раде, а не да освоје нову методологију рада кроз дуготрајно промишљање, 
како то чине Руси (DLR: 50–51). У овој уопштавајућој оцјени Драјзеру се при-
дружио и један неименовани руски пријатељ, који се сложио да је писац пого-
дио суштину словенског темперамента или душе; нажалост, у књизи се на де-
сетинама мјеста јављају ауторове јадиковке на дезорганизованост хотела, јадан 
изглед ресторана, очајан укус хране и ужасно кашњење возова, које оштро 
демантују монолитност фразе о „словенској души“. Исто тако, није искористио 
прилику да на честе руске усхите „О, да, знамо, све је савршено у Америци“ 
(DLR: 53) одговори објективно и информише саговорнике о сиромаштву, су-
ровости и корупцији који су га и подстакли да подигне глас за потлачене су-
народнике са западне стране Атлантика. На једном мјесту доноси обухватан а 
кратак суд који би данас вјероватно био цензурисан због нетолеранције: „Али 
Рус није Американац (САД). Он није ни Европљанин. Одиста, држим да има 
полуазијатски темперамент. И због тога, другачији!“ (DLR: 64). 

Хвалећи комунистичко подстицање свих способних на рад, писац се полако 
отвара различитом друштвеном планирању, па увиђа колико су бесмислене ко-
личине материјалних добара нагомилане пред потрошаче у Америци, питајући 
се не би ли и они могли бити задовољни са мање и јесу ли већ мало уморни 
од свега. Тада је и боље разумио „споре, нехајне Русе“ и мање их је критико-
вао него испрва, а и додао да уколико треба да сустигну развијеније земље, 
то могу учинити и полако, али на дуже стазе, за шта су више него спремни – 
изразио је наду да се ова земља ипак неће одати трци у стицању, пренакрца-
ним возовима и одмаралиштима, и помолио се да њихови градови неће личити 
„на Чикаго и Детроит, а вође и генији на Форда, Рокфелера, Едисона и Герија“ 
(DLR: 76). Мало груба потврда да се не налази строго у Европи стигла је у 
једном од одломака прожетих дијалогом, када се укрцао на воз из Москве за 
Тулу, који је опет ишао мимо часовника, па су га ухватили у трку. У задимљеном 
вагону четврте класе налазило се сто педесет људи, углавном сељака који иду 
својим послом робне размјене и не хају превише за купање – читалац је сретан 
што не мора удисати ниједан воњ који је Драјзера запахнуо, али његов водич 
помирљиво објашњава колико народ не зна и за какав виши стандард: „Имамо 
добру жељезничку мрежу, за оне који су у стању да плате, или Руси мисле да 
јесу. Ово је Азија, не Сједињене Државе, запамтите. И не примају то толико к 
срцу као ви“ (DLR: 84). Када расправља о фабрикама и индустрији у посјети 
комбинату гуме у Лењинграду, сазнаје да још увијек редовно шаљу технича-
ре на обуку у Америку; директор Александар Јанен хвали комунистичке до-
приносе образовању и друштвеној добробити радника и њихов извор види у 
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томе што фабрике раде за опште добро. Ту се Драјзер ипак не слаже, и наводи 
примјере крупних америчких капиталиста који су урадили велика дјела за своју 
нацију иако су првобитно имали на уму лични профит: Рокфелера, Пулмана, 
Вандербилта, Форда и слично. Свјесно или не, прибјегава дарвинистичкој ме-
тафори великог и малог мозга, од којих управу (али не и тиранију) ваља да има 
онај први: „Лав и јагње треба да се ипак држе на разумном одстојању“ (DLR: 
153). Ипак, комунизам се подударао са Драјзеровим дубоким увјерењем да ка-
питалистички финансијер новац стиче тако што се нађе на правом мјесту у пра-
во вријеме, док је оданост родитеља или љубавника чисти дар (Robbins 2004: 
116), и управо природно даривање налази израз у капиларној бризи државе о 
радницима у СССР. У истом граду је посјетио и огромну фабрику локомоти-
ва „Црвени Путилов“, која је и тада наручивала моторе са Запада и заостајала 
у техничком развоју, на шта је добио помирљив одговор да прво треба да дођу 
до новца или образују техничаре у сопственим школама – дотле ће се довијати 
без већег поштовања патената. С тим у вези, и путописац је сматрао да је у 
Русији сувише страних техничких директора и превише локалних радничких 
организација; оне спутавају ефикасност и продуктивност, иако нису све фабри-
ке недјелотворне, и Драјзер се искрено узда да ће радник знати да цијени то-
лики труд државе за бољитак једне групације запослених (DLR: 155). Иако се 
и Троцки угледао на америчку стандардизацију производа, мада са једном ве-
ликом разликом: „Морамо ставити тачку на арбитрарне захтјеве купца“, док у 
Америци арбитрарно стварају посебне потребе (DLR: 156). 

Идеологија је свеприсутна у друштву које је Драјзер посјетио, а посебно 
у главном граду и његовом историјском центру; док је импресиониран голом 
величином Кремља и његовом монументалношћу, увиђа да се на том мјесту 
укрштају и бојарска аристократија и комунистички комесари, а торњеве и ку-
поле ни Аладин лично не би могао призвати из лампе. Уз сјеверни зид Кремља 
тада је стајала релативно скромна Лењинова гробница, коју је сваке ноћи похо-
дило око хиљаду људи. Драјзер је вјероватно наслутио расположење ходочас-
ника када је закључио: „У уму обичног Руса он је већ канонизован“ (DLR: 31). 
Изгледа да је, уза сву иронију, донекле  попустио пред сујевјерјем које и сам на-
лази код народа, па је цитирао смјелу прогнозу: „Док год је он ту, док год се не 
мијења, комунизам је сигуран и нова Русија ће напредовати“ (DLR: 31). Мало 
касније видимо и да је аутор потпао под утицај совјетске идеологије када слуша 
мишљења да је Нова економска политика у ствари узмак од правог комунизма и 
својеврсно увођење капитализма на мала врата. Драјзер не подржава мишљење 
ултрареволуционара да је било могуће увести комунизам нагло и агресивно, јер 
тако не би сматрао Лењин, „највећи међу модерним револуционарима, мислим“ 
(DLR: 43). И на овом мјесту видимо епистему дарвинизма и еволуције оличе-
ну у метафори гестационог периода, силовитог порођаја и опет еволутивног 
сазријевања новорођеног људског бића. 

Механизам власти у Совјетском Савезу представља класну државу гдје једна 
класа отворено доминира, за разлику од других држава гдје се доминација једне 
класе прикрива нормалним методима демократског либерализма. На чуђење 
спољашњег посматрача, руководиоци државе нису богати и не остављају никак-
во имање када умру. И ту се опет Драјзер залеће у похвалу Лењину као „највећој 
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личности наше генерације“ (DLR: 47) и вођама које је срео јер их сматра 
искренијим, промишљенијим и отворенијим, способнијим за мишљење од за-
падних политичких руководилаца, што је највећи комплимент који им може упу-
тити. Ипак, једнопартијски систем искључује могућност дијалога и побољшања 
кроз било какву другу партију, те прихвата и увријежену формулу о диктатури 
пролетаријата – поново уз наивну наду да је та диктатура оружје за увођење бес-
класног братског друштва у коме неће бити потребе за диктатуром (DLR: 48–49). 

За Драјзера је совјетска држава некакав супертруст, који контролише сваки 
облик производње и индустрије, тако да се влада истовремено налази у више 
улога – произвођача, продавца и потрошача, пошто и купује и продаје и тро-
ши робу коју производи. Да би остварила профит, наплаћује индустријске ар-
тикле више него и на Западу, а каткад продаје артикле и у иностранству, само 
са губицима. На овакву политику писац не реагује са сувише негодовања, иако 
би сваком мањем капиталисти у Америци било врло јасно да ће таква фабри-
ка брзо доживјети крах, а радници бити послати на улицу; Драјзеру повремено 
недостаје објективности у оцјени совјетског привредног планирања, што утиче 
на читаочев суд, и потребно је да се одвоји од пишчевих импресија да би заиста 
схватио шта је славни натуралиста у Русији видио. С друге стране, сектор трго-
вине не налази се под стопостотном контролом бројних фаворизованих коопе-
ратива, него на њих отпада половина, на државно дјеловање 28%, а на приват-
ну трговину 22%. Приватни трговци или неповци успијевали су упркос вишим 
порезима да зараде нешто новца, а кооперанти их због вишег нивоа вјештине 
нису превише толерисали – чак и у рано совјетско вријеме у земљи је преоста-
ло подоста индивидуалиста који нису жељели да послују са задругама, али неке 
производе од неповаца набављали су и најтврдокорнији комунисти, будући да 
их нигдје другдје није ни било (DLR: 73). Писца ипак комунизам није придо-
био за конвертита, иако сматра да су многи његови видови и помаци на мјесту: 
на примјер, радо би упутио стотине најзагриженијих индивидуалиста са Запада 
у Русију да виде како постоји још нешто поред неограничених приватних пра-
ва за јаке и способне, па опет даје дугорочну, готово астрономску прогнозу, да 
ће ова идеологија уз измјене вјероватно опстати трајно, и да би се изаслани-
ци на Запад вратили са свијешћу о томе колико се може уживати у раду и до-
приносити успјеху земље у цјелини (DLR: 74–75). Када се овакво уређење ста-
ви напоредо са високом усамљеношћу имућних кућевласника у Америци, који 
имају физичко окриље, али немају одговарајуће духовно прибјежиште, може се 
боље разумјети Драјзерово поштовање према пракси колективизма (Jurca 2004: 
100). Читалац често треба да се запита да ли је писац искрен када каже да није 
постао поборник комунизма, будући да у већини оцјена исказује поштовање 
према еманципацији обичног човјека, а рјеђе даје одричне одговоре на очите 
проблеме бескласног друштва чији руководиоци годинама послије револуције 
нису знали шта да раде са огромним обимом приватне својине претекле од 
аристократије и грађанства. 

За дивно чудо, у бастиону комунизма још увијек се може наићи на стоти-
не активних цркава, и та ревност импресионира нашег путописца толико да 
скреће поглед са Лењинове гробнице и тржног центра ГУМ на љепоту Иверске 
капеле: „Малена, шарена, плава, бијела и златна капела, Богородице Иверске, 



Славистика ХХIV/1 (2020)

136 Сергеј Мацура

врло дјелотворне против свих људских зала, и пуна као кошница мистичних 
Руса који се крсте, цјеливају иконе и Библије, и мрмљају најусрдније молит-
ве; а опет наспрам ове капеле, да сви мистични богомољци виде и читају, ако 
желе, дречи са зида Државног министарства финансија најдрскија од савреме-
них објава: ‘Религија је опијум за народ’“ (DLR: 31–32). Умјерени Драјзер је под 
утиском ових контраста очито нашао некакав компромис и пожелио да напише 
„Догматска религија је опијум за народ“. Прагматичност овог Западњака не-
када провијава и у сфери духовног, па док за Цркву Светог Василија Блаженог 
тврди да је невјероватна, али додаје да не разумије ко би радио тако стрпљиво и 
компликовано, а и бескорисно. Тек је о цјеливању икона и реликвија изнио да-
леко оштрији суд, који се материјалистички своди на питања хигијене, бацила 
и заразе (DLR: 32). 

Функционисању цркве унутар нове државе посвећено је читаво тринаесто 
поглавље, под насловом „Религија у Русији“ – о вишевјековној предисторији ове 
симбиозе готово да и нема помена, јер Драјзер путопис заснива синхронијски, 
уз само један осврт: „Црква и држава су се слагале око нужног незнања маса, 
њиховог ропског прихватања ауторитета обију ... Сада је држава ријешила да 
образује и ослободи масе, а црква је, видјевши увреду и чак своје уништење, 
ријешила да се бори са државом кроз незнање маса“ (DLR: 171). Током по-
стреволуционарне борбе, на обје стране нашло се доста загрижених учесни-
ка, па су неки предано страдали за религију, а противници су проповиједали 
истребљење и гашење цркава и манастира. Иако је црква склопила договор о 
прихватању државне власти, а држава дала савјет свештенству да се не мијеша 
у совјетска питања, и сам Драјзер је по количини антирелигијске пропаганде 
јасно видио да би Руска православна црква могла у потпуности нестати (DLR: 
172). У Лењинграду је дуго разговарао са Платоном, реновационистом и ар-
хиепископом Руске реформисане цркве, за коју се причало да ужива подршку 
совјетских вођа као либерално крило преко кога би држава могла остварити 
власт над цјелокупном организацијом. Великодостојник је Драјзеру дао верзију 
догађаја унутар цркве тих судбоносних година, која старије вође Руске право-
славне цркве описује као спекулативне, мистичне и без додира са савременим 
условима. Наводно је ова реформисана црква настала као динамичан одговор 
на нову политичку ситуацију у којој су се нашли и свештеници и вјерници, 
а већину која се држала старих обичаја описује као реакционарну и задојену 
некаквом причом о завјери совјетске владе; наравно, Платон негира било как-
ву умијешаност политике у настанак новог крила цркве (DLR: 178–179). Међу 
главним разликама традиционалног и новог црквеног устројства налазе се и 
тежња новоформиране заједнице да образује народ, смањи неписменост и при-
ближи људе култури, као и пракса да и ожењени свештеници могу бити руко-
положени за епископе. У вези са школском вјеронауком, Платон тврди да се 
његова црква неће мијешати у државне одлуке док год образовање иде напоредо 
са друштвеним бољитком народних маса (DLR: 184), што Драјзер не комента-
рише, а поучени досадашњом историјом, савремени читаоци ће схватити коли-
ко је то недјеловање ишло наруку режиму у Совјетском Савезу. 

Посљедњи сегмент културе у револуционарној држави који би био од инте-
реса за овај рад налази се у четрнаестом и петнаестом поглављу, „Бољшевичка 
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умјетност, књижевност и музика“, означеним словима А и Б. Путописац у овом 
пољу суд доноси са најмање тегоба и непоузданости, за разлику од политико-
лошких увида, па тако не крије своју сумњу према вриједности ове умјетности. 
Углавном је испуњена класном и комунистичком пропагандом, а већина тема јој 
се тиче револуције, ријетко тренутног живота Русије. Постоје двије главне гру-
пе: Удружење умјетника револуционарне Русије (АХРР), и ЛЕФ (Лијеви фронт 
умјетности), а Драјзер просуђује ову прву као центар идеолошке пропаганде и 
старијих умјетничких форми, без виђенијих изданака. Другу, међутим, хвали 
због нагласка на форми а не идеји, а поштује и њихов часопис Нови ЛЕФ, пун 
разноврсних чланака о књижевности, позоришту и филму, од аутора као што су 
Мајерхолд, Ајзенштајн, Третјаков и Брик (занимљиво је да из прве групе не на-
води никог по имену). Држава је ЛЕФ-у издала званично одобрење за рад, по-
што способни глумци могу брзо ширити пропаганду младе револуције – комад 
који је гледао Драјзер био је мелодраматична верзија Оклопњаче Потемкин, 
али ништа квалитетније не би настало ни у Америци. Од свих установа у окви-
ру ЛЕФ-а, једино је позориште Пролеткулт сасвим одано новим формама, док 
друга или изводе комаде револуционарног садржаја, или се баве класицима још 
увијек по систему Станиславског. 

Када размишља о суштини умјетности и тешко опипљивим особинама 
као што су „комунистичка“ или „капиталистичка“ умјетност, Драјзер поново 
показује утемељеност у сфери којом се деценијама бавио – било која умјетност 
може бити добра или лоша, јер умјетност се не налази у теми нити у изра-
женим принципима, већ у личном или појединачном представљању, суштини 
умјетника док се тим послом забавља и има врло мало или нема нимало везе са 
било каквом теоријом живота, власти или понашања (DLR: 195–196). На мла-
дог Драјзера огроман утицај су извршили француски, руски и енглески натура-
листи, а и он је сматрао да је циљ прозе сличан циљу биографа или историча-
ра: „Говорити истину је суштина и књижевне и друштвене моралности, а домет 
све стварности је царство ауторовог пера“ (Riggio 2004: 35). Ако су ренесанс-
ни ствараоци могли сликати паганске и хришћанске теме, требало би да и ова 
здрава идеологија осликава и неку другу епоху осим сопствене. Ту се аутор 
слаже са Станиславским, који тврди да се умјетност тиче свеукупног живота, 
а не уске идеологије или религије, и наставља развој независно од политичког 
устројства (комунизмом није био импресиониран, али није се сувише жалио). 
У тренуцима дубље рефлексије, Драјзер је упоредио златно доба руског девет-
наестог вијека са револуционарним устројством, и био без икакве илузије да 
ће комунизам излијечити сва нова зла, и није вјеровао ни да умјетност мора 
увијек имати неку сврху бодрења прималаца (DLR: 200). Драјзер је сматрао да 
је умјетников домен свеобухватан. За своју грађу, умјетник захвата свеукупно 
људско искуство – и ружно и ниско као и лијепо и оплемењујуће (Mookerjee 
1979: 339). Колико год му припадници ЛЕФ-а оптимистички говорили о ути-
литаризму и ангажману умјетности, толико је било и традиционалних кри-
тичара који тврде да ништа од 1917. године није надмашило стваралаштво 
царистичке тираније. Парадоксално, ни у архитектури и сликарству није наи-
шао на примјетан технички раскид са европском традицијом која се градила 
вијековима прије револуције (DLR: 203). Коначно, за руску кинематографију 
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имао је углавном ријечи хвале, пошто је и технички и иновативно надрасла 
Холивуд, а држава јој је ставила на располагање огроман буџет не би ли пропа-
гирала идеолошка начела што широј публици. Историја ће показати колико је 
сам Ајзенштајн противрјечио самом себи када је од раних напада на Кабинет 
доктора Калигарија пред крај каријере зашао у крајњи експресионизам и од 
загриженог комунисте постао омражени критичар Стаљинових метода, али то 
превазилази оквире Драјзеровог дјела. 

Укратко, путопис америчког писца по револуционарној Русији испуњен је 
многим похвалама новом друштвеном устројству, посебно савршеној једнакости 
као главном циљу државе, а и настао је знатно прије великих криза које су у 
другој половини тридесетих година затресле Совјетски Савез и допринијеле 
његовом затварању за државе капиталистичког блока. На моменте наиван, врло 
често проницљив и трезвен, оптимистичан у погледу власти која нуди многе 
социјалне погодности без финансијског тлачења, али и стамен у увјерењима 
да неки елементи представљају чисто расипништво и губитке, Теодор Драјзер 
дао је помена вриједан допринос културној имагологији и оставио пластичну и 
уравнотежену слику једне напредне епохе у историји совјетске Русије.  
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Sergej Macura 

RUSSIA THROUGH THE LENS OF THEODORE DREISER

Summary

Theodore Dreiser is one of the many US intellectuals, scholars and writers who showed great 
interest in the promises of communist rule in the Soviet Union during the 1920s and traveled there 
to see for himself the situation in the newly established country. His eleven-week-long stay in 
Russia included a number of opportunities to talk to officials and intellectuals in Moscow and 
Leningrad, but he also visited Novgorod, Perm, Novosibirsk, Kharkov, Kiev, Rostov, Baku, Tiflis 
and other places, where he caught authentic glimpses of the life in the young revolutionary state. 
Dreiser assesses the pros and cons of communist ideology with a lot of perceptiveness and balance, 
making frequent comparisons between American and Soviet societies and indicating the possible 
improvements that could come to America if it would look up to the USSR. While some of Dreiserʼs 
forecasts and opinions regarding the vitality of communist ideology have been proven wrong, he 
expressed a humane desire for all members of the lower classes worldwide to be emancipated 
as they had been in Russia, and not downtrodden in the social Darwinistic sense. As far as art 
and culture are concerned, he gives acute insights into the weaknesses of ideologically laden 
programmes, since art depends on the practitionerʼs talent, not on the propagandistic tendencies of 
political committees, concluding that Soviet art does not reach the golden standard of the nineteenth 
century. Dreiser does praise, however, the formal experiments in the LEF group. 

Keywords: Theodore Dreiser, travelogue, Soviet Union, revolution, communism, capitalism, 
industry, culture, art.
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СМЫСЛОВЫЕ АКЦЕНТЫ ПУШКИНСКИХ ИМПРОВИЗАЦИЙ 
НА СЕРБСКИЕ МОТИВЫ

Статья посвящена семантическому анализу емкого в своей ассоциативности пушкин-
ского слова, связанного с сербскими мотивами и сюжетами. Влияние фольклорного, куль-
турного, исторического материала проявилось в создании самобытных образов, овеянных 
романтическим порывом. В творческой лаборатории поэта идет семантическая работа над 
словесным знаком: внутри поэтической единицы намечается движение и накопление смыс-
ла, который кристаллизуется в символе.

Ключевые слова: смысл, оним, моделирование, имплицитная многозначность, перифраза, 
символ, художественный образ.

The article is devoted to the semantic analysis of Pushkin's work, vast in its expressiveness and 
associativity related to Serbian motives and subject matters. The effect of folk, cultural, historical 
material is manifested in the creation of indigenous characters steeped in romantic flush. In his 
creative workshop the poet dedicates himself to the semantics of a word sign: inside a poetic unit, 
the movement and accumulation of the meaning is outlined, the meaning being crystallized in a 
symbol within the national, original linguistic continuum.

Keywords: meaning, onym, styling, implicit polysemy, periphrasis, symbol, art image.

Сербские мотивы в творчестве А. Пушкина занимают особое место. Они 
представлены в незначительном количестве в поэтических и прозаических про-
изведениях. Но по своей значимости они уникальны и неповторимы для ху-
дожественной, эстетической эволюции национального поэта. Они внесли свой 
вклад в формирование новой культурной парадигмы, гармонично соединившей 
черты европейского мышления и национальной самобытности в рамках роман-
тической свободы, которая привела поэта к реализму. 

Универсализм А. Пушкина, его «всемирная отзывчивость» проявились на 
фоне национальной гордости, нашедшей отражение в национальном романтиз-
ме, связанном с безграничной духовной свободой личности. Именно в этом 
контексте возникают сербские интонации и мотивы в его творчестве. Исследо-
ватели отмечают, что А. Пушкин едва ли не первый в России открыл мир серб-
ской поэзии, корни которой уходят в общее историческое прошлое славянских 
народов. Известно, что в первой половине XIX в. в русской литературе воз-
никает неподдельный интерес к национально-освободительному движению 
сербского народа против османского ига. В одной из публикаций «Вестника 
Европы» за 1808 г. отмечалось терпение и смирение «храбрых сербов», турец-
кий деспотизм привел в движение волю сербского народа: они, ведомые патри-
отическим чувством, изгнали ненавистных басурман. Опыт борьбы за нацио-
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нальную самобытность родственных славянских народов был интересен для 
русской культуры особенно с 20-х годов в русле зарождающегося романтизма. 
Ассоциативность мышления молодого А. Пушкина, заряженного идеями но-
вого течения, влияет на становление самобытного пушкинского слова: об-
разы, связанные с героической историей сербского народа, провоцируют появ-
ление символических единиц, потенциально соотносимых с целым текстом. В 
данной статье импровизация рассматривается как авторская рефлексия на за-
данную (сербскую) тему с предполагаемой смысловой свободой ее разверты-
вания. «Рефлексивность слова понимается как смыслоносная, смыслопорож-
дающая и смыслоформирующая функция речемыслительной деятельности. 
Рефлексивность слова связана с направленностью, зарядом, напряжением и по-
тенциалом действия выражаемой в нем мысли» (Карманова 2014: 5). М. Бахтин, 
указывая на потенциальную предикативность слова, определяет данную едини-
цу как «аббревиатуру высказывания» (Бахтин 1979: 268).

Сербский колорит в языке А. Пушкина, обусловленный влиянием фольклор-
ного, культурного, исторического материала, проявился в создании самобыт-
ных образов (яркой личности Карагеоргия) и народно-поэтических образов 
в Песнях западных славян, в заимствовании сербской символики как знако-
вых фактов, свидетельствующих о духовном единении славянских народов, 
в использовании ономастических единиц. Историческая проза А.С. Пушкина 
(История Петра), построенная на архивных материалах, изобилует ономасти-
ческими вкраплениями: упоминание представителей сербской истории воссоз-
дает историческую ретроспективу балканского народа. Все эти факты, карти-
ны, образы служат для восприимчивого поэта декорациями, фоном, на котором 
рождается собственное действо.

Предметом поэтической рефлексии А. Пушкина является образ Карагеоргия, 
созданный в период южной ссылки. К личности руководителя Первого сербско-
го восстания против Османской империи поэт обращался дважды. Мятежные 
образы вождя – романтически мрачный (в послании «Дочери Карагеоргия», 
1820 г.) и реалистически противоречивый, экспрессивно-фольклорный (в 
«Песнях западных славян», 1834 г.) – разъяты временем и разным художествен-
ным мировосприятием поэта.

Дочери Карагеоргия, 1820 г. (Пушкин 1947: 148)

Гроза луны, свободы воин,
Покрытый кровию святой,
Чудесный твой отец, преступник и герой,
И ужаса людей, и славы был достоин.
Тебя, младенца, он ласкал
На пламенной груди рукой окровавленной;
Твоей игрушкой был кинжал,
Братоубийством изощренный...
Как часто, возбудив свирепой мести жар,
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Он, молча, над твоей невинной колыбелью
Убийства нового обдумывал удар
И лепет твой внимал, и не был чужд веселью!
Таков был: сумрачный, ужасный до конца.
Но ты, прекрасная, ты бурный век отца
Смиренной жизнию пред небом искупила:
С могилы грозной к небесам
Она, как сладкий фимиам,
Как чистая любви молитва, восходила.

Собственное имя Карагеоргий, употребленное в названии стихотворения-
послания 1820 г. (Дочери Карагеоргия1), представляет собой экзотизм, содер-
жательный объем которого определяется степенью знакомства с сербской исто-
рией. Первые сведения о братском славянском народе А. Пушкин почерпнул 
из разных источников. Во-первых, это собственные кишиневские наблюдения, 
связанные с рассказами о семье сербского вождя Карагеоргия, который после 
поражения сербского восстания поселился недалеко от Кишинева в 1814 г., 
а в 1817 г. был убит после возвращения на родину. Кишинев периода южной 
ссылки А. Пушкина был местом, куда стекались выходцы из балканских кня-
жеств и где идеи национально-освободительной борьбы против ига Османской 
империи особым образом влияли на взгляды радикально настроенных лю-
дей. Во-вторых, литературным источником послужила изданная в 1810 г. кни-
га Д.Н. Бантыш-Каменского «Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию» 
(Бантыш-Каменский 1910), содержавшая рассказ об убийстве Карагеоргием 
своего отца, который долгое время служил туркам и просил сына вернуться на 
родину. Для гордого и независимого Карагеоргия такой исход был равносилен 
рабству. Очевидно, последний источник в большей степени повлиял на поэта 
и послужил отправной точкой при описании противоречивого образа сербско-
го героя. 

Данный энциклопедический фон играет важную роль в структуре антропо-
нима Карагеоргий, введенного в название в качестве концептуально значимой 
единицы. Это смысловой вектор, определяющий развитие читательской мысли. 
Особую значимость в этом процессе приобретает ономастический материал, об-
ладающий высокой семантической потенцией. Это проявляется в том, что лю-
бое собственное имя обнаруживает связь с единичным понятием, максимально 
сливается с обозначаемым объектом, образуя так называемые фоновые зна-
ния. Но если этот объект (в нашем случае историческая личность Карагеоргия) 
явился неизвестным или малоизвестным для русского читателя XIX в., языко-
вой знак становится почти пустым для адресата, потому что в нем весьма ус-
ловно выражено лишь общее понятие, представленное как «имя вообще». В 
названии стихотворения оним Карагеоргий является информативно неполным 

1 В других редакциях стихотворения название имеет следующие варианты: Дочери 
Черного Георга (Кара Георга), Дочери Георга Черного. 
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для русского языкового сознания того времени в силу отсутствия глубокого зна-
ния истории балканских народов. В его семантической структуре потенциально 
высвечиваются предельно абстрактные признаки – гендерная принадлежность 
(мужское имя) и определенный национальной колорит. Но и этот последний 
затушеван. Материальная оболочка лексемы свидетельствует о тюркском про-
исхождении первой части имени: кара- в переводе с турецкого имеет значение 
«черный». Историческое имя Карагеоргий является прозвищем, которое скры-
вает славянскую принадлежность национального героя (наличие прозвища – 
характерная особенность сербской антропонимии). Мотивированность данного 
именования очевидна: она строится на метафорическом переносе. 

по цвету 
волосы

по качеству 
характер

↓ ↓
темные вспыльчивый

↓ ↓
горячий

↓ ↓
непредсказуемый

↓ ↓
предполагающий неожиданные действия

↓ ↓
 темный человек (Карагеоргий)

Истинное имя и фамилия данного исторического лица Георгий Пе́трович. 
В морфемной структуре второго компонента содержится типичный для боль-
шинства сербских фамилий суффикс -ОВИЧ-. Специфическим является и уда-
рение (падает, как правило, на третий слог от конца): Йованович, Обрадович, 
Обренович. Становится очевидным то, что семантический намек на сербский 
национальный колорит в рассматриваемом ониме затушеван, скрыт за тюрк-
ским звучанием прозвища Карагеоргий.

Как видно, содержательный объем данного имени, связанный с энциклопе-
дической информацией, открытых признаков единичного понятия почти не об-
наруживает: возникают только отдельные ассоциации с историей балканских 
народов. Но в самом тексте происходят невероятные трансформации: онома-
стический знак, заявленный в названии и высвеченный некоторым набором 
абстрактных признаков, семантически конденсируется и находит выражение в 
бесконечности смысловой перспективы в тексте. 

Направление смыслового развития в послании задает именно название, в ко-
тором имя Карагеоргий как зависимый компонент подчинительной связи об-
разует сцепление с опорной лексемой дочь. Идеализированный, романтически 
поэтизированный образ дочери Карагеоргия, плод пушкинской фантазии, воз-
ник на основе различных устных преданий, услышанных им от сербов во время 
южной (кишиневской) ссылки. Притяжение двух поляризованных лексических 
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единиц определяет последующую диалектику смыслового противоборства. 
Здесь вступает в силу механизм моделирования особого рода текста, характе-
ризующегося пушкинским лаконизмом, с одной стороны, и семантической ем-
костью, смысловой многозначностью лексических единиц, с другой. 

Сопряжение нескольких смысловых планов приводит к намеренной много-
значности высказываний. Наиболее часто встречающийся тип – имплицитная 
многозначность, которая представляет собой некий подтекст, моделируемый 
смысл, по эстетической, литературной значимости более важный, чем смысл 
эксплицитный. Актуализация семантических признаков имени сербского ге-
роя протекает в области ассоциаций. Вербальные ассоциации есть «ассоциа-
ции смыслов или более широко – употреблений слов» (Леонтьев 1965: 185). 
Процесс актуализации приводит к появлению нового значения, новой стили-
стической и эмоциональной окраски собственного имени. 

Романтический образ Карагеоргия есть отражение внутреннего противо-
речия: преступник и герой (сумрачный, ужасный), одухотворенный борец за 
свободу. Свобода определяет ту цель, которая снимает с героя перед историей 
всякую ответственность за свои деяния. А. Пушкин, как истинный романтик, 
соединяет в этом образе реальное и идеальное, выражающееся в диалектиче-
ски сопряженных смыслах. Внутри заданной формы взаимодействуют и заря-
жают семантической энергией представленный образ лексические компоненты 
бинарной оппозиции: преступник – герой. 

Герой – Преступник – 

«человек, совершающий 
(совершивший) подвиги мужества, 
доблести, самоотверженности» 
(Словарь 1999).

«тот, кто совершил преступление 
– общественно опасное действие, 
нарушающее существующий 
правопорядок и подлежащее 
уголовной ответственности» 
(Словарь 1999).

Общие семы для данных лексем можно представить в виде цепочки импли-
цитно детерминированных семантических признаков: ̓ совершение действияʼ → 
ʼпо отношению к кому-либоʼ → ʼобщественно значимыеʼ → ʼспособность пре-
одолеть препятствиеʼ → ʼготовность к самопожертвованиюʼ → ʼвмешательство 
в обычный, привычный ход событийʼ → ̓ нарушение привычного хода событийʼ 
→ ʼоправдание действий поставленной цельюʼ.

Больше семантически близких признаков нет, дальше имплицитная цепочка 
расходится в смысловой антонимии: 
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ʼсамоотверженный поступокʼ ↔ ʼопасное для других действиеʼ
ʼна благо другихʼ ↔ ʼпричиняющее другим зло, несчастьеʼ
ʼответственность за другихʼ ↔ ʼснятие с себя ответственностиʼ 
ʼвознаграждаемоеʼ ↔ ʼнаказуемоеʼ
ʼдушевная стойкостьʼ ↔ ʼдушевное раскаяниеʼ

Преступник (чудесный отец) и герой (свободы воин, покрытый кровию свя-
той) // достоин ужаса людей и достоин славы – соединяются в пары, где ком-
поненты семантически противоборствуют и в то же время детерминируют друг 
друга. Данный смысловой конгломерат подпитывается целым набором периф-
раз: гроза луны, свободы воин, свирепой мести жар, убийства нового удар, бур-
ный век отца. Все они углубляют и расширяют смысловое поле героического 
восприятия исторической личности. Перифразы: гроза луны, свободы воин – 
в данном случае используются как индивидуальное обозначение героя, имеют 
оценочный характер, выражают отношение поэта к своему герою. 

Перифрастические обороты именного типа, представляющие собой эквива-
ленты имен, привычны в пушкинском поэтическом обиходе. Специфику дан-
ного употребления составляет необычный выбор опорного члена перифразы: 
вместо привычных для классицистических штампов существительных сын, пи-
томец, наперсник, друг, баловень, любовник, ленивец, шалун, наездник и др. А. 
Пушкин, использует семантически значимые гроза и воин. Они своеобразный 
смысловой ориентир, позволяющий уловить независимо от контекста общее 
направление перифразы. К тому же стилистическая маркированность лексемы 
воин как высокое определяет ее доминирующее положение в смысловом ряду, 
ее аксиологическую доминанту для всего текста. В данной лексеме в большей 
степени представлена сема ʼвысокого долженствованияʼ. Определяющий член 
перифразы, выраженный лексемами с символическим наполнением (в роди-
тельном падеже), сужает объем понятия до зримого исторического образа. 

Лексемы луна и свобода образуют смысловую пару. Луна, как символ дуа-
листичности, проявляющийся в цикличности – жизнь и смерть, связана с ми-
стическими, мифологическими представлениями, в то же время этот символ 
привязан к религиозному контексту: луна/месяц – символ исламского могу-
щества, он противопоставлен христианскому кресту. Тогда лексема свобода (в 
значении «независимость») становится тоже символом с антонимическим се-
мантическим ракурсом – символом борьбы за христианскую веру (против ос-
манского ига). Освещенность лексем такой символической природой распро-
страняется на последующие строки, энергетически поглощает семантическое 
содержание лексем герой и преступник. Их символическая деформация при-
водит к смысловому движению: содержательно данные единицы, изначально 
противопоставленные, могут толковаться как синонимичные с совпадением 
смысловых объемов. 

Представленные в приведенном выше ряду перифразы: свирепой мести 
жар, убийства нового удар, бурный век отца – выступают в функции наиме-
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нования и обобщения. Границы перифраз именного типа расширяются за счет 
введения в них определений-эпитетов, которые, будучи стилистически марки-
рованными, несут в себе авторскую оценку. Интересно с точки зрения семанти-
ческого масштабирования посмотреть на другие редакции пушкинского текста 
стихотворения, где наблюдаются колебания в выборе как опорного слова пе-
рифразы, так и определяющего члена (существительного в родительном паде-
же) и определений-эпитетов. 

Последняя редакция Другие редакции
	 свирепой мести жар — свирепый сердца жар, 

мятежный сердца жар

В данных примерах обнаруживается не только замещение лексем, но и изме-
нение характера подчинительной связи: жар → мести → свирепой // свирепый 
(мятежный) ← жар → сердца.

	 убийства нового удар — злодейства дерзкого удар

В первом случае более точно номинируется действо: убийство – «лишение жиз-
ни кого-либо», а определение указывает на нечто иное, ранее никогда не случав-
шееся. Во втором случае действие носит неопределенный характер: злодейство 
– «любое тяжкое преступление, злодейский поступок» (то есть не обязательно 
убийство); определение подчеркивает его (действия) отчаянность и рискованность.

	 бурный век отца — грозну (страшну) жизнь отца

отца мятежный (преступный) век

Определения-эпитеты отличаются семантически и стилистически: преступ-
ный – «исполненный преступлений»; мятежный (традиционно-поэтическое) 
– «тревожный, неспокойный; мятущийся» [ср.: (Даль) – «относящийся к на-
родному волненью»]; бурный – «крайне неспокойный». Последнее имеет боль-
ший содержательный объем по сравнению с первыми определениями-эпите-
тами. Краткие формы синонимичных прилагательных грозный в значении 
«суровый», страшный в значении «опасный» стилистически снижены, их об-
разность заимствована из арсенала народно-поэтических средств, хотя усечен-
ность форм может быть следствием метрических особенностей стиха. 

Данный лексический разброс в редакциях послания свидетельствует о реф-
лексии пушкинской мысли, которая в творческом нетерпении ищет точности, 
ясности в выборе лексической единицы, пытается постичь истинную сущность 
слова в его семантической глубине и непредсказуемости. В этой работе интуи-
ция поэта почти никогда не подводит. Выбор представленных перифраз являет-
ся тому подтверждением.
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Лексемы век и жизнь (век отца / жизнь дочери) в смысловом отношении 
предельно нагружены. В них по-разному организуется время: оно разделено 
на семиотическое время и на время физической реальности. Лексема век в дан-
ном контексте может быть маркирована как высокое, имеет ограничения в рам-
ках начало – конец, что в итоге связывает ее с идеей исторического бессмертия. 
Семиотическая значимость лексемы в данном контексте очевидна. Она вписы-
вается в парадигму век – мгновенье (вечность – миг, вечность – мгновение). 
Лексема жизнь стилистически нейтральна, значение ее проявляется в рамках 
общеязыкового понимания – «время существования от рождения до смерти», 
а более широко – «земное бытие». В отличие от семантики слова век в лексеме 
жизнь время представлено как длящееся, мыслимое, как нечто, пока не огра-
ниченное какими-либо пределами, но стремящееся к своей предельной точке. 
В этом смысле оно анизотропно, необратимо, вектор его движения направлен 
только в одну сторону. Данная лексема вписывается в другую парадигму жизнь 
– смерть (бытие – небытие, бытие – смерть). Разделенность времени, пред-
ставленная в анализируемых лексемах, позволяет рассматривать их в символи-
ческом контексте смерть – бессмертие (преходящее – вечное).

Семиотичность времени зафиксирована в границах перифрастического обо-
рота (бурный век отца), где оно скреплено рамками лексической устойчивости. 
Физическая осязаемость времени размыта в текстовом пространстве стихотво-
рения: лексема жизнь удалена от лексемы дочь, употребленной только в назва-
нии, и близка к ее дейктической замене (ты) с уточняющим определением (или 
обращением) в постпозиции (прекрасная), что создает смысловое ощущение 
развернутости времени. Синонимически связанные лексемы век и жизнь в кон-
тексте трансформируются в антонимическую пару (век отца, но жизнь дочери) 
по признакам ʼзавершенный, законченныйʼ и ʼдлящийся, продолжающийсяʼ. 

Полученная семантическая схема накладывает свой отпечаток на смысло-
вое поле стихотворения: оппозиционно выстраиваются тематические парадиг-
мы, провоцирующие намеренную смысловую двуплановость. Смысловое раз-
вертывание осуществляется на базе разнообразного лексического материала в 
следующих оппозициях:

Отец Дочь (младенец)
рукой окровавленной ласкал
кинжал, братоубийством изощренный игрушка
убийства нового удар над невинной колыбелью
сумрачный, ужасный прекрасная
бурный век отца смиренная жизнь
могила грозная сладкий фимиам, 

чистая любви молитва

Разрешение смыслового конфликта – в последних строках: смиренной жиз-
нию. пред небом искупила // как чистая любви молитва, восходила. Тематическая 
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завершенность определяется композицией: символические единицы, располо-
женные в первой и последней строках, делают организацию стихотворения за-
вершенной как структурно, так и тематически. 

Последние строки – откровение, к которому приходит А. Пушкин, пока на 
уровне манифестации романтической идеи: он ищет обоснование действий 
своего героя и находит причину в справедливости той высокой цели, которая и 
оправдывает средства. Цель эта освящена мыслями о свободе, независимости 
и освобождении сербского народа, о его национальном самосознании. Борьба 
протекает внутри заданной формы образа романтического героя. Она и способ-
ствует диалектическому движению внутренней природы образа Карагеоргия, а 
поэтому он поэтически привлекателен.

Смысловая интрига должна была бы разрешиться в семиотическом про-
странстве – в сопряжении символов: символа исламской веры (луна / месяц) и 
символа христианской веры (свобода / молитва). Лексический фон последних 
строк подталкивает рефлексию читательской мысли в область религиозного ми-
ровоззрения. Но стилистически и семантически значимые лексемы: искупить 
пред небом (в других редакциях – перед Богом) в значении «заслужить проще-
ния», восходить к небесам в значении «возноситься» (для сравнения: молитвы 
восходят к небесам – В. Даль) – имеют прямое отношение к смиренной жизни, 
а не к сакральному таинству молитвы. К тому же последнее синтаксически ву-
алируется сравнительными оборотами, они предполагают только уподобление 
по общему для сопоставляемых объектов признаку – как сладкий фимиам, как 
чистая любви молитва. Соседство лексем фимиам – молитва в поэтических 
строках провоцирует наложение и смещение значений. Изначально обе едини-
цы связаны с религиозной обрядовостью. Но эпитет сладкий снимает семан-
тический шлейф ритуальности и обнажает значение «восторженная похвала», 
сходное с фразеологизмом курить фимиам. Лексема молитва, заключенная в 
границы перифразы чистая любви молитва, меняет сакральную страту на бо-
лее сниженную, связанную с обращением к человеческому чувству. 

Таким образом, христианская символика в творчестве молодого поэта бли-
же к романтической мистификации, в ранних романтических произведениях он 
еще «не дотягивает» до глубокого постижения сущности христианской духов-
ности. Им еще не освоены «спокойствие и уединение» молитвы, он еще толь-
ко в начале пути к пониманию основ православного аскетизма, зиждущегося 
на духовном субстрате исихазма. Реалистичность и исключительность героя, 
овеянного революционным энтузиазмом, в рамках эмоционально-приподнято-
го мироощущения автора смещает символический фон в область гражданских 
чувств. Лексический материал, семантическая сфера послания свидетельству-
ют о том, что в творческой лаборатории поэта намечается пока неясное дви-
жение к слову-символу, которое найдет свое завершение в поздней лирике в 
русле реализма, где новый образ Карагеоргия будет явлен в «Песнях западных 
славян».

Анализ отдельной поэтической единицы – текста пушкинского послания – 
позволил увидеть процесс смыслового «оборачивания» словесного знака, ус-
ловия перехода от знака к символу, обращенному к архетипам национального 
сознания, религиозным истинам, языческим прообразам, концептуальным еди-
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ницам. Конкуренция между неявленным и явленным спровоцирована «рома-
ном сознания с языком» (Гоготишвили 2006: 571). Такому образу более всего 
соответствует семантически формирующееся пушкинское слово, емкое в сво-
ей предметности, экспрессивности и ассоциативности, предполагающее связь 
с литературными, национальными и интернациональными «темами», сюжета-
ми, по этой причине насыщенное ретроспективным богатством эстетических и 
культурных универсалий. 
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СМИСАОНИ АКЦЕНТИ ПУШКИНОВИХ ИМПРОВИЗАЦИЈА 
ПО СРПСКИМ МОТИВИМА

Резиме

Рад има за тему семантичку анализу посланице А. Пушкина „Карађорђевој кћери“. У 
првој половини XIX века српски фолклор у различитим европским земљама добија вео-
ма велики значај: у Француској њиме је заокупљен Проспер Мериме, у Пољској – Адам 
Мицкјевич. А. С. Пушкин као један од првих открива свет српске поезије. Његова „отворе-
ност ка целом свету“ испољила се у контексту националног поноса, који је нашао одраз у 
националном романтизму, везаном за бескрајну духовну слободу личности. Управо у овом 
контексту појавиле су се српске интонације и мотиви у његовом стваралаштву. Српски свет 
се А. Пушкину указао као богата историјска, културна, уметничка парадигма. Семантичка 
анализа песме указује на то да енциклопедијски фон игра важну улогу у структури антро-
понима Карађорђе, који се може посматрати као концептуално значајна јединица текста. 
Ово је смисаони вектор који одређује развој мисли читалаца. Посебан значај у овом проце-
су добија ономастички материјал, који поседује високи семантички потенцијал. Песник се 
обраћа српском фолклору у покушају да обнови традиционалну романтичарску изражајност. 
Дубински садржаји код А. Пушкина налазе одраз у спољашњем: национални, словенски дух 
није оваплоћен у апстрактној копији, лику-схеми, он попут мозаика састављеног од мноштва 
појединачних ситних детаља пружа визуелну, осетну, целовиту, стилски оправдану предста-
ву о лику Карађорђа. Дата песма сведочи о дубоком семантичком раду песника над вербал-
ним знаком: смисаона енергија речи кристалише се као симбол. Анализа појединачне поет-
ске јединице омогућава да се види процес смисаоног „померања“ вербалног знака, условног 
прелаза од знака ка симболу, усмереног ка архетиповима националне свести, религијским ис-
тинама, паганским архетиповима, концептуалним јединицама. 

Кључне речи: смисао, оним, моделирање, импликативна многозначност, перифраза, сим-
бол, уметнички лик. 
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О ГОДИШЊИЦИ ПУШКИНОВЕ СМРТИ У НЕДЕЉНИКУ 
РУСКИ ГЛАС 1937. ГОДИНЕ

У нашем раду истражићемо на који начин је у фебруарским бројевима недељника Руски 
глас (Русский голос) обележена стогодишњица смрти А. С. Пушкина. Посебна пажња биће 
посвећена текстовима у којима је писано о Пушкиновом стваралаштву. Биће дат преглед тема 
које су привукле пажњу новинара и уредника новина везаних за дела писца, али и за његову 
биографију. Осврнућемо се и на тему Пушкина и емиграције и на покушаје емигрантских ау-
тора да кроз однос према славном писцу осмисле и своју улогу у историји Југославије, али и 
домовине коју су напустили.

Кључне речи: Пушкин, емиграција, Руски глас (Београд).

In this paper we examine how the anniversary of A. Pushkin's death was reported in the weekly 
newspaper Russian Voice (Русский голос) in February 1937. Particular attention is paid to the 
critical reception of the writer's work. We also look at the attitude of Russian émigrés in Serbia 
towards Pushkin, as well as the attempts of the authors of the articles in the Russian Voice to make 
sense of their role in Yugoslavia and in the history of the homeland they left.

Keywords: Pushkin, emigration, Russian Voice (Belgrade).

Руски глас (Русский голос) је национални, друштвени и војни недељник, који 
је излазио у Београду у периоду 1931‒1941. године. Председник издавачког 
колегијума био је Миливоје Милић, а уредник издања у периоду 1937‒1939. го-
дине био је Василиј Михајлович Пронин. Током свог боравка у Београду Пронин 
се интензивно и готово непрекидно бавио издавачком делатношћу: био је члан 
Издавачке комисије Руског културног комитета, а уређивао је и издавао са И. 
Ф. Патроновом од 1921. до 1930. године и Војни зборник Друштва приjатеља 
воjних знања (Военный сборник Общества ревнителей военных знаний).

Током фебруара 1937. године обележавана је стогодишњица Пушкинове 
смрти и у сваком броју недељника Руски глас читаоци су детаљно извештавани о 
догађајима, свечаностима, предавањима и издавачким подухватима који су је пра-
тили. У првом фебруарском броју дат је на насловној страни Календар прославе 
стогодишњице смрти А. С. Пушкина у организацији Пушкинског комитета. На 
дан када је песник преминуо, 10. фебруара, требало је да се одржи заупокојена 
литургија, а затим и свечана академија у Руском дому императора Николаја II. 
Следећег дана на програму је било извођење драмских дела Пушкина: Моцарт 
и Салијери, Камени гост и Русалка уз учешће гостујућих глумаца: Вере Греч, П. 
А. Павлова и М. А. Ведринске. У Руском дому 12‒14. фебруара у извођењу уче-
ника мушке и женске гимназије и ученика основне школе на програму су били 
сцене из Бориса Годунова, Русалке и Бајке о цару Салтану, а последња тачка про-
грама била је Апотеоза у којој је предвиђено да учествују ученици свих школа. 
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У Народном позоришту у организацији Пушкинског комитета и Народног позо-
ришта 21.фебруара на програму је био Свечани оперски програм на коме је треба-
ло да буду изведена Пушкинова дела: Пир у доба куге, Моцарт и Салијери, а за-
тим и концерт романси на стихове А. С. Пушкина (Аноним 1937a: 1‒2). 

Годишњица Пушкинове смрти време је и својеврсне борбе за Пушкиново 
наслеђе, која се није одвијала само на релацији СССР‒руска емиграција, 
него и између емиграната и њихових нових суграђана. Неочекивано, на 
другој страни првог фебруарског броја Руског гласа, читаоци су информиса-
ни да представљени Календар није обухватио све догађаје у песникову част. 
На бурном заседању Пушкинског комитета 4. фебруара, како запажа аутор 
извештаја, његовим члановима предочено је да већи број југословенских кул-
турних организација планира своје прославе у част Пушкина. Уз сагласност 
Пушкинског комитета, Београдског универзитета и Српске академије дошло 
се до компромисног решења да се све бројне манифестације, иако имају раз-
личите организаторе, прогласе за „делове јединствене прославе годишњице“ 
генијалног песника (Аноним 1937b: 2). Доктор Милан Марковић, професор 
Београдског универзитета, изненадио је присутне обавештењем да је основан 
Комитет од осамсто чланова, који такође разрађује програм прославе годишњице 
за читаву 1937. годину, чији би врхунац требало да буде подизање споменика 
Пушкину. Анонимни аутор текста У Пушкинском комитету на крају понавља 
информацију и помало иронично истиче: „Комитет се састоји искључиво од 
Југословена и постављањем споменика Пушкину требало би да буде изражена 
захвалност и признање Русији“ (Аноним 1937b: 2).1 

У следећем броју недељника од 14. фебруара, сукоб, који је по свој прили-
ци постојао између емиграната и представника различитих домаћих институ-
ција, био је изглађен. Ово се запажа како у тону којим је писано о прослава-
ма у Београду, тако и у више пута истакнутом јединству и слози Срба и Руса.2 
Југословени су 1937. назвали „Годином Пушкина“. Текст уредника В. Про-
нина Пушкинске свечаности у Београду почиње тврдњом да се нигде у свету 
годишњица „нашег генијалног песника“  не прославља у таквом обиму као у 
Југославији „у братском и блиском јединству са Русима“ (Пронин 1937а: 1). 
Детаљно је описао свечаност на Коларчевом универзитету 4. фебруара и у цели-
ни пренео говор академика Александра Белића, „великог и искреног пријатеља 
Русије и руске емиграције“ (Пронин 1937а: 1). На Коларцу је приказана драма 
Моцарт и Салијери, чуло се Татјанино писмо, а глумци Руског позоришта изве-
ли су Витеза тврдицу. На крају, у помирљивом духу, Пронин закључује да је „у 
јединству и пријатељству Југословена и Руса прошао први дан посвећен успо-
мени на генијалног руског и словенског песника“ (Пронин 1937а: 2). 

1 «Комитет состоит исключительно из югословян и в постановке памятника Пушкину бу-
дет выражена, как бы благодарность и признателность России» (Аноним 1937а: 2). 

2 Колико се променио однос према самовољним Југословенима који су основали свој 
комитет остаје нејасно. Уредник Руског гласа у свом извештају афирмативно говори о де-
латности комитета, као и о подизању споменика Пушкину: „Програм прославе годишњице 
Пушкина који разрађује овај комитет реализоваће се од пролећа ове године и биће круни-
сан постављањем споменика Пушкину у престоници Југославије ‒ Београду. Тај споменик 
носиће идеју захвалности и признања Југославије Русији“ (Пронин 1937а: 1). 
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На саму годишњицу Пушкинове смрти, 10. фебруара, одржана је заупокојена 
литургија и у Календару најављена свечаност у Руском дому, за коју се наводи да 
су је организовали Пушкински комитет, Научни институт и Савез књижевника 
и новинара. Уредник недељника одлучио је да овог пута у потпуности прене-
се говор председника Пушкинског комитета В. Н. Штрандтмана, а наставак 
извештаја са скупа дат је у 307. броју.

Текстови Пушкинске свечаности у Прагу и Пушкинске свечаности у Риму 
у 308. броју открили су и европске оквире обележавања годишњице у градо-
вима важним за руске емигранте. Преглед чланака посвећених руском пес-
нику дат је у тексту под насловом Пушкински јубилеј у југословенској штам-
пи. Забележено је да су текстове Исидоре Секулић, А. В. Соловјова, И. Н. 
Голенишчева-Кутузова, К. Жухине, П. Митропана, Ј. Спекторског, Аничкова и 
А. Јелачића објавили Политика и Српски књижевни гласник (Аноним 1937c: 2). 
У броју 309. стоји да су се и у другим градовима Југославије одвијале различите 
манифестације овим поводом са детаљним извештајем из Дубровника. Месни 
одбор Пушкинског комитета, којим је председавао адмирал А. А. Бубнов, ор-
ганизовао је обележавање годишњице 14. фебруара у Руском дому. Наводи се 
да су били присутни представници највише војне и цивилне власти, култур-
но-образовних друштава, локално православно свештенство, представници 
католичког духовништва и скоро сви Руси који живе у Дубровнику. Недељу 
дана касније организована је и прослава на српском језику (Аноним 1937d: 2). 
Годишњицу смрти Пушкина у Паризу, како стоји у чланку са занимљивим на-
словом Црнци славе Пушкина, обележили су неочекивано црнци, Абисинци и 
житељи француских колонија „свих могућих нијанси коже“ (Аноним 1937e: 2). 
Читаоци београдског недељника обавештени су да је куриозитет вечери био на-
ступ песникиње Марине Цветајеве која је читала стихове Пушкина у свом пре-
воду на француски. 

На првој страни првог фебруарског броја Руског гласа (305), налази се 
Пронинов уводни чланак Пушкиново стваралаштво. На почетку текста аутор 
назива песника „титаном“ и „највећим генијем руског народа“ и још „генијалним 
сином Русије“ кога је однео метак „странца дошљака, кога је прихватило и во-
лело бездушно високо петербуршко друштво“(Пронин 1937b: 1). Пронин исти-
че да је Пушкин национални писац који је схватио сложену душу руског наро-
да онако како то није пошло за руком ниједном од руских писаца јер је у својим 
делима забележио и величину Русије и живот руског народа. Реформа руског 
књижевног језика резултат је Пушкиновог преузимања великог броја речи из 
народног говора и народог епоса. Цитирајући Белинског аутор уводног текста 
истиче лепоту песничког језика Пушкина и одређује га као првог песника реа-
листу који је успео да приближи поезију и стварност. Генијалност руског пес-
ника огледа се и у способности да разуме дух других словенских народа. На 
крају се подвлачи да је Пушкин отац и духовни учитељ плејаде руских класи-
ка: Гогоља, Тургењева, Гончарова, Толстоја, Достојевског, Фета и других, и да 
је он светионик на путу руске културе. Стваралаштво руског песника, сматра 
Пронин, значајно је за читаво човечанство. Уводни чланак првог фебруарског 
броја Руског гласа завршава се симболично стиховима из песме Споменик по-
дигох себи нерукотворан. 
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Пронинов чланак из првог фебруарског броја задао је основни тон и отво-
рио главне теме о којима ће бити писано у следећим бројевима Руског гласа. На 
следећој насловној страни, у броју 306, нимало случајно, нашао се говор ака-
демика Белића у склопу чланка Пушкинске свечаности у Београду. Белићев и 
Пронинов текст садрже неколико готово истоветних тврдњи. Српски академик 
такође истиче да је Пушкин први међу великим писцима, али додаје да нико од 
њих није тако „потпуно и дубоко испунио своју мисију“ и ниједан од руских пи-
саца није у толикој мери био „глас народа“ (Пронин 1937а: 1). У Пушкиновим 
делима пренете су „најинтимније стране руске природе и најтананији трепети 
руске душе“ (Пронин 1937а: 1). Белић је посебно истакао Пушкинову заинте-
ресованост за српско народно стваралаштво, као и утицај на српског песника 
Војислава Илића. 

Говор председника Пушкинског комитета Василија Николајевича Штранд-
тмана од 10.фебруара 1937. године са скупа у Руском дому нашао је своје место 
на другој страни броја 306. Он је говорио о Пушкиновој љубави према свему 
руском и о томе да је песник у својим делима одразио и спахијску и сељачку 
руску свакодневицу. Интересантно је да се он осврће на биографију Пушкина 
помињући Арину Родионовну, бабу Марију Алексејевну и свештеника Беликова 
који су усадили младом песнику свест о националном поносу и љубав пре-
ма свему руском. Штрандтман тврди да је стваралаштво Пушкина нит која 
повезује руски народ у отаџбини и руску емиграцију и да су завети Пушкина 
посебно драгоцени у савременом тренутку када Русија пролази кроз велика 
страдања: „Руска дијаспора црпи у њима снагу за живот Русије и радујемо се 
када сазнамо, да је руски народ у отаџбини, без обзира на услове живота, на-
терао сво руско пространство да говори о Пушкину и да га слави. У тим зна-
цима живота нашег страдалног народа лежи верни залог његовог препорода 
и повратка оним националним идеалима којима је прожета стваралачка делат-
ност Пушкина“ (Пронин 1937а: 2). Председник Пушкинског комитета у свом 
наступу недвосмислено указује на чињеницу да се води борба за Пушкиново 
наслеђе и констататује да не би требало обраћати пажњу на совјетске покушаје 
да песника прикажу као револуционара, претечу и пророка бољшевизма. Поред 
Штрандтмановог говора, Пронин је штампао чланак Последњи дани Пушкина. 
Ради се о записима Пушкиновог личног лекара И. Спаског, који су настали од 
тренутка када је рањени песник допремљен кући после двобоја све до његове 
смрти. Овај текст уклапа се у тему броја, али нам се чини да је оваквим распоре-
дом чланака уредник покушао да истакне Пушкинову лојалност цару и држав-
ном поретку. Како бележи Спаски, на питање Жуковског какву поруку има за 
цара, Пушкин је одговорио да је „штета што умире, иначе би био сав његов“ 
(Спаский 1937: 2). 

Трећи фебруарски број Руског гласа на првој страни имао је говор Дух и реч 
Пушкина академика Петра Струвеа, са којим је он наступио у Руском дому. 
Струве сматра да је кључ за разумевање Пушкина у његовим речима. Он се бави 
темом религиозности Пушкина, која је била, судећи по броју текстова у којима 
је обрађивања, кључни проблем за истраживаче Пушкиновог стваралаштва у 
емиграцији. По Струвеу, Пушкин је био близак Богу, поштовао га је и пророковао, 
али сам песник није био склон „реклами“ своје побожности. Као највећа појава 
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у руском народу, он је откривен тек тридесет или четрдесет година касније, када 
му је подигнут споменик у Москви, и када су његова дела била штампана у тира-
жима од по неколико хиљада. Погодин је у Руском дому наступио са рефератом 
Пушкин и државност, у коме је изнео ставове блиске Штрандтмановим,  да за 
Пушкина „ни авантуристи, ни нови људи, који би сумњивим путевима дошли до 
престола, не могу створити нове путеве државности. Законита и неупитна власт 
творац је такве државности“ (Пронин 1937c: 1). 

Пушкинова побожност и његов однос према религији теме су присутне у го-
тово свим фебруарским бројевима Руског гласа. У бројевима 305. и 309. појавила 
су се два обимна чланка, а у броју 308. штампана је најава јавног предавања на 
ову тему. Александар Александрович Никољски у чланку Религиозност А. С. 
Пушкина даје преглед свог бављења проблемом религиозности Пушкина и пре-
глед значајних публикација у којима је ова тема обрађена.3 Аутор је на ову тему 
први пут излагао 15. децембра 1932. године на скупу Савеза књижевника и нови-
нара, и истиче да је и Семјон Франк 1934. године оповргао мишљење да Пушкин 
није имао религиозних убеђења.4 Грот и Тиркова сматрају да Пушкина криве за 
безбожништво они који не познају његово стваралаштво. Темом Пушкинове по-
божности неминовно су се бавили и црквени великодостојници па је Никанор, 
Одески архиепископ, још 1840. године изјавио да је Пушкин био омиљени 
син Оца небеског и да је умро помирен с Богом као православни хришћанин. 
Митрополит Кијевски Антоније издао је брошуру Пушкин као морална лич-
ност и православни хришћанин, у којој пише да је песник човек високих морал-
них квалитета и истински православни хришћанин. На сличан начин је о песни-
ку говорио и професор Санктпетербуршке духовне академије В. В. Никољски. 
Аутор чланка сматра да је за развој религиозности код Пушкина у раном уз-
расту заслужан свештеник Беликов. Касније, под утицајем друштва и францу-
ске књижевности, дошло је до „привремене победе Киприде и Баха“ у перио-
ду 1817‒1825. године. У записима из 1822. Пушкин демонстрира промишљен 
однос према улози цркве у просвећивању руског народа. Религиозни препо-
род одиграо се у осами Михајловског 1824. године, а 1826. песник је писао 
Жуковском да чита Библију. Никољски сматра да у Путовању у Арзрум Пушкин 
даје правилне одговоре на питања о православљу и о хришћанству уопште. 
Посебно ће на крају свог текста истаћи да је песник опростио свом убици и „ 
... заувек уснуо, али не са ’дубоком жељом за осветом’, како је у пориву млада-
лачког негодовања мислио Љермонтов, већ са речима љубави и праштања, као 
прави син православне цркве“ (Никольский 1937а: 3).

Излагање свештеника Јована Сокаља Пушкин као православни хришћанин 
у извесној мери понавља тврдње које су читаоцима Руског гласа биле познате 
из чланка Никољског. Аутор чланка пише да је хришћанство Пушкина и руско 
православље једна од најважнијих ствари за његово биће. Сокаљ сматра да су 
ране песме, због којих би се песник могао окривити за одсутство вере, резул-

3 Александар Никољски је био члан Оружаних снага Југа и у емиграцији је био од 1920. 
године (Соколов 2016). 

4 Семјон Франк је 1937. објавио књигу Пушкин као политички мислилац (Пушкин как по-
литический мыслитель) са предговором П. Струвеа (Скороходова 2018).
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тат колико младалачког темперамента, толико и утицаја француске револуције 
и наполеоновских ратова. С временом у Пушкину је преовладало племенито 
начело будући да је његова поезија савест народа чији је он неодвојиви део. За 
предавача је био од велике важности и осврт на припадност песника масонској 
ложи. Хришћанску опредељеност писца Сокаљ брани аргументом да је „масон-
ство тог доба било полуга борбе против западног папизма“ (Вл. Г-ко 1937: 2) и 
да се масони тог времена нису бавили борбом са религијом. Као и Никољски, 
и Сокаљ сматра да је преломни тренутак у Пушкиновом животу наступио у 
Михајловском и да су највећи утицај на овај преокрет имале посете Светогорском 
манастиру. Предавач је запазио да неколико раних песама „порнографског ка-
рактера“ не смеју бити разлог да се доведе у питање религиозност великог пис-
ца. Погрешна рецепција узрокована је непостојањем систематизоване литера-
туре о животу и делима писца. На крају излагања подвучена је непоходност 
израде брошуре са пажљиво уређеним прегледом материјала о Пушкину као 
хришћанину која би морала бити и кратка и јефтина и чије штампање мора бити 
праћено озбиљном рекламном кампањом како би се развејале све недоумице 
око Пушкиновог моралног портрета.

Важна тема, која је добила доста простора у броју 305, јесте однос Пушкина 
према словенским народима. Дужи чланак Пушкин и Словени потписан је 
иницијалима А. С. В. и наша је претпоставка да је аутор професор слависта 
и ректор правног факултета у Сарајеву, Александар Васиљевич Соловјов5. Он 
пише да је почетак деветнаестог века обележен почецима славистике у Русији. 
На таласу интересовања за заједничку словенску прошлост, а после побед-
ничког проласка руске војске кроз Европу, словенски народи су осећали бли-
скост и повезаност са Русијом. Млади Пушкин, као волтеријанац, био је далек 
од свега тога. Аутор чланка наводи како је самоуки филолог Шишков, који је 
први проговорио о потреби оснивања Катедре за словенске књижевности, за 
Пушкина представљао лаку мету за подсмех. Пушкин се тек у Кишињову упоз-
нао са бројним Србима, и инспирисан познанством са Карађорђевом ћерком, 
написао песму у коме је лик Карађорђа стваран под јасним и јаким утицајем 
бајронизма. У тексту је наведено да је пресудни заокрет у Пушкиновом одно-
су према словенским темама наступио одласком у Михајловско када се песник 
ослобађа бајронизма и приближава народној стихији и самим тим и словенству. 
После познанства са Мицкијевичем и Востоковљевих превода српских песа-
ма штампаних у Северним цветовима, Пушкин и сам почиње да учи пољски и 
српски језик и купује Вукову збирку народних песама. Посебна пажња у члан-
ку се посвећује песниковом односу према Меримеовој збирци Гусла и Песмама 
Западних Словена. Каже се да је Пушкиново окретање народној књижевности 
изазвало у руском друштву интерес за херојску историју Јужних Словена. За 
врхунац Пушкинове преводне делатности проглашен је превод песме Сестра 
и браћа, који најбоље илуструје колико је аутор продро у дух српског наро-
да. Три песме: о Карађорђу, о Милошу и о Јаношу Краљевичу из истог ци-
клуса су Пушкинове оригиналне песме. Интересантно је да аутор чланка наво-

5 Никољски и Соловјов су били и аутори чланака у познатом Владимирском зборнику 
којим је Владимирски комитет у Београду 1938. године обележио 950 година од примања 
хришћанства у Русији (Скороходова 2018).
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ди нимало ласкаву оцену Србијанке Симе Милутиновића Сарајлије под чијим 
су утицајем настале песме на српске теме: „Пушкинове песме неизмерно су 
вредније од развученог, опширног дела слабо талентованог песника који пише 
на веома лошем језику“ (Соловьев 1937: 3). Кратка пак песма о Милошу пуна 
је „задивљујуће снаге, концизности и истинске трагичности“ (Соловьев 1937: 
3). У осврту на песму Клеветницима Русије и пољско питање, наводи се да 
је Пушкинов текст погрешно тумачен као жеља да се сва словенска племена 
нађу под влашћу Русије те да Пушкин говори о Белорусима и Украјинцима над 
којима је Пољска желела да завлада. Соловјов износи категоричну тврдњу да су 
Пушкину били страни ставови либерала који су били спремни да западну Русију 
предају Пољацима. Према пољском народу песник се односио са поштовањем и 
симпатијом и пример за то је његов однос према Мицкјевичу. 

О развијеном полемичком духу међу припадницима руске емиграције у 
Београду говори текст Још о Пушкину објављен у броју 308. који потписује 
Александар Никољски. Он полемише са Голенишчевом-Кутузовом који је на 
скупу у Руском дому 10. фебруара изјавио да песма Сећам се школе на почетку 
живота (В начале жизни школу помню я) није објашњена и да је тешко устано-
вити њен прави смисао. У чланку се наводи да је још 1899. године приликом про-
славе стогодишњице Пушкиновог рођења, митрополит Антоније Храповицки, 
тада ректор Казанске духовне академије, у свом говору разјаснио смисао ове 
песме и да се разјашњење може прочитати у брошури Пушкин као морална лич-
ност и православни хришћанин (Београд, 1929.). Никољски дословно наводи 
интерпретацију Храповицког који сматра да су дечаци који се помињу у пес-
ми руска интелигенција, учитељица „наша света Русија“, туђи врт је Западна 
Европа, два идола у туђем врту су два главна мотива западноевропског жи-
вота: гордост и сладострашће покривени филозофским тогама (Никольский 
1937b: 2). Судећи по простору који је у Руском гласу стављен на располагање 
Никољском, лако је закључити да међу руским емигрантима постоје две струје 
у тумачењу Пушкинове поезије: прва, која за неспорни ауторитет узима митро-
полита Антонија Храповицког и његову брошуру о Пушкину из 1929. године и 
која је ближа уредништву недељника, и друга коју је у својим излагањима за-
ступао Голнишчев-Кутузов. 

О односу емиграције и нове руске власти речито говори текст професора 
Александра Погодина Два лица Русије у којој он Пушкина види као спону између 
оних који су отишли и оних који су остали. Савремена Русија, пише он, позната 
је само по разјареним крицима злобе које испуштају троцкисти и стаљинисти 
док растржу једни друге истовремено се хвалишући изванредним технич-
ким достигнућима. Име Пушкина залог је спаса руског народа. По мишљењу 
Погодина, комунисти безуспешно покушавају да представе Пушкина као рево-
луционара али „Пушкин није њихов већ наш“ (Погодин 1937: 2). Он је једини 
писац који је успео да схвати и допетровску и послепетровску историју. Једини 
је он од руских класичара у Петербургу видео симбол величине Русије и ту је, 
поентира Погодин, разлика између њега и ђавола анархије којима је Петербург 
био несносан те су га зато напустили. Епоха Чернишевског је донела тврдњу да 
је Пушкин мање важан од Њекрасова. У новије време појавио се интерес како 
за писца, тако и за епоху и за његова дела што  значи да „у руској души није ум-
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рла потреба за чистом и високом поезијом и руску душу не испуњава садржајем 
који јој је потребан Мајаковски и њему слични“ (Погодин 1937: 2). Новије вре-
ме донело је ревизију прошлости и односа Бекендорфа и Николаја Првог према 
песнику. Текст се завршава речима пуним патоса: „Ми нисмо сами у нашем кул-
ту Пушкина: с нама је и она Русија која се мучи иза решетака совјетске тамни-
це. ... Пушкин је наш, али и њихов, и он је наш заједнички, општенародни и ни-
какави СССР-ови неће избрисати друго, истинско лице наше Русије“ (Погодин 
1937: 2).

Погодин се у свом тексту бавио односом емиграције и руског народа који 
је остао у отаџбини, односом у коме је Пушкин и његово наслеђе имало уло-
гу споне између прошлости и садашњости, и између Руса који су се нашли 
са различитих страна границе. У истом броју, на следећој страни, нашао се 
још један чланак на сличну тему: Пушкинови дани и емиграција. Аутор овог 
чланка објашњава како је празновање Пушкиновог јубилеја присутно у чи-
тавом свету омогућило и емигрантима да схвате какав је њихов значај у сав-
ременом историјском тренутку за формирање односа других држава и наро-
да према Русији. О Русији и о Пушкину се у иностранству знало мало. Она 
је била позната углавном по слици чијем су ширењу допринели представни-
ци либерално-социјалистичке емиграције који су царску Русију представи-
ли као дивљачку и непросвећену земљу. Био је потребан вишегодишњи рад 
„наше националне емиграције“ да се ова клевета оповргне. Када се ради о 
политичком и друштверном организовању, Руси су заиста недисциплинова-
ни, нетрпељиви према мишљењу других и неорганизовани, чак и некултур-
ни у европском значењу те речи. Међутим, у културном, књижевном и ду-
ховном животу, Руси су дали немерљив допринос. Читав свет чита Пушкина, 
Достојевског и Толстоја. Заслуга је управо руске емиграције што се светом 
шири руска наука и руска култура. Рад руске националне емиграције на кул-
турном попришту објединио је читав свет у прослави јубилеја и створио неку 
врсту Пушкинове културне лиге нација. У интонацији текста и у тврдњама 
које су изнете, види се да су руски емигранти свој боравак у Србији, али у чи-
тавом свету доживљавали као мисију у којој шире истинска знања о Русији и 
њеној фасцинантној култури, а себе виде као истинске носиоце оног најбољег 
што је Русија дала човечанству. 

Морамо напоменути да је Пушкински комитет испољио и одређену пред-
узетничку делатост током обележавања годишњице па је порцеланске бисте 
Пушкина, које је Југословенски комитет добио из Риге, могуће било набавити 
обративши се секретару комитета Н. З. Рибинском за свега 40 динара. Издата 
је  брошура У спомен Пушкину (Памятка Пушкину) на српском језику, коју 
је уредио професор загребачког универзитета В. А. Розов, а која је посвећена 
биографији и културном значају „највећег руског песника“ (Аноним 1937f: 2). 
Највећи део примерака био је бесплатан и намењен за ширење у југословенским 
школама о чему је Министарство народне просвете донело одговарајући указ. 
Они који су брошуру желели да купе по цени од 2 динара могли су је наручити 
преко Руског гласа. 

Обележавање годишњице Пушкинове смрти омогућило је руским емигран-
тима да схвате колико је велики њихов утицај на формирање праве слике о 
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Русији како у Београду, тако и у Југославији па и у Европи. У Руском гласу из-
вештавано је о манифестацијама у Југославији, али и у европским градовима 
важним за руске емигранте: у Прагу, Риму и Паризу. У Србији је 1937. годи-
на била проглашена „Годином Пушкина“, а Руски глас је подробно извешта-
вао своје читаоце о свим манифестацијама које су биле део обележавања ове 
годишњице. На страницама Руског гласа, Пушкин је представљен као нацио-
нални писац, одан хришћанству и православљу, који је схватио сложену душу 
руског народа онако како то није пошло за руком ниједном од руских писаца. 
Аутори чланака у Руском гласу виде га као спону између емиграната и оних који 
су остали у Русији, али и као уметника чија су дела веома важна за стварање 
слике руске културе у иностранству. 

Цитирана литература

Аноним. «Календарь чествования 100-летия со дня смерти А. С. Пушкина орга-
низуемаго Пушкинским Комитетом в Югославии». Русский голос, 7. фебруар 
1937а: 1‒2. 

[Anonim. «Kalendar’ čestvovanija 100-letija so dnja smerti A. S. Puškina organizuemago 
Puškinskim Komitetom v Jugoslavii». Russkij golos, 7. februar 1937a: 1‒2]

Аноним. «В Пушкинском комитете». Русский голос, 7. фебруар 1937b: 2. 
[Anonim. «V Puškinskom komitete». Russkij golos, 7. februar 1937b: 2]
Аноним. «Юбилей Пушкина в югославской печати». Русский голос, 28. фебруар 

1937c: 2. 
[Anonim. «Jubilej Puškina v jugoslavskoj pečati». Russkij golos, 28. februar 1937c: 2]
Аноним. «Празднование Пушкинскаго юбилея в Югославии. Дубровник». Русский 

голос, 6. март 1937d: 2.
[Anonim. «Prazdnovanie Puškinskago jubileja v Jugoslavii. Dubrovnik». Russkij golos, 

6. mart 1937d: 2]
Аноним. «Чернокожие чествуют Пушкина». Русский голос, 6. март 1937e: 2.
[Anonim. «Černokožie čestvujut Puškina». Russkij golos, 6. mart 1937e: 2]
Аноним. «Памятка Пушкину». Русский голос 14. фебруар 1937f: 1. 
[Anonim. «Pamjatka Puškinu». Russkij golos 14. februar 1937f: 1]
Волков, С. В. База данных «Участники Белого движения в России» на январь 2016.  

Буква Н. <http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_
Belogo_dvizhenia_v_Rossii_13-N.pdf> 29.03. 2020.
[Volkov, S. V. Baza dannyh «Učastniki Belogo dviženija v Rossii» na janvar’ 2016.  

Bukva N. <http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_
Belogo_dvizhenia_v_Rossii_13-N.pdf> 29.03. 2020]
Г-ко, Вл. «Пушкин ‒ православный христианин». Русский голос, 6. март 1937: 2.
[G-ko, Vl. «Puškin ‒ pravoslavnyj hristianin». Russkij golos, 6. mart 1937: 2]
Никольский, Александр. «Религиозность А. С. Пушкина». Русский голос, 7. фебру-

ар 1937а: 2‒3.
[Nikol’skij, Aleksandr. «Religioznost’ A. S. Puškina». Russkij golos, 7. februar 1937a: 2‒3]
Никольский, Александр. «Eще о Пушкине». Русский голос, 28. фебруар 1937b: 2.
[Nikol’skij, Aleksandr. «Esche o Puškine». Russkij golos, 28. februar 1937b: 2]
Пронин, Василий. «Пушкинские торжества в Белграде». Русский голос, 14. фебру-

ар 1937a: 1.



Славистика ХХIV/1 (2020)

160 Ана Јаковљевић Радуновић

[Pronin, Vasilij. «Puškinskie toržestva v Belgrade». Russkij golos, 14. februar 1937a: 1]
Пронин, Василий. «Творчество Пушкина». Русский голос, 7. фебруар 1937b: 1.
[Pronin, Vasilij. «Tvorčestvo Puškina». Russkij golos, 7. februar 1937b: 1]
Пронин, Василий. «Пушкинские торжества в Белграде». Русский голос, 21. фебру-

ар 1937c: 1.
[Pronin, Vasilij. «Puškinskie toržestva v Belgrade». Russkij golos, 21. februar 1937c: 1]
Соловьёв, Александр Васильевич. «Пушкин и славяне». Русский голос, 7. фебруар 

1937: 2‒3.
[Solov’jov, Aleksandr Vasil’evič. «Puškin i slavjane». Russkij golos, 7. februar 1937: 2‒3]
Скороходова, С.И. «К вопросу о славянской взаимности в 20–40-х годах ХХ века в 

Королевстве Югославия». Философская мысль 5, 2018: 37‒46. <https://e-notabene.
ru/fr/article_24969.html?fbclid=IwAR3TCKXY4-0AvTtCkDWGcmj8_6qAW 
CpV4pF5YOI8bVf-UYAblmQBpCP63qY#16> 29.03. 2020.

[Skorohodova, S. I. «K voprosu o slavjanskoj vzaimnosti v 20–40-h godah XX veka v Korolevstve 
Jugoslavija». Filosofskaja mysl’ 5, 2018: 37‒46. <https://e-notabene.ru/fr/article_24969.
html?fbclid=IwAR3TCKXY4-0AvTtCkDWGcmj8_6qAWCpV4pF5YOI8bVf-
UYAblmQBpCP63qY#16> 29.03. 2020]

Спаский, И. «Последние дни Пушкина». Русский голос, 14. фебруар 1937: 2‒3.
[Spaskij, I. «Poslednie dni Puškina». Russkij golos, 14. februar 1937: 2‒3]

Анна Яковлевич Радунович

ПУШКИНСКИЙ ЮБИЛЕЙ 1937 ГОДА В ГАЗЕТЕ РУССКИЙ ГОЛОС

Резюме

Интерес к Пушкину в Сербии достиг пика в 1937 году, который был объявлен годом ве-
ликого поэта. Февральские номера Русского голоса посвящены концертам, издательским 
мероприятиям, лекциям и другим событиям, приуроченным к годовщине смерти поэта. На 
страницах Русского голоса Пушкин представлен как главная фигура русской литературы, 
стоящая впереди всех остальных классиков XIX века. Подчеркивалось, что своим творче-
ством Пушкин объединил все слои русского общества  и является прочной и незыблемой 
связью между прошлым и настоящим, эмигрантами и родиной, «томящейся за решеткой со-
ветской тюрьмы». Важным объединяющим фактором в эмиграции была Русская церковь, и 
этот факт понятен редактору Русского голоса, который подчеркивает преданность Пушкина 
православию. В Сербии стремительно развивался культ Пушкина, в чем видим заслугу рус-
ской эмиграции. Юбилейные торжества по поводу смерти Пушкина изображены в газете 
Русский голос как демонстрация прочного  братского единения сербов и русских.

Ключевые слова: Пушкин, эмиграция, Русский голос (Белград).
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РУССКАЯ КЛАССИКА И СОВРЕМЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ
В статье речь идет о таких явлениях, как «русская классика» и «русская литература клас-

сического периода», о правомерности и критериях их выделения, а также о восприятии рус-
ской литературы «от Пушкина до Чехова» современным читателем и о трудностях совре-
менной рецепции. К их числу относятся такие проблемы, как слабое напряжение сюжета, 
влияние стереотипных матриц восприятия, необходимость обращения к реальному коммен-
тарию и др.

Ключевые слова: русская литература XIX века, русская литература классического перио-
да, рецепция, Александр Пушкин, Иван Тургенев, Иван Гончаров, Лев Толстой.

The article deals with phenomena such as “Russian classics” and “Russian literature of the 
classical period”, with a question of the legitimacy of the term and the criteria for their selection. 
We also examine the perception of Russian literature “from Pushkin to Chekhov” by the modern 
reader and the difficulties of modern reception. These include problems such as weak plot tension, 
the influence of stereotypical perception matrices, the need to refer to real commentary, etc.

Keywords: Russian literature of the 19th century, Russian literature of the classical period, 
reception, Alexander Pushkin, Ivan Turgenev, Ivan Goncharov, Lev Tolstoy.

Иерархии в литературе – одна и самых сложных проблем, имеющих прямое 
практическое значение, поскольку непосредственно связана с вопросом о том, 
что должно остаться в золотом корпусе словесных текстов той или иной куль-
туры (в нашем случае мы говорим о культуре русской), чтобы он, этот корпус, 
был сохранен и воспроизводился в читательской практике. Это такая, по боль-
шому счету, консервативная задача, без решения которой невозможно сохране-
ние культуры.

Однако мы знаем, что социологи литературы предостерегают от построе-
ния незыблемых иерархий, поскольку механизмы появления в культуре т. н. 
классических (т. е. образцовых) текстов сложен и всегда разнороден (гетероге-
нен). Определенную лепту в выработку «ценности произведения» вносит, по их 
справедливому мнению, институализация искусства. «Производителем ценно-
сти книги или картины, – пишет Пьер Бурдье, – является не автор, а поле произ-
водства, которое, в качестве универсума веры, производит ценность произведе-
ния искусства как фетиша, продуцируя веру в творческую силу автора» (Бурдье 
2020). «Произведение искусства, – полагает ученый, – существует как симво-
лический объект, представляющий ценность, только когда оно распознано и 
признано, т. е. социально институировано как произведение искусства читате-
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лями или зрителями, обладающими диспозицией и эстетической компетентно-
стью, необходимой для того, чтобы распознать и признать его в этом качестве» 
(Бурдье 2020). Критики, ученые, «целый ансамбль агентов и институтов», та-
ким образом, «участвуют в производстве ценности произведения посредством 
производства веры в ценность искусства вообще и веры в отличительную цен-
ность того или иного шедевра» (Бурдье 2020).

При таком подходе становится очевидно, что классические, образцовые для 
культуры явления – всегда относительны и станут ли они «шедеврами», зави-
сит от многих факторов. Поэтому корпус классических произведений «посто-
янно изменяется по мере того как изменяется вселенная сосуществующих с 
ними текстов» (Бурдье 2020). К тому же, как полагают социологи, «по мере 
того как культурные продукты завоевывают признание, они теряют свою от-
личительную редкость, и, следовательно, “дешевеют”. Канонизация неизбежно 
приводит к банализациии». Пьер Бурдье отмечает, что классика зачастую чре-
вата архаикой: «ранее доминантная продукция может быть вытеснена в область 
“старья” или приобрести статус классики» (Бурдье 2020). Статус «классическо-
го» текста в таком случае снижен, а сама классика оказывается синонимична 
просто литературе старой, с чем, однако, сложно согласиться.

Между тем история литературы как явление живое, хотя и пополняется все 
время «забытыми именами», расширяется и уточняется – как справедливо от-
мечал Юрий Лотман, «когда мы говорим об объекте, не прекращающем движе-
ния, мы имеем в виду <…> то, что сам этот период, как и любой период литера-
туры, не является чем-то самим себе равным, а постоянно меняется, поскольку 
находится в сложных диалогических отношениях с культурным движением по-
следующих эпох. И подобно тому, как нельзя одну реку перейти дважды, нель-
зя один раз и навсегда изучить историю литературы: река меняется» (Лотман 
1994: 393), – она все же имеет свой корпус текстов, которые при любой транс-
формации (дополнении или удалении) все равно останутся ее основой.

Это связано с тем, что каждая литература, помимо внешних мотивов, имеет 
свою внутреннюю логику, которая во многом обусловлена генетическими фак-
торами, что особенно актуально для русской литературы, прошедшей в XIX 
веке, как верно заметил Владимир Линков, «свой путь» (см.: Линков 2012). 
Русская литература изначально развивалась в «ближневосточном» русле так, 
что сохраняла отношение к слову как к сакральному знаку, причем помнила об 
этом всегда, даже, казалось бы, когда она секуляризировалась и адаптировалась 
к другой литературной модели, связанной с традицией греко-римской антично-
сти (см.: Аверинцев 1996).

Наибольшее скрещение эти две линии получили именно в русском XIX веке, 
что сформировало особый – классический – статус этого периода в русской 
культуре. Это было время, когда литература для русского читателя была всем 
и свободно сочетала в себе разные дискурсы – религиозный, философский, со-
циологический, психологический, научный и др. Отрицать наличие такого пе-
риода в истории русской литературы было бы несправедливо, и, по верному на-
блюдению Юрия Лотмана, читатель всегда интуитивно его выделяет. «Нельзя 
не заметить, – отмечал исследователь в одной из своих последних работ, – что 
русская литература между Пушкиным и Чеховым представляет собой бесспор-
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ное единство», «бесспорно единое историческое явление», и «именно так она 
воспринимается, например, нерусским, европейским читателем» (Лотман 1994: 
380). Юрий Лотман исходит в своей периодизации русской литературы не толь-
ко из всегда относительной, как полагают социологи литературы, аксиологии, 
– хотя он делает на этом акцент тоже, и делает его справедливо, – но ученый 
сосредоточивает свое внимание на историзме, говорит о классическом перио-
де как об историческом этапе. Это подразумевает, что на определенном хро-
нологическом отрезке русской литературой были продемонстрированы осо-
бые качества, позволившие ей сказать свое слово в культуре мировой – причем 
на равных и «органически» самостоятельно. «…Культура и литература между 
Пушкиным и Чеховым, – утверждает Юрий Лотман, – является не только худо-
жественной вершиной, не только периодом, когда русская литература становит-
ся мировой литературой, но и явлением органического единства» (Лотман 1994: 
380). Здесь исследователь едва ли не прибегает к языку описания Аполлона 
Григорьева, в плане смыслового наполнения слова «органический». Ученый 
признает, что, несмотря на «смену эволюционных моментов» и на «полемику, 
раздирающую современников русской культуры XIX в.», в ней существует «то 
единое, что позволяет нам выделить этот период как совершенно уникаль-
ное и целостное явление в истории как русской, так и мировой культуры» 
(Лотман 1994: 380. Выделено нами. – И. Б.).

Русская литература классического периода, конечно, не замыкается на узком 
круге книг, она включает в себя все тексты, классические и неклассические, 
которые относятся к этому хронологическому отрезку. Но определять своео-
бразие этого периода будут отдельные, наиболее значимые сочинения, которые 
все же, вопреки пониманию Пьера Бурдье, не могут устареть (перейти в раз-
ряд «старья») и актуальны вне времени, во многом в силу своей «органично-
сти» для породившей ее культуры. И потому культура более позднего времени 
без этих текстов просто не может обойтись – иначе она перестанет быть со-
бой. Институциям все же сложно поддерживать актуальность давно созданно-
го текста, если бы в нем самом не содержалось предрасположенности к тому, 
чтобы не терять эту актуальность. Однако можно и согласиться с французским 
ученым в том, что поддержание подобного статуса русской классики зависит 
от культурной традиции, научной, читательской и школьной практик. И в этом 
смысле сохранение классики как феномена русской культуры должно подпиты-
ваться теми, кто будет ее интерпретировать, учить понимать, ведь филология и 
есть «служба понимания» (Аверинцев 1969: 101). А если это так, то здесь пе-
ред нами встает вопрос и о современном читателе и о том, какие он испытывает 
трудности в деле понимания классики.

Отношение к русской литературе XIX века – напомним, что, согласно Юрию 
Лотману, это и есть классический период русской литературы, – в современной 
России неоднозначное. Есть читатели, для которых она представляет непрехо-
дящую ценность, причем зачастую аксиология классических текстов находит-
ся в поле стереотипного восприятия. Но есть немало читателей, для которых 
интереснее современный литературный процесс, поскольку именно он – явле-
ние живое и настоящее, тогда как классическая литература – явление прошло-
го, постепенно и стремительно становящееся позапрошлым (тут очевидно реа-
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лизовывается логика Пьера Бурдье). В этой связи одной из насущнейших задач 
филологии – получается, что одной из институциональных задач, – является 
определение затрудняющих восприятие аспектов и выявление новых стратегий 
прочтения, которые бы актуализировали смыслы «старых» и, казалось бы, при-
вычных литературных сочинений.

В контексте обозначенной проблемы особую сложность представляют не 
столько традиционно «непростые» Федор Достоевский и Лев Толстой, сколько, 
казалось бы, более «понятные» Александр Пушкин, Иван Гончаров или Иван 
Тургенев – «понятные» и «простые», потому что они вроде бы не отягощают 
своих читателей философской дискурсивностью и постановкой конечных во-
просов (по крайней мере многим так кажется). Интерес к первым все же не 
ослабевает, ибо он в немалой степени подпитывается мировым признанием, 
тогда как последние либо не завоевывали его, либо, к сожалению, к настояще-
му моменту утратили. Так обстоят дела, например, с Иваном Тургеневым, ко-
торый первым из русских писателей вошел в западноевропейскую литературу, 
был признан там в профессиональной среде, едва ли не первым стал оказы-
вать ощутимое влияние на европейских и американских литераторов, но сей-
час уступил свое ведущее когда-то место Федору Достоевскому, Льву Толстому 
и Антону Чехову.

Основные трудности в деле понимания и в практике изучения русской клас-
сики на настоящем этапе можно, конечно, объяснить кризисом литературоцен-
тризма, который затронул и Россию. Это, нужно сказать, особенно болезненно 
для нее, поскольку русская культура всегда была литературоцентричной, она 
так преимущественно формировалась, в отличие от других европейских куль-
тур, чем во многом обязана своим «ближневосточным» истокам. Но дело не 
только в этом. Есть и частные усложняющие восприятие факторы.

Отдельный труд в чтении текстов XIX века составляет необходимость об-
ращаться к реальному комментарию, поскольку жизнь стремительно меняется. 
Так в «нанковом кафтане», часто встречающимся, например, в текстах Ивана 
Тургенева или Льва Толстого, современный читатель с трудом увидит сделан-
ную из грубого хлопка вещь, не так просто ему разобраться и в «верстах» и 
«саженях», которыми измерялись в России в позапрошлом веке расстояния. 
Подобных примеров можно было бы привести очень много. Детали повсед-
невной жизни, географические названия, исторические события – все это, и не 
только это, требует сейчас пояснения, а значит и дополнительной работы от чи-
тателя. Но с подобными вещами еще можно было бы смириться. В конце кон-
цов, школьнику и студенту в какой-то момент может оказаться увлекательным 
узнавать о том, как в онегинскую эпоху были устроены дороги, балы, дуэли и 
обеды.

Гораздо сложнее обойтись читателю сейчас без острой сюжетики. Кстати, 
те сочинения, где она появляется, в том числе в виде детективного элемента, 
например, у Федора Достоевского, значительно быстрее доходят до современ-
ного адресата. А вот событийность пушкинского «Евгения Онегина» молодо-
му читателю может оказаться сомнительной, поскольку происшествий там дей-
ствительно мало, роман можно пересказать в нескольких предложениях. Сюжет 
внешне прост и не насыщен событиями. И читателю нужно приложить немало 
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усилий, чтобы разглядеть главное, увидеть, что называется, между строк, по-
добно тому, как это делал Онегин в 8 главе романа: «Он меж печатными строка-
ми / Читал духовными глазами / Другие строки» (Пушкин 1978: 158).

Поэтика Пушкина подразумевает значимое умолчание, которое становит-
ся подчас смыслообразующим – в том же «Евгении Онегине», – когда чита-
тель с трудом вдруг осознает, что главная встреча в романе, встреча Онегина 
и Татьяны, почему-то никак не описана, а замещена знаменитыми отточиями. 
Ему довольно трудно понять, как можно было «пропустить» главное событие, 
вообще ничего не сказать о нем в и без того «бессобытийном» романе, но ху-
дожественный эффект от этого пропуска оказывается колоссальный. Подобных 
моментов в романе немало – что стоит «пропущенное» путешествие Онегина, 
которое поэт планировал сделать 8 главой, но оно стало приложением к роману, 
а на самом деле его важнейшей частью. Это невысказанное, неописанное собы-
тие, нюансы встречи Онегина и Татьяны, самой главной и важной для героев, 
которое изменит все их существо к лучшему, читатель «дочитывает», или «до-
писывает» сам – и это очень сложно. Он вынужден неоднократно возвращать-
ся к реакции Онегина – к его нелепому вопросу о том, «которая Татьяна», что 
он задает Ленскому на обратной дороге, будто он не знал, кто из трех Лариных, 
«старушки»-матери и двух барышень, есть кто. Читатель задумывается и со-
единяет начало и конец – первую и последнюю встречу Онегина и Татьяны и 
выстраивает невольно тот, не нашедший событийного выражения «возможный 
сюжет» романа, о котором писал Сергей Бочаров (Бочаров 1999: 17–45). Как 
только читатель задумывается о причинах и об эффекте подобной «бессобы-
тийности» (а «бессобытийность» лишь иллюзия, на самом деле события проис-
ходят грандиозные), то он вынужден постоянно разгадывать этот пушкинский 
quest. Но современный читатель не привык, или отвык от подобной деликат-
ной подачи материала и постановки проблемы, поэтому ему нужно совершить 
определенную работу и над собой.

Стоит сказать, что пушкинское умение не сказать напрямую главное очень 
ценили его немногие почитатели в Европе, во Франции, например. Иван 
Тургенев вспоминал, что Проспера Мериме восхищало в Александре Пушкине 
то, что в некоторых его текстах – речь шла об «Анчаре» – отсутствовали «вся-
кие толкования и моральные выводы». «Всякий новейший поэт, – вспоминал 
Иван Тургенев слова Проспера Мериме, – не удержался бы тут от комментари-
ев» (Тургенев 1986: 345).

Немало интересу к классическим текстам препятствуют стереотипы воспри-
ятия, или напластования разных матриц восприятия, которые сложились в раз-
ные временные периоды. Порой литературно-критические оценки становятся 
догматической схемой интерпретации того или иного текста. Сами по себе эти 
оценки могут быть справедливыми в своей системе координат, но когда они и 
только они доминируют, например, в школьной практике, то это способствует 
тому, что пути, ведущие к другим смысловым структурам текста, закрываются. 
Так обстоит дело – или обстояло, поскольку есть надежда, что ситуация поти-
хоньку меняется, – с Иваном Гончаровым и одним из самых известных в России 
его романов «Обломов». Трактовка Николая Добролюбова, высказанная крити-
ком давно, в год первой публикации романа (1859), и благожелательно воспри-
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нятая самим автором, в ХХ веке в России в силу сложившихся обстоятельств 
стала доминирующей. Илья Ильич Обломов оценивался преимущественно как 
неприспособленный к жизни барин, не умеющий сам надевать чулки, и это 
осуждение и порицание барского неделания распространялось и на все дво-
рянское сословие, и на Илью Ильича как на худшего его представителя. Еще 
во времена Ивана Гончарова подобная оценка прижилась, так что Обломов был 
записан каким-то неведомым образом в «лишние люди» – хотя справедливости 
ради стоит сказать, Николай Добролюбов не пользовался этой метафорой. Все 
это в какой-то момент заставило возмутиться самого Ивана Гончарова, когда он 
«прочитал в газетах», что один немецкий критик написал «в каком-то немец-
ком журнале (Rundschau) (?) отзыв об Обломове и, между прочим, относит его 
к лишним людям: Вот и не понял!» Писатель утверждал, что «лишних людей» 
много  – «полна вся русская толпа», а вот таких, как Обломов – «не-лишних» – 
«меньше» (Гончаров 1980: 476). Федор Достоевский увидел, возможно, это об-
ломовское «касание мирам иным» (Осипов 2012: 182), когда заметил: «а мой 
идиот ведь тоже Обломов», – но общее недоверие к герою сказалось и тут. 
«Только мой идиот лучше гончаровского, – продолжил он. – Гончаровский иди-
от – мелкий, в нем много мещанства, а мой идиот – благороден, возвышен» 
(Ф.М. Достоевский в воспоминаниях… 1892: 308). Роман Ивана Гончарова сло-
жен, и едва ли даже сейчас найдены к нему нужные «ключи», о чем сожалел 
еще сам писатель в статье «Лучше поздно, чем никогда».

Не менее драматически складывается ситуация с Иваном Тургеневым. 
Современный читатель в России знает о нем большей частью как о писателе, 
чьи сочинения изучались в курсе школьной программы – это роман «Отцы и 
дети», «Записки охотника». Бывают и счастливые исключения, когда Тургенева 
читают много и с интересом – такие случаи тоже имеют место быть. Но в це-
лом мало кто сейчас, если не считать очень узких специалистов, обращается к 
Тургеневу. Многим этот «классик» кажется непонятным и даже скучным, пото-
му что не отвечает современным ритмам и темпам. И нередко у современного 
читателя возникает вопрос: а настолько ли Тургенев велик, как это принято счи-
тать, чтобы его книги можно было перечитывать?

Нужно признать, что в начале ХХ столетия подобные вопросы тоже возни-
кали. Как относиться к Тургеневу? Не ушел ли он в прошлое вместе со сво-
им временем? Юлий Айхенвальд в «Силуэтах русских писателей» высказал 
мысль, которая и сейчас многим представляется справедливой: критик назвал 
Тургенева «туристом жизни», который «все посещает, всюду заглядывает, нигде 
подолгу не останавливается», и в целом лишен «пафоса и подлинной серьезно-
сти», потому что из действительности «вынул <…> трагическую сердцевину» 
(Айхенвальд 1908: 138). Ивану Тургеневу, по мысли Юлия Айхенвальда, неве-
домы вопросы жизни и смерти, и даже любовь у него – вымышленная. Потому 
тургеневская проза остается для читавших и даже почитавших его в свое время 
знатоков лишь «сладостной страницей» (Айхенвальд 1908: 147), которую стоит 
оставить в прошлом – ее нельзя брать в настоящее. Сказано это было давно, но 
и сейчас хорошо описывает современную матрицу восприятия писателя.

Другое положение из оценки Тургенева Юлием Айхенвальдом тоже близ-
ко современному читателю: критик считал, что «Тургенев не глубок» и что «во 
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многих отношениях его творчество – общее место» (Айхенвальд 1908: 138). 
Особенно это проявляется в его сравнении с Федором Достоевским и Львом 
Толстым. Однако к чтению книг Тургенева нельзя подходить с теми же мерка-
ми, которые применимы к вышеназванным авторам, потому что смыслы тур-
геневских текстов рождаются исключительно в сфере художественности и во 
многом подчинены той же поэтике умолчания, которую можно наблюдать и у 
Александра Пушкина, о чем шла речь выше. Примером тому могут служить 
знаменитые тургеневские романные эпилоги, в которых иногда явно, а иногда 
скрыто и даже с трудом узнаваемо присутствует между тем значимая для смыс-
ла целого романа цитация или аллюзия, которая предполагает читательскую 
стратегию «перепрочтения» всего текста ввиду этой важной и заключительной 
фразы. Читатель романов Ивана Тургенева должен обладать способностью счи-
тывать эти аллюзии и цитации и переживать на себе их неотразимое воздей-
ствие. Тургенев практически везде оставляет читателю «шифры» и «ключи» к 
своему тексту. Так, в финале романе «Отцы и дети» он соединяет пушкинские 
строки о «равнодушной природе» со словами из заупокойного песнопения, а в 
«Дворянском гнезде» – сложно сочетает цитаты из Пятой и Третьей песен пер-
вой кантики «Божественной Комедии» Данте Алигьери (См.: Беляева 2018). 
Без понимания, зачем он это делает (едва ли подобные моменты можно объяс-
нить бессознательными процессами), не разобраться в тургеневских романах, 
а ведь они кажутся очевидными. Это лишь немногие примеры, доказывающие, 
что Тургенев и глубок, и, к сожалению, слишком сложен, чтобы массово при-
влечь к себе читателя. Как «классик» он остается писателем «элитарным» и 
«для немногих». Но позиций своих не теряет и, хочется надеяться, не утратит 
в будущем.

Являясь в свое время для читателя одновременно и объектом эстетическим, 
и уходящим в сферы задач религии, философии, социологии, психологии, рус-
ская литература XIX века создала тексты, в которых представлена совершен-
но уникальная человековедческая практика. Ею питается литература и культу-
ра и по настоящее время, без влияния русских книг трудно сейчас представить 
себе открытия Зигмунда Фрейда и Карла Юнга. Русские писатели глубоко про-
никли в духовно-психологическое ядро личности, что не может не привлекать 
к себе читателя, в какое бы время он ни жил. Художественный антропологизм 
Михаила Лермонтова, Александра Герцена, Ивана Гончарова, Ивана Тургенева, 
Федора Достоевского, Льва Толстого, Николая Лескова – тоже отличительная 
черта классического периода. Можно вспомнить глубокое замечание Михаила 
Лермонтова о том, что «история души человеческой, хотя бы самой мелкой 
души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа» (Лермонтов 
1981: 225), или утверждение молодого Федора Достоевского, только вступаю-
щего на литературное поприще, что «человек есть тайна» и что разгадывать ее 
придется всю жизнь (Достоевский 1996: 21), или суждения Александра Герцена 
о том, что «биографии» отдельных людей «раскрывают всю роскошь мирозда-
ния» (Герцен 1955: 87), или Льва Толстого, уже в пору работы над первыми 
своими сочинениями прозревающего закон «текучести» человека, который он 
сформулирует в своих дневниках гораздо позже. В его «Дневнике» за 1898 год 
(запись от 3 февраля) есть такие строки: «Одно из самых обычных заблужде-
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ний состоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми, глупыми, умными. 
Человек течет, и в нем есть все возможности: был глуп, стал умен, был зол, стал 
добр, и наоборот. В этом величие человека. И от этого нельзя судить человека. 
Какого? Ты осудил, а он уже другой. Нельзя и сказать: не люблю. Ты сказал, 
а оно другое» (Толстой 1953: 179). Или днями позже (запись от 19 марта) Лев 
Толстой пишет: «Одно из величайших заблуждений при суждениях о человеке 
в том, что мы называем, определяем человека умным, глупым, добрым, злым, 
сильным, слабы[м], а человек есть всё: все возможности, есть текучее веще-
ство, есть…», и далее в дневнике следовала графическая картинка, изображаю-
щая человека, которая напоминала реку с неровными берегами (Толстой 1953: 
185). Не случайно в романе «Воскресение» писатель уже сравнит человека с 
рекой напрямую: «…Люди как реки: вода во всех одинаковая и везде одна и та 
же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, 
то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе 
зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и быва-
ет часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим со-
бою» (Толстой 1936: 194). Все персонажи Льва Толстого именно таковы – они 
не укладываются ни в какие классификационные схемы.

Созвучен со Львом Толстым и Иван Тургенев, которому удалось фикси-
ровать антропологическую загадку в статьях о переводе «Фауста» (1845) и о 
«Гамлете и Дон Кихоте» (1860) и воплотить в своих сочинениях 1850–1860-х 
годов. Он констатировал, что в человеке чередуются, сменяются качества край-
ние – «гамлетовские» и «донкихотские», при этом сама же человеческая «нату-
ра» остается единой (другое дело, что он не говорит, что определяет эту натуру 
вне обозначенных «крайних граней», что, условно говоря, находится посредине 
человеческой целостности, что внутри, чем она наполнена). Оттого каждый че-
ловек не есть в полном смысле Гамлет или Дон Кихот – такие чистые типы есть 
только у Шекспира и Сервантеса – обычный человек может только «сбиваться», 
в зависимости от ситуации или своего внутреннего настроя, либо на Гамлета, 
либо на Дон Кихота. Та двойственность, которая фактически обнаруживает-
ся в этом более чем амбивалентном, согласно Тургеневу, соединении разнопо-
лярных качеств, позволяет говорить, что человек, по его мысли, не может быть 
сведен к типу Гамлета или Дон Кихота. Его антропологическая природа всегда 
вмещает в себя и то, и другое, потому что человек меняется и никогда не бы-
вает одним и тем же. Иван Тургенев подчеркивал, что, говоря о современных 
Гамлетах и Дон Кихотах, он и не думал «утверждать невозможность изменений 
и противоречий в человеческой природе…» (Тургенев 1980: 331). Гамлетовско-
донкихотскую «текучесть» человека неизменно ощущает в персонажах Ивана 
Тургенева и современный читатель, призванный каждый раз, обращаясь к 
его сочинениям, решать для себя вопрос о сущности человеческой личности. 
Русская литература классического периода представляет собой в принципе бла-
годатную почву для этого.

Итак, русская литература классического периода – явление живое, а пото-
му открытое, заново пополняемое воспринимающей ее эпохой, но при всей от-
носительности ценностных координат и литературных репутаций в ней есть и 
всегда будет корпус текстов, без которых современная культура не сможет су-
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ществовать. Эти тексты могут оказываться все более сложными для понимания 
новым читателем, но тут должны вступать на свое поле филологи и осущест-
влять важнейшие институциональные задачи культуры – служить общему делу 
понимания.
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Ирина Бељајева

РУСКА КЛАСИКА И САВРЕМЕНИ ЧИТАЛАЦ

Резиме

Руска књижевност из класичног периода или књижевност „од Пушкина до Чехова» 
(Јуриј Лотман) – није у толикој мери „симболички објекат“, на известан начин створен кроз 
институције, одговорне за њену симболизацију, као што то сматра Пјер Бурдје, колико „ор-
ганска» културна појава, која поседује своју унутрашњу вредност и у свим трансформацијама 
не губи на свом значају и „класичности“ (узорности). У руској књижевности из класичног 
периода, уз све могуће измене њеног састава (што је такође неизбежно и посве природно), 
увек ће остајати својеврсни златни корпус текстова, без кога култура датог доба не може да 
постоји. То је у многоме условљено специфичном генезом руске књижености, која је упра-
во у XIX веку, тј. у периоду „од Пушкина до Чехова“ формирала свој национални модел. Тај 
модел се заснива на јединственој вези двеју традиција односа према речи – „блискоисточној“ 
и „грчкој“ (античкој). Посебно, истовремено експлозивно и органско једињење ових линија 
формирало је класични период у руској књижевности, који ће увек бити у фокусу пажње 
културе. Међутим, класични текстови истовремено представљају одређену потешкоћу за 
савремену рецептивну свест, пошто захтевају не само урањање у свакодневицу, историју, 
познавање реалија, већ нуде читаоцу другачији темпо, ритмове, који одликују фабулар-
ност, поетику и проблематику ових књига. У чланку се откривају поједине потешкоће при 
разумевању познатих класичних текстова. Реч је о томе како да савремени читалац изађе 
на крај са „оскудицом збивања“ у роману Алекснадра Пушкина „Евгеније Оњегин“, како 
да дешифрује завршетке романа Ивана Тургењева, како да разуме „флуидност“ јунака ру-
ске књижевности, укључујући ту и ликове Лава Толстоја, као и зашто Обломова не треба 
доживљавати као „сувишног човека“.

Кључне речи: руска књижевност XIX века, руска књижевност из класичног периода, 
рецепција, Александар Пушкин, Иван Тургењев, Иван Гончаров, Лав Толстој.
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ПО ТУ СТОРОНУ ПРЕДМЕТА   
(ПРЕДМЕТНЫЙ МИР В. ПИВОВАРОВА  

И П. ПЕППЕРШТЕЙНА)

Отношение к предмету в искусстве снова становится актуальным в 60-e годы XX века: на 
Западе это отражается в искусстве минимализма, поп-арта и концептуализма, а в России – в 
творчестве неофициальных художников. В московском концептуализме предметы и вещи в 
большинстве случаев наделены специфическим значением и символикой, в основном опре-
деляемой советским контекстом. Поэтому и у неофициальных художников, и у концептуа-
листов часто речь идет о уже использованных предметах, отброшенных, о мусоре, о вещах-
свидетельствах – во всяком случае о вещах, которые хранят в себе личный отпечаток его 
обладателя. В рамках данной статьи мы попытаемся посмотреть каким способом в творче-
стве концептуальных художников В. Пивоварова и П. Пепперштейна, вещи теряют свою ма-
териальность, сакрализируются и превращаются в «странные объекты», которые, посред-
ством своей энергии оказывают сильное воздействие на человека.

Ключевые слова: московский концептуализм, визуальное искусство, В. Пивоваров, П. 
Пепперштейн, предметный мир, сакрализация предметов.

Attitudes towards the visual object in art become relevant again in the 1960s. In the West, this 
is reflected in the art of minimalism, pop-art and conceptualism, and in Russia – in the work of un-
official artists. Amongst Moscow Conceptualists, objects and things tend to have specific mean-
ing and symbolism, mainly determined by the Soviet context. Therefore, both unofficial artists and 
Conceptualists often talk about objects which are already used, discarded or waste, but which still re-
tain a personal imprint from their owners. Based on the work of two conceptual artists, V. Pivovarov 
and P. Pepperstein, we will demonstrate how the objects in their works lose their materiality, be-
come sacralized and turn into »strange objects”, and how these »strange objects” influence a person 
through their energy.

Keywords: Moscow conceptualism, visual art, V. Pivovarov, P. Pepperstein, object, sacralisation. 

Эстетика концептуализма формировалась под влиянием художественной 
практики дадаиста и теоретика Марселя Дюшана, который еще в 1913 году в 
Нью-Йорке выставлял предметы домашнего обихода, освобождая их от утили-
тарного значения и превращая в реди-мейды. Благодаря Дюшану, изменилась 
позиция художника, и отныне художником мог стать не только живописец, ко-
торый пишет картины, или скульптор, создающий скульптуры, а любой чело-
век, который придумывает новое искусство на основании идеи, что стало ос-
новным стержнем поэтики концептуализма. В то же время К. Малевич пишет 
свои супрематические композиции, освобождается от предметности, олицетво-
ренной в Черном квадрате, который становится не только картиной, но и та-
инственным знаком, иконой модернизма и, если можно так сказать, «филосо-
фией искусства», где идея «черного квадрата» пригласила на диалог искусство 
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XX и XXI веков. Хотя Малевич в своем позднем периоде творчества и вернул-
ся к предметной живописи, супрематизм оставил свой след в концептуальном 
искусстве. Отношение к предмету в иксусстве снова становится актуальным в 
60-e годы XX века: на Западе это отражается в искусстве минимализма, поп-
арта и концептуализма, а в России – в творчестве неофициальных художни-
ков. Ключевым событием в истории концептуализма является инсталляция Дж. 
Кошута Оne and Three Chairs 1965, состоящая из стула, фотографии этого же 
стула и статьи из словаря с определением слова «стул». Причем, стул и фото-
графия стула могли меняться от выставки к выставке, что зависело в основном 
от выбора куратора. Самое главное, чтобы сохранилась идея произведения ис-
кусства – эйдос в платоновском смысле. Отношения к самому предмету и при-
вязанности к вещи, к «определенному стулу», Кошут не имел. 

В московском концептуализме предметы имеют несколько иную функцию: 
независимо от того, изображены ли они на холстах, выставлены как объекты 
или как части инсталляции, oни в большинстве случаев наделены специфиче-
ским значением и символикой, в основном определяемой советским контек-
стом. Поэтому и у неофициальных художников, и у концептуалистов часто речь 
идет о уже использованных предметах, отброшенных, нужных или забытых, 
предметах домашнего обихода, о мусоре, о вещах-свидетельствах – во всяком 
случае о вещах, которые хранят в себе личный отпечаток его обладателя. В тео-
ретических текстах Кабакова в 1970-х годов появляется термин «плохая вещь» 
(Кабаков 2008: 53–55), а в искусствоведческой терминологии – плохое искус-
ство. «Плохое искусство», по словам Е. Бобринской, – «это не направление, 
не эстетическая категория в строгом смысле слова. Это скорее некий вектор в 
развитии искусства, не всегда отчетливо осознанная тенденция, проявлявшая-
ся в творчестве разных художников на протяжении всей истории существова-
ния подпольной культуры и получившая к концу 1980-х годов статус своеобраз-
ного эстетического концепта, реализовавшегося в демонстративных и порой 
нарочито артикулированных приемах» (Бобринская 2013: 333). Основные ва-
риации «плохого искусства» Бобринская связывает с «мусорной эстетикой», 
к которой обращаются Д. Краснопевцев, О. Рабин, И. Кабаков, Н. Алексеев, 
Б. Орлов и др.; с мотивами «руин» и «ветхости» в произведениях Б. Орлова, 
Комара и Меламида и др., а также с появлением «не-искусства», характерного 
для концептуалистской эстетики художников, принадлежащих т.н. волне «вто-
рого концептуализма» (Бобринская 2013а: 372)1. Таким образом, эстетика «пло-
хого искусства» подразумевавала, с одной стороны, личное/интимное отноше-
ние к предметам советского быта, что встречаем на коллажах и ассамбляжах О. 
Рабина в виде обрывков газет, документов, листов; инсталляциях И. Кабакова 
(Ящик с мусором 1985, Туалет), Д. А. Пригова (газета-объект, банки с текстом), 
А. Монастырского (объекты Куча, Туфли). С другой стороны, в некоторых объ-

1 Е. Бобринская использует этот термин для поколения художников, начавших работать на 
рубеже 1970–1980-х годов и имеет ввиду следующие группы: С-З (В. Скерсис и В. Захаров), 
«Инспекция "Медицинская герменевтика"», «Перцы» (Л. Скрипкина, О. Петренко), а также 
художников Ю. Альберта, В. Захарова, И. Макаревича, Е. Елагину, Н. Паниткова и произве-
дения так называемой «южнорусской концептуальной школы» (С. Мартынчик, Л. Войцехов, 
И. Чацкин, С. Ануфриев, Ю. Лейдерман, А. Петрелли и др.).
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ектах А. Монастырского, в акциях «Коллективных действий» и особенно в объ-
ектах и инсталляциях «Инспекции "Медицинская герменевтика"», эти пред-
меты являются попутными, нейтральными, даже «агрессивно нейтральными» 
(Рыклин 1992: 11–70, 185–221) – (Но поздно 1986, Его глаза 1986, Поворот 
1986, Товарная панель при легком искажении, 1988, Черная Эльза 1988, Книга 
за книгой, 1988). Таким образом, объекты и инсталляции медгерменевтов на-
поминают своими характеристиками эстетическую модель западного концеп-
туализма, где первостепенным оказывается неизобразительность, минимализм, 
однообразность и загадочность, что вызывает «определенный дискомфорт у 
зрителей не столько за счет непрывычного или раздражающего внешнего обли-
ка, но главным образом за счет иных правил их восприятия, нарушающих уко-
ренившуюся привычку обращения с искусством» (Бобринская 1994: 1).

Так, например, объект Черная Эльза вызывает у зрителя непонимание из за 
драматического алогического конфликта между объектом, названием и смыс-
лом. Объект Черная Эльза представляет табуретку, сделанную из стиральных 
досок. Название никак не соответсвует предмету изображения, но обознача-
ет термин, придуманный герменевтами и вошедший в Словарь московской 
концептуальной школы как: «принцип полной диссими ляции обстоятельств. 
Отчасти соответствует «плевральному шоку», как он описан в Вол шебной горе 
Т. Манном. Ч.Э. (максимум энтропии) и Черный Гонконг (минимум энер гии) 
являются разведенными частями Второго начала термодинамики. Между ними 
про стирается Парижско-Юрская дорога». Интересно, что Черная Эльза появля-
ется и в психоделическом романе Мифогенная любовь каст как странный при-
бор, который должен был обеспечить русскую победу в войне. «Назвала она этот 
прибор «Черная Эльза»: специально дала ему немецкое женское имя, считая, 
что немецкая смерть должна иметь немецкое имя» (Ануфриев, Пепперштейн 
2010: 448).

С помощью алогической цепочки между основным предметом (табурет), ма-
териалом, из которого он сделан (стиральные доски), названием (Черная Эльза) и 
символическим представлением названия, вошедшим в словарь, обессмыслива-
ется весь дискурс. Не важно, что весь концепт вещь-название-описание намека-
ет на инсталляцию Кошута, где показан стул-фотография стула-словарная статья. 

Подобную мистификацию встречаем и в инсталляции Медгерменевтов 
Проблема трофея (1993), показанной на выставке Заложники пустоты, в ко-
торой трехмерность «холстов» образуется благодаря трём натянутым белым по-
лотнам, за которыми находятся спрятанные вещи. Таким образом, художники, с 
одной стороны, обыгрывают тему пустоты, отсутствия, забвения (белые натяну-
тые холсты в виде картин), а с другой – представляют материальность скрытых 
предметов, превращая их секретность в сакральность. В альбоме Пивоварова 
2005 года Праздники, в листке Праздник белых покрывал, встречается та же 
тема: «В этот день мебель в доме и зеркала покрываются белыми покрывала-
ми. Это день поминовения умерших родных и друзей. Целый день проводится 
в глубоком молчании» (Пивоваров 2006: 56).  

Многие альбомы Пивоварова посвящены темам одиночества, забвения, ис-
кания художественной и экзистенциальной идентичности, ностальгии (Лицо 
1975, Проект для одинокого человека, Конклюзии) и некой абсурдной кореля-
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ции между человеком и  »умом не постижимым” миром. Работы Пивоварова 
рассчитаны на долгое и пристальное рассматривание, на долгое созерцание, 
поскольку зритель охвачен атмосферой картин. Одиночество, изоляция, моно-
тонность, бессобытийность и пустотные миры Пивоварова представлены в ме-
тафорических и условных образах. Пивоваров выбирает для своих метафизи-
ческих пространств одиноких героев-эйдосов, иногда человекообразных, но 
часто и геометризованые силуэты без лица и эмоций, в которых обитает душа2. 
Его эстетический субъект, «художник-персонаж», превращается в «маленького 
человека» в прямом и в косвенном смысле. В его художественном эксперимен-
те Микрогомус 1979, «задуманном как часть большого альбомного «романа» 
(Пивоваров 2014: 78), Микрогомус ощущает ужас и угрозу от обыкновенных 
бытовых вещей вокруг него, за которыми он пристально наблюдает и чью 
энергию «злых точек» постояно ощущает, пока сам не исчезнет, спрятавшись 
в спичечную коробку в ящике рабочего стола. Он уходит в ландшафт, внутри 
спичечной коробки, что можно считать экспериментом в пределах картинно-
го пространства, характерного для большинства неофициальных художников 
того времени, прежде всего Эрика Булатова. Однако, отношение Пивоварова к 
одиночеству является амбивалентным. Оно представлено и как высшая степень 
аскетизма3, в котором человек остается наедине с самим собой, со своей ду-
шой, с сознанием и восприятием личных отношений с окружающим миром. Он 
прячется за кулисы собственной души, потому что «там просторно, загадочно 
и прохладно, и там проживает бесконечность» (Пепперштейн 2014: 8). По его 
мнению, одиночество имеет четыре ступени: 

1. Трагическое или экзистенциальное одиночество
2. Меланхолическое или космическое одиночество
3. Созерцательное или метафизическое одиночество
4. Радостное или абсолютное одиночество.

Все степени одиночества Пивоваров показал в своих проектах Проект 
жилого помещения для одинокого человека, Режим дня одинокого человека, 
Проект предметов повседневного обихода для одинокого человека, Проект 
снов для одинокого человека и др. Обсуждая разные ступени одиночества, ху-
дожник пишет, что «Показанные проекты, предлагающие предельную несво-
боду на уровне актуального бытия, должны привести к достижению четвертой 
ступени одиночества, которая, хотя и совпадает с физической смертью одино-
кого человека, является тем не менее обретением подлинной свободы и соеди-
нения с бесконечным» (Пивоваров 2001: 105). Нам кажется, что последние два 
типа одиночества тесно связаны с темой пустоты, которая становится одной из 
центральных тем в творчестве «Инспекции  »Медицинская герменевтика”» и 
«Коллективные действия». Одиночество Пивоварова прежде всего показано в 
пространстве комнаты, поскольку комната для него обозначала именно тот уго-
лок мира, в котором обитает душа, независимо от того, где эта комната находит-
ся – на Маросейке, в мастерской Пивоварова, или в Праге, в которую Пивоваров  

2 Имеется ввиду картина В. Пивоварова Как изобразить жизнь души? (1975).
3 Это найболее показано в альбоме В. Пивоварова Отшельники (2003).
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»убежал” в 1982 году. «Комната души» Пивоварова, возможно, повлияла и на 
развитие жанра комнаты как инсталляционного пространства у Кабакова и И. 
Наховой4, а также на пространство больничных палат и психоаналитических 
кабинетов Медгерменевтов. 

Самые ранние альбомы Пепперштейна раскрывают также тему одиночества 
и изоляции, только его герои застревают не в шкафах, как у Кабакова, или в 
спичечных коробках Пивоварова, а в бутылках (альбом Бутылочные человечки 
1979) и там устраивают свой внутренний мир.

В сознании Пепперштейна память занимает важное место и нередко отража-
ется в старинных вещах – символах ушедшей эпохи: «Но, слава богу, есть еще 
на свете рассохшиеся кухонные столики, узорчатые клеенки с горелыми кру-
гами от горячих чайников и сковородок, подвешенные под потолком велоси-
педы, дырявые ситцевые занавески, книги, календари и прочие вещи, без кото-
рых продолжить жизнь не имело бы никакого смысла» (Пепперштейн 2006: 46). 
Наряду с этим встречаются и рухлядь, помойки, кладовые, чердаки, подвалы с 
тайнами, но и «перламутровые ботинки со светящимися шнурками», «серебри-
стые плейеры с пушистыми наушниками», «крошечные мобильные телефоны 
со светящимися экранчиками ... «(Пепперштейн 2006: 47)». Предметный мир 
описывается как художественная инсталляция, в которой сочетаются прошлое 
и настоящее, советское и современное, коммунальный быт и квартиры в разга-
ре евроремонта. У автора постоянно ощущаются ностальгические настроения, 
характерные, прежде всего, для людей и обществ, потерпевших крах, смену 
власти, или крушение самого государства. И когда речь идет о ностальгии, мы 
не имеем ввиду ее изначальный смысл как «тоска по родине, по родному дому» 
(Ожегов, Шведова 1998: 422), а второй смысл. Так, ностальгия у Пепперштейна 
преставляется как тоска о прошлом, о пережитом, об утраченном: «на стыке 
этих двух вещевых миров они и жили, причем старое и уходящее демонстриро-
вало гораздо большую прочность, оно хорошо держалось и пустило глубокие 
корни, которые достигали самой сердцевины жизни, тогда как новое быстро 
ломалось, устаревало или выходило изм моды и заменялось другим новым» 
(Пепперштейн 2006: 46). 

Свое отношение к предметам и вещам, Пепперштейн наиболее точно опи-
сал в тексте Пассо и детриумфация. Ключевой вопрос Пeпперштейна: может 
ли вещь вообще или какая-либо вещь по отдельности обладать определенной 
внутренней активностью?

Предметный мир у Пепперштейна – очень богатый и разнородный. Он опи-
сывает предметы с такой подробностью, до мельчайших деталей, будто прони-
кая в них с аппаратом окулиста. Предметы и вещи в его поэтике обладают соб-
ственной аурой, особой энергией, которая влияет на окружающих. Используя 
терминологию В. Руднева, их можно назвать «странными объектами» (Руднев 
2014), поскольку они оказывают сильное воздействие на человека. В своем тек-
сте Пассо и детриумфация. Попытка классификации по принципу отношений с 
предметом Пепперштейн выделяет два типа людей: тех, которые несут на себе 
«бремя «ненависти вещей», и тех, которых можно назвать «любимцами вещей». 

4 О жанре «комнатах» в московском концепутализме см. в сборнике МАНИ 1987. Комнаты.
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Примером первых для Пeпперштейна является Кафка, других – Томас Манн. 
Автор предлагает и третью подгруппу, которую «составляют люди, не испыты-
вающие на себе какого-либо повышенного или определенно окрашенного отно-
шения со стороны вещей, но зато сами пытающие глубокую и захватывающую 
«страсть к вещам». В третьей подгруппе автор выделяет еще два типа: «зафик-
сированные» и «расплывчатые». Первые, по авторскому мнению, рассматри-
вают предмет как «объект страсти», «в жертву которому приносят свое обо-
жание». Таким типом объекта является Заир Борхеса, которого Пепперштейн 
определяет как «сверхинтенсивный предмет, настолько интенсивный, что он 
завладевает сознанием каждого, кому лишь стоило бросить на него взгляд». 
Другому типу, расплывчатому, принадлежит Пруст. Пепперштейн считает, что 
«"расплывчатый тип" отличается от "зафиксированного" тем, что то внимание, 
которое в случае фиксации относится в первую очередь за счет какой-то опреде-
ленной категории предметов (денег, драгоценностей, тростей, ключей, спичеч-
ных этикеток) или даже скапливается вокруг какого-либо одного конкретного 
предмета (любимой картины, монеты, драгоценности, трости, кресла), предста-
ет перед нами в постоянном движении. Оно (это аффектированное внимание) 
свободно перемещается с предмета на предмет. Аффект при этом не становится 
слабее» (Пепперштейн 1998). Хотя автор в своих интерпретациях и самоинтер-
претациях не определяет свое отношение к предмету, нам кажется, на основа-
нии его поэтики, что он принадлежит к «расплывчатому типу». Пепперштейн 
превращает мир предметов в мир вещей, а мир вещей - в мир идей. В своей 
Реалогии (Вещеведению) М. Эпштейн обозначает разницу между предметом и 
вещью следующим образом: «Предмет превращается в вещь лишь по мере сво-
его духовного освоения, подобно тому, как индивидуальность превращается в 
личность в ходе своего самосознания, самоопределения, напряженного само-
развития» (Эпштейн 2003: 346-350). Вещи теряют свою материальность, они 
сакрализируются в пепперштейновской прозе и становятся «материальными 
выражениями» своих символических свойств: трофеями, атрибутами и сувени-
рами. Они воздействуют, благодаря своему сакральному характеру. Вещи для 
Пепперштейна есть смысловые, а не материальные единства. 

Они часто вступают в роли помощников и союзников: «Разница в том, что 
все мои вещи от Помощников получены или сами есть Помощники – они все из 
Нашего Собственного, а вот у тебя – настоящий Трофей, от врага принесенный. 
Считается, что у такого оружия особые возможности. Неисчерпаемые. Но и об-
ращаться с ним надо более осторожно: начеку надо быть. Вообще-то говоря, 
иметь у себя такую вещь – смертельный риск. Но есть одно важное обстоятель-
ство: считается, что тот, кто получил Трофей в свой День Рождения, тому он 
не может принести никакого вреда, а только лишь пользу. Более того, Трофей, 
который человек заполучил на свой День Рождения, называется "Подарком 
на День Рождения". И это уже не просто Трофей, он приобретает новое каче-
ство, как бы сродняется со своим хозяином и называется Атрибут. Иметь та-
кой Атрибут и почетно и выгодно. Говорят, он не только при жизни, но и после 
смерти полезен. При особо удачном стечении обстоятельств Трофей, который 
стал Атрибутом, может сделаться также Сувениром. А если у тебя появился 
спелый, нефальшивый Сувенир – это значит, никто никогда не сможет хозяй-



Славистика ХХIV/1 (2020)

178 Елена Кусовац

ничать у тебя в мозгах. А это, Дунай, редкость. Потому что, покамест мы не 
обзавелись хорошим Сувениром, в голову нам лезут все, кому не лень, как в 
общественный туалет. У тебя, правда, в голове Советочка, но она спит и во сне 
советы подает. А такие вещи, как эта (Поручик снова указал на серую веревку), 
не спят никогда. Они всегда начеку. Советов они тоже никаких не подают – они 
всегда действуют САМИ» (Ануфриев, Пепперштейн 2010: 331). Таким обра-
зом, предметы меняют свою профанную функцию на сакральную. Р. Кайуа в 
своей книге Миф и человек. Человек и сакральное подчеркивает заразительную 
и опасную силу сакрального, воздействующую на того, кто к этим предметам 
прикасается: «Итак, в своей элементарной форме сакральное представляет со-
бой прежде всего опасную, непонятную, трудно управляемую и в высшей сте-
пени действенную энергию» (Кайуа 2003: 153). 

Трофей в Словаре терминов московской концептуальной школы определя-
ется как «предмет, вынесенный из глу бин галлюциноза»: «Я думаю, твой на-
ставник, который готовил тебя, объяснил тебе, что для тебя было бы макси-
мально выгодным, чтобы этот Трофей стал твоим Атрибутом, а впоследствии 
Сувениром. Для этого не пользуйся им, не думай о нем, ничего с ним не делай, 
никак к нему не относись, не обращайся к нему с речами, не наделяй его име-
нем, не спрашивай его ни о чем, не проси у него ничего, не приказывай ему, не 
делись с ним своими мыслями, просто держи его у себя, вот как ты держишь 
при себе этот бинокль» (Ануфриев, Пепперштейн 2010: 337). Вещь, превратив-
шись в Трофей, потом в Атрибут и в конце в Сувенир, приобретает высшую 
силу, особые возможности, действующие даже после смерти. Таким образом 
в вещи отражается замысел Бога относительно этой вещи. В. Н. Топоров, ссы-
лаясь на речение Августина «вещи таковы, какими их видит Бог», считает, что 
«вещь в силу описанного подобия ведет человека к Богу, и человек, пользуясь 
вещами по своим «низким», собственно человеческим нуждам, должен пом-
нить, что через них он вступает в общение с Богом и Бог через них говорит с 
человеком» (Топоров 1993: 70–94). Расуждая о таинственных свойствах пред-
метов, воздействующих на человека, т.н. «души предмета», с его тайной и не-
узнаваемой «сущностью», Пепперштейн придумывает слово «пассо», обозна-
чающее «неопознаваемую душу неодушевленного» и пассивную активность 
предмета (Пепперштейн, Монастырский 1999: 176). С другой стороны, слово 
«ДЕТРИУМФАЦИЯ» означает «Состояние, в котором та или иная вещь осво-
бождается от своего бытия в качестве именно этой вещи, выходит из состо-
яния «триумфа», которым является ее встроенность в определяемость мира» 
(Пепперштейн, Монастырский 1999: 176). Кажется, что этот «прием» мож-
но применить на некоторые предметы на картинах Пивоварова, которые, «де-
триумфировавшись», принимают на себя энергию некоего Абсолюта, Духа, 
Эйдоса. В альбоме Желтый Пивоварова все начинается с Большого яйца (жел-
того цвета) и продолжает действовать, вселяться в пространства сознания (од-
ного человека), в пространства быта (комнаты как верный мотив), передавая 
свою энергию-луч, силу предметам, которые трансформируются в вещи, а по-
том в Aтрибуты. Кажется, что именно детриумфация – это звено между ве-
щью и Атрибутом. К. Кобрин в тексте Желтое и желтый, говоря о альбоме 
Пивоварова, обращает внимание на объяснительную записку к цветовой гамме 
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около желтого прямоугольника5 в которой написано «Цвет Духа, части Бога», 
из чего следует, что цвет Духа – именно желтый: «Дух витает, где хочет. Иногда 
он материализуется в виде настольной лампы, торжественно озаряющей алле-
горию Дома. Это Дом-Духа, его торжество и апофеоза; «Лампа освещала ком-
нату теплым уютным светом». Уют является предикатом Дома Духа, так же, 
как аллегорией его является чайная чашечка с блюдцем» (Кобрин, Пивоваров 
2006: 131). Все это можно отнести и к другим вещам в пивоваровской пред-
метной сокровищнице: желтому ножу (Но иногда какой-нибудь предмет ста-
новился желтым), желтому креслу (И иногда у меня являлась надежда), при-
сваивающими энергию Желтого и теряя свою изначальную функцию предмета, 
превращаясь в Атрибут. И здесь вполне уместно было бы применить магрит-
товский прием: что это не нож и это не кресло,6 т.е. что это не только нож и 
это не только кресло. Предметы-атрибуты появляются на картинах Пивоварова 
в цикле картин Эйдосы с атрибутами (2009). Бытовые предметы, вроде ножа, 
лампы, чернильницы, журнала, не представляют только материальную харак-
теристику предметов, а скрытую, сакральную, внутреннюю душу предметов. 
Ж. Бодрияр в своей книге Система вещей (Бодрияр 2001: 32) считал, что вещи, 
помимо своих практических функций, обладают способностью вбирать в себя 
душевный опыт человека, и именно такую функцию вещи мы имеем ввиду, ког-
да речь идет о предметном мире на картинах В. Пивоварова и в литературном 
творчестве П. Пепперштейна, поскольку они, как бы отрицая свою функцио-
нальность, выражают в себе свидетельство, память, воспоминания и носталь-
гические ощущения и могут оказать влияние на того, кто ими обладает: «Вещь 
вышла из себя. Вещь стала не в себе» (Ануфриев, Пепперштейн 2010: 329); 
«Сегодня, наверное, праздник. Сегодня получишь Предмет. Ты сможешь сжи-
мать в ладошке собственную судьбу. Пройдут миллиарды мгновений, проско-
чат десятки лет, И вас похоронят вместе в простом деревянном гробу. И после, 
в неведомых жизнях, в посмертных сюжетах, в мирах, Свой сувенир повсюду 
будешь таскать с собой. Стирается память. Останутся только ворсинки на швах. 
Серое, Плотное, Узкое. Кисточка. Гвоздик. Отбой» (Ануфриев, Пепперштейн 
2010: 330). «Мне эта вещь не нужна. Но то, что ты обладаешь ею, меняет отно-
шение к тебе» (Ануфриев, Пепперштейн 2010: 337).

Атрибуты из мира идеи снова переходят в материальный мир, становятся 
Сувенирами7 – памятниками прошлого, но обладающими энергией защиты: 
«Вот разве что он уничтожил твой Сувенир. Теперь у тебя будут возникать се-
рьезные проблемы с памятью» (Ануфриев, Пепперштейн 2010: 652). Такого рода 
предметы присутствуют на картинах Пивоварова, Пепперштейна, а также и в их 
прозе. В. Пивоваров их называет сакрализаторамы, подразумевая под этим «спе-
циальные охранные приспособления для защиты «внутреннего» от «внешнего». 

5 Имеется в виду альбом В. Пивоварова под названием Философу, Письмо №3.
6 Относится к работе Р. Магритта Вероломство образов 1928-1929 с надписью Это не 

трубка. 
7 Сувенир (фр. Souvenir – воспоминание, память) — предмет, предназначенный напоми-

нать о чём-то. В Словаре терминов московской концептуальной школы, медгерменевты суве-
нир определили как «тип объекта, консервирущий в себе память об определенном событии 
(опредмеченная память)» («Инспекция «МГ» 1998: 82). 
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«Сакрализаторами могут быть самые обыкновенные предметы быта. Имея на 
себе сакрализатор, например, повесив на нос сковород ку, а на уши – сапожные 
щетки, можно появляться в самых «загрязненных» обще ственных и спириту-
альных пространствах и быть защищенным от опасных неви димых излучений» 
(Пивоваров 1979). Оказывается, что энергия предмета может быть угрожающей 
и опасной с одной стороны, но защищающаей с другой.

Многие предметы заимствованы из сказок: так появляются волшебные сапо-
ги или скатерть-самобранка со своей охраняющей функцией: «Тем более, что 
мне никакого труда бы не составило дать тебе с собой Скатерть-Самобранку: 
она бы тут и тебя поддержала бы, как следует, и народу бы тут спасла види-
мо-невидимо от голодной смерти», или шапка-невидимка в инсталляции С. 
Ануфриева8.

Одной из важных характеристик пепперштейновской прозы является антро-
поморфизм, а некоторые изложения и рассказы ведутся от лица неодушевленно-
го предмета: Рассказ зеркальца, Продолжение истории потерянного зеркальца. 
Начав с того, что природа вещей в какой-то мере антропоморфна и что «человека 
связывает с окружающими его вещами такая же (при всех оговорках) органиче-
ская связь, что и с органами его собственного тела, и в «собственности» на вещи 
всегда виртуально присутствует тенденция вбирать в себя их субстанцию через 
поедание и "усвоение"» (Бодрияр 2001: 33), автор считает, что именно зеркало 
самым лучшим образом отражает эту связь, ведь благодаря ему человек может 
видеть свое отражение и лучше познать самого себя. Во всей глубине галлюци-
ноза герои Пепперштейна анализируют, декодируют и деконструируют знаки и 
символы. Так, например, девушка Катя Сестролицкая в поиске своего собствен-
ного я, оглядываясь в зеркале, видит «чудесное лицо Маши Аркадьевой, ее золо-
тистые волосы, ее влюбленные глаза – словно два зеркала, обнявшие вагончик 
с двух сторон, сообщались меж собою по двум каналам восхищения. Два полу-
растворившихся «я» отразились друг в друге», что способствует «удвоению» 
я, мотивом двойничества, столь характерном для пепперштейновской прозы. 
Зеркало здесь является двойным обманщиком: с одной стороны, оно порождает 
восприятие без объекта, а с другой – восприятие Другого.

 Зеркало и оптические приборы являются одними из самых употребляемых 
объектов в поэтической иконографии автора. Неслучайно М. Рыклин заявил, 
что «Вся проза Пепперштейна в той или иной мере зеркальна. Даже если зер-
кало не становится действующим лицом, все непрерывно отражается во всем. 
Невозмутимая зеркальность позволяет избежать психологизации и так назы-
ваемой «лепки характеров», которой обычно кичатся профессиональные лите-
раторы. Мир зримого и мир текста в этой прозе строго разделены» (Рыклин 
1998). Все эти зеркала, монокли, бинокли, стекляные объекты, линзы, оптиче-
ские приборы, стетоскопы, эпруветы относятся к зрению и к концепту наблюде-
ния и эта «смена ракурса» приводит к появлению «включенного наблюдателя», 

8 Имеется ввиду инсталляция Шапка-невидимка (1997) С. Ануфриева: на пустом пьеде-
стале не находится ничего, кроме названия инсталляции. Используя сказочный мотив шап-
ки-невидимки и ее волшебное свойство делать невидимым того, кто ее надевает, он наделяет 
ее еще одной функцией (кроме субъекта действия) – функцией объекта, который, уничтожив 
самого себя, оставляет за собой пустое пространство.
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агента, изучающего всех и все вокруг себя, включая и себя самого, что приве-
ло к выраженной саморефлексии и методу самоинтерпретации, теоретической 
практике, столь важной для московских концептуалистов.

Использованная литература

Бобринская, Екатерина. Концептуализм. Москва: Галарт, 1994.
[Bobrinskai͡ a, Ekaterina. Kont͡ septualizm. Moskva: Galart, 1994]
Бобринская, Екатерина. Чужие? Неофициальное искусство: Мифы, стратегии, кон-

цепции. Москва: Breus, 2013.
[Bobrinskai͡a, Ekaterina. CHuzhie? Neofit͡sialʹnoe iskusstvo: Mify, strategii, kont͡sept͡sii. 

Moskva: Breus, 2013]
Бодрияр, Жан. Система вещей. Москва: РУДОМИНО, 2001.
[Bodrii͡ar, ZHan. Sistema veshcheĭ. Moskva: RUDOMINO, 2001]
Кабаков, Илья. 60-70-е... Записки о неофициальной жизни в Москве. Москва: Новое 

литературное обозрение, 2008.
[Kabakov, Ilʹi͡a. 60-70-e... Zapiski o neofit͡sialʹnoĭ zhizni v Moskve. Moskva: Novoe 

literaturnoe obozrenie, 2008]
Кайуа, Роже. Миф и человек. Человек и сакральное. Москва: ОГИ, 2003.
[Kaĭua, Rozhe. Mif i chelovek. CHelovek i sakralʹnoe. Moskva: OGI, 2003]
Кобрин, Кирилл. Желтое и Желтый в: Пивоваров В., Едоки лимонов. Москва: XL 

Галерея, 2006.
[Kobrin, Kirill. ZHeltoe i ZHeltyĭ v: Pivovarov V., Edoki limonov. Moskva: KHL 

Galerei͡ a, 2006].
Ожегов, С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. Москва: ИТИ 

Технологии, 1998.
[Ozhegov, S. I., SHvedova N. I͡U. Tolkovyĭ slovarʹ russkogo i͡azyka. Moskva: ITI 

Tekhnologii, 1998]
Пепперштейн, Павел. Вступительный текст в каталоге Виктор Пивоваров, Книга I. 

Artguideeditions, Музей МАГМА, 2014.
[Peppershteĭn, Pavel. Vstupitelʹnyĭ tekst v kataloge Viktor Pivovarov, Kniga I. 

Artguideeditions, Muzeĭ MAGMA, 2014]
Руднев, Вадим. Странные объекты, Феноменология психотического мышления. 

Москва: Академический проект, 2014.
[Rudnev, Vadim. Strannye ob”ekty, Fenomenologii͡a psikhoticheskogo myshlenii͡a. 

Moskva: Akademicheskiĭ proekt, 2014]
Рыклин, Михаил. Диета старика. Москва, 1998. <http://lib.ru/PROZA/PEPPERSHTEJN/

dieta_starika.txt> 30.04.2020.
[Ryklin, Mikhail. Dieta starika. Mосква, 1998. <http://lib.ru/PROZA/PEPPERSHTEJN/

dieta_starika.txt> 30.04.2020.
Рыклин, Михаил. Террорологики. Москва-Тарту: Эйдос, 1992.
[Ryklin, Mikhail. Terrorologiki. Moskva-Tartu: Ėĭdos, 1992]
Топоров, В.Н. Вещь в антропоцентрической перспективе. Москва: Aequinox, 1993, 

70–94.
[Toporov, V.N. Veshchʹ v antropot͡ sentricheskoĭ perspektive. Moskva: Aequinox, 1993, 

70–94]



Славистика ХХIV/1 (2020)

182 Елена Кусовац

Эпштейн, Михаил. Проективный философский словарь: Новые термины и понятия. 
Под ред. Г.Л. Тульчинского и М.Н. Эпштейна. СПб.: Алетейя, 2003.

[Ėpshteĭn, Mikhail. Proektivnyĭ filosofskiĭ slovarʹ: Novye terminy i poni͡atii͡a. Pod red. 
G.L. Tulʹchinskogo i M.N. Ėpshteĭna. SPb.: Aleteĭi͡a, 2003]

Источники

Ануфриев, С., Пепперштейн, П. Мифогенная любовь каст. Москва: Ад Маргинем 
Пресс, 2010.

[Anufriev, S., Peppershteĭn, P. Mifogennai͡a li͡ubovʹ kast. Moskva: Ad Marginem Press, 
2010]

Пепперштейн, Павел. Пассо и детриумфация. [В:] Диета старика. Москва: 1998. 
<http://lib.ru/PROZA/PEPPERSHTEJN/dieta_starika.txt> 30.04.2020.

[Peppershteĭn, Pavel. Passo i detriumfat͡sii͡a / Dieta starika, Moskva: 1998. <http://lib.ru/
PROZA/PEPPERSHTEJN/dieta_starika.txt> 30.04.2020.

Пепперштейн, Пaвел. Свастика и пентагон. Москва: 2006.
[Peppershteĭn, Pavel. Svastika i pentagon. Moskva: 2006]
Пепперштейн, Павел. Словарь терминов московской концептуальной школы. Сост. 

А. Монастырский, Москва: 1999.
[Peppershteĭn, Pavel. Slovarʹ terminov moskovskoĭ kont͡ septualʹnoĭ shkoly. Sost. A. 

Monastyrskiĭ, Moskva: 1999]
Пивоваров, Виктор. Альбом «Сакрализаторы», 1979.
[Pivovarov, Viktor. Alʹbom «Sakralizatory», 1979]
Пивоваров, Виктор. Едоки лимонов. Москва: XL Галерея 2006.
[Pivovarov, Viktor. Edoki limonov. Moskva: KHL Galerei͡a 2006]
Пивоваров, Виктор. Книга I. Art guide editions. Музей МАГМА, 2014. 
[Pivovarov, Viktor. Kniga I. Art guide editions. Muzeĭ MAGMA, 2014]
Пивоваров, Виктор. Проект биографии одинокого человека. Из проектов для оди-

нокого человека. [В:] Влюбленный агент. Москва: Новое литературное обозре-
ние 2001.

[Pivovarov, Viktor. Proekt biografii odinokogo cheloveka. Iz proektov dli͡a odinokogo 
cheloveka // Vli͡ublennyĭ agent, Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie 2001]

Јелена Кусовац

С ОНЕ СТРАНЕ ПРЕДМЕТА 
(ПРЕДМЕТНИ СВЕТ В. ПИВОВАРОВА И П. ПЕПЕРШТАЈНА)

Резиме

Полазећи од чињенице да предметни свет код московских концептуалиста заузима 
значајно место, у овом раду смо се претежно бавили односом према предмету/ствари у ра-
довима најзначајних концептуалних уметника Виктора Пивоварова и Павла Пеперштајна. 
С обзиром да «лоша уметност» представља једну од важних естетских концепција коју су 
развијали незванични уметници у периоду од 1960-х до 1980-х, сматрамо да је та концепција 
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доживела одређену транформацију у делима млађих концептуалних уметника. Предмети 
из совјетске свакодневице, приказани на сликама или коришћени у инсталацијама незва-
ничних уметника, повезивани са «естетиком ђубрета», код московских концептуалиста 
млађе генерације бивају неутрализовани, минимализовани али уједно и лишени сопствене 
материјалности. Предмети се сакрализују, претварају у сувенире и трофеје, добијајући при-
том нови, виши смисао, а њихово деловање на посматрача/читаоца бива пренесено изван 
естетских оквира у «поље свести».

Кључне речи: Московски концептуализам, П. Пеперштајн, В. Пивоваров, визуелна умет-
ност, предметни свет, сакрализација предмета.
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ЯЗЫКОВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ВЛАДИМИРА КАЗАКОВА

Предметом исследования данной статьи является языковая де(кон)струкция, совер-
шаемая В. Казаковым в абсурдистском, предельно гибридном прозаическом творчестве. 
Языковой эксперимент автора прослеживается от его истоков в русском историческом аван-
гарде, вплоть до его переобразования, места и функции в лоне совершенно уникального ка-
заковского хаосмоса. Воспринимая язык стержневым инструментом одновременно отраже-
ния и сотворения мира, Казаков посредством многоуровневых сдвигов, фактуры, приема 
диалогизации, темы молчания, погружается во тьму бессмыслицы с целью преодолеть гра-
ницы бессильного рационального подхода к миру и почерпнуть из неизведанных глубин бес-
сознательного. Этот словесный опыт освобождения является сугубо имманентным, посколь-
ку осуществляется в непрерывном диалоге автора с самим собой, со другостью, находящем 
свое отражение в творческом акте. Стало быть, во многом экспериментальная проза Казакова 
– это попытка самопознания, поиски столь желаемого соединения со своей самостью, то есть 
с миром. Согласно поэтике автора, данное соединение сбывается лишь в языке.

Ключевые слова: В.В. Казаков, язык, проза, самопознание, абсурд, молчание, диалог.

The subject of this article is the de(con)struction performed by V. Kazakov in his absurd and 
hybrid prose works. The author’s language experiment can be traced from its origins in the Russian 
historical avant-garde, right up to its transformation, place and function in the womb of Kazakov’s 
completely unique chaosmos. Perceiving language as the essential tool for simultaneously 
reflecting and creating the world, through multilevel shifts, textures, reception of dialogue and 
the theme of silence, Kazakov plunges into the darkness of nonsense in order to overcome the 
boundaries of the powerless rational approach to the world and draw from the unknown depths 
of the unconscious. This verbal experience of liberation is immanent, since it is carried out in a 
continuous dialogue of the author with himself, with otherness, which is reflected in the creative 
act. Therefore, Kazakov’s experimental prose is largely an attempt at self-knowledge, the search 
for a much-desired connection with his self, that is, with the world. According to the poetics of the 
author, this connection becomes true only in language.

Keywords: V. V. Kazakov, language, poetics, self-knowledge, absurd, silence, dialogue.

Владимир Васильевич Казаков (1938–1988) погрузился в творческий про-
цесс в 1965 году с легкой руки Н.И. Харджиева. Благодаря довольно друже-
ственным отношениям со столь незаурядной личностью, Казаков, вопреки 
все еще, в 1960‒80 г., неблагоприятному положению авангардного искусства 
в СССР, смог напрямую познакомиться с творческим наследием футуристов 
и обэриутов, а также с одним из родоначальников исторического авангарда – 
Алексеем Крученых. Знакомство с Крученых в 1966 году настолько поразило 
молодого автора, что он стал считать это событие одним из важнейших в сво-
ей жизни. Такое восприятие данного знакомства ничуть не удивляет, посколь-
ку в 1966 году встреча с Крученых значила, в самом деле, встречу со всей эпо-
хой в лице своего последнего оставшегося представителя, в первую очередь, 
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с Хлебниковым, которого Казаков столь боготворил1. Разговорам с уже почти 
забытым заумником Казаков посвятил очерк «Зудесник», отсылая названием к 
тексту И. Терентьева: «Я видел его беззубым, старым, в выцветшей тюбетейке, 
великим. Вино превратилось в уксус, он разогревал его на огне, пил и говорил: 
"Велимир любил запах муравьиного спирта’’. [...] Когда он вдыхал воздух, воз-
дух замирал на мгновение. [...] У поэзии Крученых вкус свежей только что за-
резанной вечности» (Казаков 1978: 207). 

Казаков начинал как поэт еще в раннем детстве, но потом, прислушиваясь к 
совету Крученых, в большей мере погрузился в сотворение прозаических и дра-
матических текстов, зачастую с трудностью друг от друга отличимых2. Однако 
это не значит, что он полностью отказался от поэзии. Он продолжил писать и 
лирические произведения, объединяя их вместе с драматическими и прозаиче-
скими текстами в книги, преимущественно по хронологическому порядку. Эти 
машинописные сборники нередко обогащены коллажами и рисунками работы 
Казакова (или совместной работы с братом Алексеем), пестрят визуальными 
и орфографическими сдвигами, чем автор еще раз восходит к историческому 
авангарду, в частности, к футуристской фактуре и самописной книге.

Мир футуристов и обэриутов, рассказы Н.И. Харджиева и А. Крученых види-
мо не остались на поверхности казаковского восприятия. Наоборот, они стали 
выливаться в новый словесный эксперимент, строящийся на твердом фундамен-
те того первой половины XX века. Иначе говоря, авангардные идеи, бесспорно, 
оказали большое и легко узнаваемое влияние на поэтику Казакова, что позво-
ляет считать его преемником, прежде всего, Д.И. Хармса и А.В. Введенского, 
В.Хлебникова и А. Крученых, которых он и сам, наряду с Н.И. Гоголем и Ф.М. 
Достоевским, считал своими учителями.

Герметичное прозаическое творчество Казакова полностью основывается на 
языковом эксперименте, предстающем своеобразным словесным опытом осво-
бождения. От чего это Казаков жаждет освободиться, к чему ведет данное осво-
бождение и каким образом оно совершается – вот вопросы, в поисках чьих от-
ветов попытаемся хотя бы дотронуться до сути казаковского творчества, чтобы 
понять в чем особенность его поэтики.

Условный, предельно хаотичный и почти что неуловимый мир-текст Каза-
кова зарождается в кьеркегоровском ключе, в отчаянии, вытекающем из непре-
одолимого чувства абсурдности существования. Резко ощутив сиротство в от-
чужденном мире и будучи не в силах преодолеть его посредством привычных 
рациональных умозаключений, Казаков усомнился в рациональном подходе к 
постижению мира, в том числе в своей собственной роли в нем. Это сомне-
ние породило мысль о мире, уходящую от рацио в сторону бессознательно-
го – мысль, которая, развертываясь в непрерывном автодиалоге, выливается в 
текст, предстающий своего рода инструментом познания, уравнивающегося в 
казаковском восприятии со спасением. Уже из этого понятно, что творчество 

1 Примечательно, что Казаков особо подчеркивал свою связь с Хлебниковым собственным 
происхождением, то есть тем фактом, что в нем тоже течет русская, армянская и польская кровь.

2 «Он сказал мне о моих стихах: ‘’Я пишу такие же, но рву их’’. [...] Он написал на пода-
ренной книге: ‘’Держитесь прозы’’» (Казаков 1987: 207).
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Казакова сугубо субъективно, и что в сути его попытки постичь мир лежит са-
мопознание, поскольку мир, как учит Бибихин, не в другом месте, как в чело-
веке: «Только в мире человек находит себя – видит в мире себя так, что узна-
ет себя в согласии мира, видит себя в нем, узнавая раньше всякого знания, что 
только мир ему место и только мир равен ему – эта волшебно безвольная воля, 
загадочная бездонность; только ей равен человек в своем существе, только в 
ней видит родное и только ей, ничему другому и никогда не скажет безусловно-
го ‘’да’’» (Бибихин 2016: 60).

Стало быть, Казаков пытается освободиться от уз рационального мировос-
приятия, чтобы, шагнув за его пределы во тьму бессознательного, посмотреть 
на мир с той стороны, приобрести более полное представление о нем, и тем са-
мым собственную целостность. Однако не в этом суть освобождения от карте-
зианского мировоззрения. Казаков в лучших традициях авангарда воспринимал 
искусство не только инструментом познания, но заодно и сферой, обладающей 
фундаментальной потенцией для сотворения нового мира. Жизнетворческая 
функция искусства, встречающаяся отнюдь не впервые, все же приобрета-
ет особый вариант у Казакова, поскольку творимый искусством мир, который 
«стоит в ряду первой реальности» (Хармс 2001: 80), в данном случае полно-
стью лишен социального пласта и полностью имманентен. 

Другими словами, творчество автора, обращено внутрь. Он жаждет не ре-
волюции внешней, наподобие футуристов, а именно наоборот, революции вну-
тренней – единственной, которая, как учит Бердяев, может вернуть человека к 
«первооснове бытия», понимающейся в качестве «меонической свободы», «ни-
чем не детерминированной потенции» (Бердяев, электронный ресурс), из ко-
торой все творится. Такой позицией в понимании творческого акта автор, с од-
ной стороны, склоняется к метафизическим корням исторического авангарда, 
в первую очередь, обэриутов. С другой стороны, если учитывать размышления 
И.П. Смирнова, сугубый индивидуализм, обращеность на себя, уединение – это 
и есть характеристики, позволяющие считать Казакова одним из представите-
лей тзв. авангарда-33.

Внутренняя революция совершается Kaзаковым посредством слова. Мир 
Казакова сбывается в языке. Именно язык предстает местом человека-мира, ре-
альностью, отрицающей обыденные категории мировосприятия – категории 
времени и пространства. Следовательно, столь желаемое освобождение от уз 

3 Ср. в статье И.П. Смирнова «Авангард-3»: «Поколение, выступившее на социокуль-
турную сцену в период и сразу после Второй мировой войны, завершило развитие евро-
американского авангарда, привнеся и в его исходные, и в его дальнейшие программы но-
вые целеустановки. Самые первые проявления этого нового мышления стали заметны уже 
в преддверии большой войны. [...], несомненно, что именно 1940‒1950-е гг. были для аван-
гарда-3 наиболее плодотворной порой. Впоследствие он утратил социальную релевантность 
и превратился из знамения времени в разрозненные акты индивидуального творчества, про-
должил свою жизнь во все сильнее обособившихся друг от друга персональных вариантах (к 
тому же из строя очень рано выбили многие яркие представители послевоенной культуры: 
Джеймс Дин (1955), Джексон Поллок (1956), Альбер Камю (1960), Ив Кляйн (1962), Пауль 
Целан (1970) и др.). Как это обычно для ближайшей к нам истории, авангард-3 сосущество-
вал в неоднородном хронотопе с тем, что возникло и утвердило себя ранее – с еще не угас-
шим авангардом-2 и тоталитарной эстетической и прочей культурой» (Смирнов 2017: 118).
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рацио видится автору как раз в эксперименте освобождения языка, выдвигаю-
щем главным инструментом познания все более отчуждающегося мира-чело-
века бессмыслицу, чей основной функцией является «разрушение устойчивых 
представлений о мире и обусловленных моделей сознания» (Мейлах 1993: 8).

Итак, исходя из идеи авторефлексии, как способа постижения бытия, по-
вторное слияние с миром понимается, как приобретение собственной целост-
ности, как возвращение к себе, совершаемое посредством языка – единствен-
ного средства не только познания, но и, как учил Гельдерлин, свидетельства о 
существовании человека4. На уровне языка возвращение к себе-миру, то есть к 
истокам, подразумевает не что другое, как возврат ко внетемпоральному, пре-
словесному, словом, к Логосу. В этом-то и кроется суть попытки освободить 
язык – в возврате в докосмическое, добытийное, в лоно Ungrund’a (Я. Беме). 
Рассмотрим каким образом эта попытка совершается Казаковым.

Предельно фрактальный текст лишен логоцентризма, каузальности, после-
довательного повествования, сюжета, и наоборот, наделен чрезвычайной ус-
ловностью, прерывыстостью, плавностью жанра и структуры, синкретизмом 
чувственных восприятий, выливающимся в отдельные примеры синестезии, 
разнообразными сдвигами, отодвигающими смысл на второй план, а то и пол-
ностью устраняющими его. Своим языковым экспериментом Казаков несо-
мненно вторит идее о деавтоматизации языка, об его остранении, оживании, 
уходящей корнями в само начало XX века, в размышления Андрея Белого5, а 
также в намного более радикальные эксперименты футуристов и обэриутов, и 
вслед за ними в литературоведческие труды формалистов.

Казаковское оживление языка, осуществляемое с целью возврата к его пер-
вичной магической, жизнетворческой функции, изначально находит отраже-
ние в обращении к зауми и словоновшестве («Ододуров. Удудоров. Дододуров. 
Рододоров. Удудуров. Рудуду... Ододу... Удудо... Одо-до-до-до-о-о-о-о... » 
[Казаков 1972: 41‒42]; «однофамилец или однонет?» [Казаков 1995: 14]; 
«Левицкий – сама холодность и любезность, Истленьев – сама лоходность и бе-
люзность» [Казаков 1995: 22]; «Наступило. Не наступило. Кто. Кты. Кте. Ктой. 
Ночь, Истленьев, ночь» [Казаков 1995: 155]; ««Ваше Величество, в Воронеже 
бунт!»/ ‒»Бунт?»/ ‒ «Да, государь.»/ ‒ «Что ж... Позвать фельдъегеря!»/ Входит 
ельдфегерь. / ‒ «Государь, но как же Ровонеж?»/ ‒ «Что еще за вонеж?!»» 
[Казаков 1972: 28]; «‒ Итак, выкрикиваю: ф у р б а л а н !/ ‒ Браво!/ ‒ Мы 
все выкрикиваем: фурбалан!/ ‒ А кто же в тако случае выкрикнет ‘’браво!’’?/ 
‒ Давайте будем выкрикивать: фурбалан! браво!/ ‒ Браво! фурбалан! браво!/ ‒ 
Болфоран! вабро!/ ‒ Шмугрозыг! фагра!/ ‒ Хлодозог! граха!/ ‒ Муфхай! шер-

4 «Для того дана речь, опаснейшее из имуществ, человеку... чтобы он свидетельствовал о 
том, что он есть...» (Гельдерлин, электронный ресурс).

5 Вспомним хоть «Жезл Аарона» ‒ лекцию и статью А. Белого 1917 года, посвященные 
поэтическому слову: «[...] конструкция нашей речи напоминает нам сухие трескучие жерди, 
которые мы обламываем, насилуя смыслы слов, превращая в палочные удары сентенций; 
наше слово сухой, мертвый жезл, не проросший цветами; некогда он был мудрым, живым, 
звучным, образным, имеющим свои очертания. [...] этот жезл, это слово в руках наших мо-
жет опять превратиться в жалящую нас змею: восстанья в ней звука над смыслом; или же 
может оно произвести благоуханные лилией мысли, как Жезл Ааронов» (Белый 2011: 70‒71).
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вафец!/ ‒Халдай! генверштульц!/ ‒ Вонзай! барбизонт!/ ‒ Банзай! робинзонт!/ 
‒ Зузузума-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!/ ‒ Залзалза-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-
а-а!!!/ ‒ а-а-а-а-а-а-а.../ ‒ !!!!/ ‒ :::::::::::::::::::::::::/ ‒ 7 фф 7 фф..../ ‒ «+»» [Казаков 
2003: 383], и т.п.), а потом и к другим футуристским и обэриутским языковым 
и текстуальным модификациям. Среди самых значительных выделяются посто-
янные обрывы слов и предложений, неожиданные усечения, сокращения, не-
редкое употребление тмесиса, инверсии, палиндромы, лексические повторы, 
отказ от знаков препинания, отказ от прописной буквы6. Это все знаменатели 
сугубой фрагментации текста, его динамизации, и заодно своеобразной, резко 
выраженной фактуры, ломающей логику текста, и делающей его достаточно 
трудным для восприятия, неузнаваемым и почти полностью непроницаемым.

Однако обращение к зауми, к ее основному принципу, выдвигающему в пер-
вый план звуковой пласт слов, почти полностью пренебрегая их значением, у 
Казакова остается второстепенным. Будучи несомненным продолжателем аван-
гардных идей, Казаков все-таки переделал их на свой лад. Он своим творче-

6 «Па. Льчики» (Казаков 1972: 33).
«А на другом конце тьмы все было ина... Когда-нибудь голодные съедят не...» (Казаков 

1972: 35).
«Тусклое окно с трещиной через все небо – вот первое, что» (Казаков 1972: 52).
«3-Й ГОСТЬ здесь дождь лежит. тихо! Здесь д. л.» (Казаков 2003: 258).
«‒ Георгиевский штандарт, с надпис... «За отли... при пораже... и изгна... неприя... из пре-

делов России. 1812 г.»/ ‒ Когда наступит ночь, я не буду знать, как мне думать – по-ночному? 
[...] ‒ Георгиевские трубы... не знаете по-ночному?... с надписью... думать, думать без над-
писи...» (Казаков 2012: 72).

«‒ О чем вы думаете?/ ‒ О чем вы думаете?/ ‒ О чем вы думаете?/ ‒ О чем вы думаете?/ ‒ 
О чем вы думаете?/ ‒ О чем вы думаете?/ ‒ О чем вы думаете?... (и т.д.)» (Казаков 2003: 34).

«И вот в один из холодов мы снова встретились с ней:/ ‒ И вот в один из холодов мы сно-
ва встретились.../ ‒ И вот в один из.../ ‒ И вот снова.../ ‒ В.../ ‒ Холод.../ ‒ Встретились.../ ‒ 
Из...» (Казаков 2003: 40).

«Как видите, повеяло вертикальными тенденциями. Что ж, эти столбики слов не так уж-
плохи. Скажу больше, они п

 р
 е
 к
 р
 а
 с
 н
 ы
 !» (Казаков 2003: 247).
«5-й голос Осторожнее! Осторожнее! Осторожнее! Осторож...» (Казаков 1972: 53).
«Тут входит Тидохв» (Казаков 1972: 29).
«5-Й ГОСТЬ сны обжигают словно...» (Казаков 2003: 256).
«Не продолжайте, прошу вас! А то увидите фонари и дождь, увидите струи... (в сторону) 

иуртс» (Казаков 1995: 137).
«До(ночь)ждь» (Казаков 1995: 143).
«А эти строки не только не могут выразить, но не могут и вызарить. Да, это некая заря, о 

которой лучше молчать» (Казаков 1982: 94).
«Я замечаю, что мой род с каждым годом ста/ открывает та/ подарок императрицы/ бакер-

ку и нюхает/ новится древнее» (Казаков 1972: 26).
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ством не стремиться сотворить хлебниковский звездный язык будущего, обла-
дающий возможностью объединить всех обитающих на этой звезде, на Земле. 
Творчество Казакова полностью обращено внутрь, и целью его опыта освобож-
дения языка, его звездного языка, является, наоборот, достижение самой сокро-
венной, самой внутренней точки, той искры божественного, делающей его не 
только человеком, но еще именно таким человеком. А эта искра заложена как 
раз в свободном слове: «Проза – это слова, расположенные любым образом и не 
ограниченные ничем» (Казаков 2003: 161).

Влияние футуристской поэтики бесспорно заложено в основу казаковского 
опыта, но несмотря на это, все-таки прослеживается более выраженное смеще-
ние языкового эксперимента с пласта словообразовательного и фонетического 
на пласт синтаксический, и преимущественно, семантический, результирую-
щее в многочисленных примерах бессмыслицы, созданной вследствие сое-
динения синтаксически и семантически несоединимых языковых элементов. 
Казаков не отвергает значение слова, он работает над ним, пытаясь его расши-
рить. Именно в этом суть его словоновшества. Данное расширение происходит 
в экспериментальном катахрестическом соединении слов на уровне словосо-
четания – деконструкцией привычной сочетамости, причем эта деконструкция 
совершается в ущерб привычного смысла, в то время как морфологический и 
фонетический языковые пласты остаются невредимыми. На этом зиждется вся 
проза Казакова. Приведем лишь несколько примеров ради иллюстрации:

«Казнь, казнь – какое торопливое слово!» (Казаков 1982: 15).
«Мне дороги Ваши строки, их чугунная кровь, приливающая в виде прозре-

ний к» (Казаков, 1982: 21).
«Гости в несколько голосов зааплодировали» (Казаков 1982: 81).
«‒ Самая ночная профессия – фонарь.
‒ А самое фонарное безумие – речи» (Казаков 1982: 85).
«Я был то по-осеннему грустен, то по-осеннему весел» (Казаков 2012: 10).
«Сутулость свойственна дождям и времени: они всегда горбятся, словно 

должны войти через слишком низкую дверь» (Казаков 2012: 14).
«Она умолкла, глядя на меня широко раскрытыми днями своего отсутствия» 

(Казаков 2012: 14).
Таким образом словесный эксперимент Казакова можно считать более близ-

ким к опыту А. Введенского, поскольку акцент ставится на семантическом, отча-
сти синтаксическом, сдвиге, в итоге приводящем к распаду знака, к абсолютной 
утрате связи между означаемым и означающим. Но распад знака, как устойчивой 
структуры, не есть другое, как попытка разработки (бес-)смыслия, то есть рас-
ширения мыслительного и заодно семантического поля погружением в «широкое 
непонимание». Говоря словами Руднева, происходит полное поглощение денота-
та смыслом7. Оттуда возможность воспринимать казаковскую языковую де(кон)

7 «[...] но в противоположность случаю однопорядковой вселенной, не денотат поглощает 
смысл, а смысл поглощает денотат. И с этого мы начали нашу книгу, говоря, что язык уничто-
жает и унижает денотат. Мы оказываемся в смысловой вселенной параллельных миров, где 
нет денотатов. То есть, точнее говоря, в этой смысловой вселенной все миры равноправны и 
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струкцию, как попытку сотворения и интеграции новых семантических рядов, по 
сути новых миров, как разработку новых смыслов по сугубо субъективному ас-
социативному принципу, делающему текст столь герметичным, а язык арбитрар-
ным: «синтагматически высоко организованные асемантические тексты имеют 
тенденцию становиться организаторами наших ассоциаций. Им приписываются 
ассоциативные значения... Чем более подчеркнута синтагматическая организа-
ция, тем ассоциативнее и свободнее становятся семантические связи» (Лотман 
2000: 171). А такая попытка – сотворения мира посредством слова – как раз и 
есть возврат к изначальной перформативности языка, к его магической функции, 
ко внутренней форме, если угодно, к Логосу.

Особую значимость на пути познания, то есть возврата к деавтоматизиро-
ванному, живому языку имеет прием диалогизации, чем автор в определенном 
смысле восходит к античному опыту. Весь текст Казакова – это сплошной диа-
лог, или скорее, анти-диалог, поскольку сменяющиеся реплики призраков, го-
стей, игроков, ее и его, невесты и жениха, словом, персонажей, представляют 
собой хармсовские «разговоры без разговора», в которых целью является от-
нюдь не коммуникация, а простое высказывание обрывков собственных мыс-
лей, возникающих чаще всего ассоциативно, в качестве реакции на определен-
ные сенсации: утверждения, комментарии или ситуации.

Казаковские диалоги – это наглядный и сугубо развернутый образ еще че-
ховской глухоты, на которой абсурд собственно и коренится. Смысловой пласт 
диалога иногда продерживается в рамках двух‒трех, максимально четырех ре-
плик, когда определенная тема полностью обрывается, неожиданным, чаще 
всего абсолютно немотивированным улетучиванием мнимого разговора, рас-
створяемого в уже совершенно другом вопросе:

«1-Й ГОСТЬ Опять загадка, а я только что устал!
2-Й ГОСТЬ Совсем не обязательно быть сразу повсюду – достаточно быть 

хотя бы поодаль.
3-Й ГОСТЬ Завтра же приступаю к будущему!
4-Й ГОСТЬ Не клянитесь, это вредит тишине.
5-Й ГОСТЬ Странно, думаю о другом, а говорю о крови!
6-Й ГОСТЬ В полночь даже безумие становится полночным.
7-Й ГОСТЬ Кто мне скажет, куда исчезают мгновения?
1-Й ГОСТЬ В сторону холода.
2-Й ГОСТЬ Нет, мы их проглатываем. Следовательно – в сторону пищевода.
3-Й ГОСТЬ Так вот почему у чукчей отхожие места священны!
4-Й ГОСТЬ Если вы правы, то не они.
5-Й ГОСТЬ Страшно, что у крови цвет крови.
6-Й ГОСТЬ Привычка делает нас спокойнее, а цвет – бледнее.
7-Й ГОСТЬ Ей богу, я так глуп, что все понял» (Казаков 2003: 104‒105).

все они действительны, но в особом смысле» (Руднев 2018: 160‒161).
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Хотя можно говорить о своеобразном развитии чеховского диалога, следует 
иметь в виду одну колоссально значимую разницу. У Чехова персонажи, при-
нимая участие в диалогах, разговаривают не с другими персонажами в этом 
диалоге присутствующими, а с собой другим. Именно на этой почве, на глу-
хоте к чужому слову, к чужой мысли, основывается абсурд чеховских реплик. 
Казаков, в свою очередь, уходит еще дальше, порывая даже с собой. Иначе го-
воря, перед нами персонажи, отчужденные не только от мира, представленного 
в том числе в лицах других персонажей, но, что еще хуже, и от самого себя, от 
своей другости. 

Сплошная диалогизированнось текста способствует его фрактальности, а 
текстуальные фрагменты, вследствие пренебрежения смыслом, могут и взаи-
мозаменяться, кочевать из одного произведения в другое, расшатывая струк-
туру произведения. Таким образом усугубляется степень условности казаков-
ского мира, что прежде всего сказывается на плавности жанра. Жанр и род 
казаковских произведений не определить, чем автор несоменно вторит поэти-
ке Хлебникова. Слова Дуганова о «Колумбе новых поэтических материков», 
как Хлебникова называл Маяковский, вполне соотвествуют описанию казаков-
ского творческого акта, выявляя его суть: «В своем первичном отношении к 
литературному творчеству он не был ни прозаиком, ни поэтом, ни драматур-
гом, он прежде всего был словесником, для которого различные виды речи, раз-
дельные роды и виды литературы были только разными состояниями, разными 
способами существования единого слова – в стихе, в драматическом действии, 
в прозаическом повествовании, даже в научном описании» (Дуганов, цит. по 
Хлебников 2018: 13).

Неустойчивая природа казаковского хаотичного мира далее проглядывает и 
в неожиданном ведении диалогов не только в темноте, но, сколь ни странно, 
и в немоте, то есть мысленно. И это не удивляет, если учитывать, что текст 
Казакова не есть другое, как продукт «диалога души с собой», то есть мысли 
в определении Платона. Казаковская проза – это продукт автокоммуникации 
шизоидной личности автора, порождающей ряд двойников (обезличенных, все 
исчезающих персонажей, видимо не случайно редуцирующихся вплоть до го-
лосов) и поощряемой в целях самопознания, в целях возврата к своей самости. 
Человек же слышит собственные мысли без их звучания.

Мысленные, видимо не до конца воплощенные в словесности диалоги, по-
мимо того, что верно отражают пороговую природу амбивалентных призраков, 
еще и отсылают к весьма важной теме авторской поэтики – к теме молчания. 
Сталкиваясь с абсурдистской «тайной» (Бибихин 2016: 59‒60) тишиной мира, 
Казаков выбырает слово оружием своего бунта8. Его персонажи ведут диало-
ги, лишенные смысла, однако всегда пронизанные молчанием, которое лишь 
на звуковом уровне можно считать продолжением тишины, тогда как на самом 
деле предстает продолжением разговора9.

8 Выбрав слово оружием бунта, Казаков примкнул к поэтам-пророкам, продолжая разви-
тие столь значимой идеи в русской литературе.

9 Ср. у Эпштейна: «Именно невозможность говорить о чем-то делает возможным молча-
ние о том же самом. Молчание получает свою тему от разговора – уже вычлененной, арти-
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Призрачные персонажи, оказавшись перед выбором между речью и мол-
чанием, «принадлежащим к первой и последней свободе человека» (Бибихин 
2016: 159), несмотря на нескончаемый диалог и как раз вследствие его при-
роды, остаются верными последнему, и тем самым ближе к тишине мира. 
Сотканные из слов, но лишенные смысла, казаковские диалоги – это «говоря-
щее молчание» (Бибихин 2016: 163), то есть материализованное молчание, ко-
торому не удалось остаться тишиной, и на котором зиждется поэтический язык. 
Абсурдистский текст Казакова – это не слово (звук), и не тишина, а то кроюще-
еся между этими двумя полюсами – своеобразная «ткань из молчания и слова» 
(Бибихин 2016: 159), верно отображающая своеобразный modus vivendi тех, к 
кому принадлежит.

Однако как все-таки понимать этот явный уход от слова к молчанию, или 
лучше сказать, уход к молчанию в слове? Разломанный и совершенно вывер-
нутый наизнанку язык казаковских произведений, отказом от смысла погружа-
ющийся по сути дела в молчание, восходит отчасти к идее о бессилии язы-
ка, уходящей корнями в поэзию В.А. Жуковского («Невыразимое», 1819), Ф.И. 
Тютчева («Silentium!», 1829), О.Э. Мандельштама («Silentium», 1910, 1935), 
вплоть до футуристских и обэриутских словесных экспериментов XX века. 

Тем не менее, идея о бессилии языка порождена все тем же рациональным 
подходом к миру, в том числе к языку, предполагающем, что язык – это сугубо 
продуманная, математическая система, работающая по совершенно логичным 
законам, и тем самым подобающая лишь плоскому отражению хоть и распада-
ющегося, но все же обыденного мира. Тут могут возразить, ссылаясь на поэти-
ческую функцию языка. Несмотря на то, что стоит гораздо ближе к сущему, и 
поэтическому, или если угодно, философскому языку, все же присуще бесси-
лие, неспособность уловить и передать симультанность, «крылатость» мыслей, 
ощущений, переживаний, или говоря словами самого Казакова: «о чем ни ска-
жешь, о чем ни назовешь, вещь сама себе обманчива и странна» (Казаков 2003: 
268). Этому свидетельство как раз ламент названных поэтов.

Отказ от языка принимает свой крайний облик в графическом представле-
нии молчания в виде рядов точек, чаще всего следующих за неожиданным об-
рывом предложения или слова. Встречаются и целые реплики, написанные 
данным способом. Автор так видимо материализует паузу, наделяя ее значи-
тельной семантической нагрузкой, то есть преподнося в качестве очередной 
ипостаси молчания:

«Темные густые секунды, длинные волосы, бледность, подчеркнутая чер-
той. Это облик гостьи, которая спросила:

кулированной, и молчание становится дальнейшей формой ее разработки, ее внесловесного 
произнесения. Если бы не было разговора, не было бы и молчания – не о чем было бы мол-
чать. Разговор не просто отрицается или прекращается молчанием – он по-новому продолжа-
ется в молчании, он создает возможность молчания, обозначает то, о чем молчат.

Молчание следует отличать от тишины – естественного состояния беззвучия в отсутствие 
разговора. [...] 

Хотя внешне, акустически молчание тождественно тишине и означает отсутствие звуков, 
структурно молчание гораздо ближе разговору и делит с ним интенциональную обращен-
ность сознания на что-то» (Эпштейн 2015: 247‒249).
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‒Вы Н.?
Он ответил:
‒Да. Но я ни за что бы не вспомнил об этом, если бы не ваш вопрос. ............. 

.....................................................................................................................?
‒.........................................................................................................................» 
(Казаков 1982: 7).

«Он произнес:
‒Простите.
В те времена странным казалось каждое слово.
‒? (вопрошающий знак)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................  
Эти строки – мне странно видеть, как воздух омывает их, словно не узнавая 
себя» (Казаков 2003: 163).

Возникает логичный вопрос: зачем тогда Казакову, погружающемуся в по-
исках сущего во тьму бессознательного, такой бессильный язык? Ответ очень 
простой: чтоб это бессознательное отразить, заодно воссоздавая, перестраивая 
мир, поскольку именно в языке, в уходе от обыденного понимания его функции 
в сторону его освобождения, ломаются решетки рационального мировоззрения. 
Другими словами, язык в творчестве Казакова вовсе не бессилен. Он воспри-
нимается не только, как пассивный реципиент, лишь отображающий картину 
мира, но и наоборот, как активное начало, обладающее свободным потенциа-
лом к сотворению мира. 

Фрактальный, абсурдный, отчужденный мир, отражаемый в таком же язы-
ке, против которого автор то и дело бунтует, пытаясь его преодолеть, оборачи-
вается своей противоположностью, то есть именно тем сотворяемым миром, 
к которому следует стремиться. Мир Казакова словно двусторонняя картина, 
прекрасно вписывающаяся в поэтику и мировоззрение автора, зиждящееся на 
синтетировании противоположных полюсов. В одной перспективе, язык пред-
стает отражением мира, в другой – отражаемым мир. Путь деавтоматизации 
ведет от одного к другому полюсу, от миметической к мифологической жиз-
нетворческой функции языка. Оттуда столь многочисленные языковые экспе-
рименты, которые, возвращением вспять, к живому внетемпоральному боже-
ственному слову, кроющемуся в лоне мира, во тьме бессознательного, в итоге 
должны снова погрузить в мир человека, наконец-то приобретшего свою са-
мость, то есть целостность. От языка к себе – вот формула Казакова, словно 
отвечающего на призыв Введенского: «Уважай бедность языка! Уважай нищие 
мысли!» (Введенский 1993: 196).

Из сказанного следует, что очень важным элементом языкового эксперимен-
та Казакова предстает вопрос идентичности. Наряду с довольно заступленны-
ми репликами и некоторыми мотивами, напрямую отсылающими к данной про-
блеме преимущественно через невозможность персонажа вспомнить, узнать 
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себя, вырисовывается также тема имени, в которой сопряжены идеи поэта-про-
рока и творения мира посредством языка. Мир существует в языке, чем Казаков 
видимо отсылает к Адаму, и даже отождествляется с первым поэтом-пророком, 
наделяющим именами вещи, предметы, явления, и таким образом вызываю-
щим их к жизни. Стало быть, экспериментируя с языком, Казаков практически 
вызывает к жизни весь новый-старый мир, в чем прочитывается, с одной сто-
роны, идея вечного возвращения, а с другой, мысль Бибихина о нерасторжи-
мой связи человека, мира и языка: «Мир требует человека для своего явления. 
Человек в свою очередь требует мира, потому что иначе как в целом мире себя 
не узнает. Мир требует человека, чтобы показать свою истину; человек требует 
мира, чтобы найти себя. Мир требует человека, чтобы присутствовать в языке; 
человек осуществляется, давая слово миру. Это соотношение мира, человека и 
языка не похоже на математические уравнения. Оно не решаемое, а решающее» 
(Бибихин 2016: 211).

Эксперимент Казакова заключается не в деструкции языка, а в его декон-
струкции. Живой, все возобновляющийся при каждом новом чтении, свободный 
язык Казакова представляет собой отражение и отражаемое предельно услов-
ного, перетекающего хаосмоса, чьим местом предстает человек. Резко выра-
женная неопределимость, неустойчивость казаковского языка-мира, позволяет 
говорить об аутопоэзисе, что вполне соответствует одному из основных начал 
авторской поэтики, заключающемся в отрицании понятия конца в лоне метафи-
зики становления. Способность Казакова заново обнаруживать мир, смотреть 
на него словно в первый раз, показывает, что его переживанием мира, порож-
дающим столь своеобразный хаосмос, движет не только чувство отчаяния, но и 
вдохновляющий, невинный восторг, ничем не запятнанное, чисто детское удив-
ление миром в философском смысле, уходящее корнями в сферу эроса, и тем 
самым вдохновляющее к творчеству. Казаков и в этот раз преодолевает полюсы, 
соединив их в творческом процессе, как попытке спасения чудом.
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Василиса Шљивар

ЈЕЗИЧКИ ЕКСПЕРИМЕНТ ВЛАДИМИРА КАЗАКОВА

Резиме

Поимајући језик као главни инструмент спознаје и стварања света, као једину реалност, 
Владимир Казаков вишеслојним одрицањем и преосмишљавањем устаљених језичких прин-
ципа и правила понире у таму бесмислице, у незнане дубине несвесног с ону страну рација. 
Ово словесно искуство ослобађања је изразито иманентно, будући да се остварује у непре-
станом ауторовом аутодијалогу, који налази свој одраз у стваралачком чину. Стога се умно-
гоме експериментална проза Казакова, у којој се попут фантазмагорије уздиже треперави 
свет лишен јасних обриса, хладан хаосмос неухватљивих сена у непрестаној метаморфо-
зи, метала и крваве кише, самоће и насиља, очаја и страха, може разумевати као предста-
ва самоспознаје, трагања за толико жељеним сједињењем са сопством, односно са светом. 
Према поетици аутора, ово сједињење збива се само кроз језик и у језику.

Кључне речи: В.В. Казаков, језик, проза, самоспознаја, апсурд, ћутање, дијалог.
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ГЕРОИ-УДАРНИКИ ПЛАТОНОВА НА ФОНЕ КУЛЬТУРНОЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СССР В 1930 ГГ.  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕСЫ «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»)

В настоящей статье рассматривается влияние советской власти на создание героев-удар-
ников Андрея Платонова, а также формирование художественного единообразия в пользу 
иде ологии, что лучше всего показано как в литературе, так и в плакатном искусстве, и в сфе-
ре кинематографа в период индустриализации страны.

Ключевые слова: советская власть, герои-ударники, индустриализация страны, плакатное 
искусство, художественное единообразие.

The paper discusses the influence of the Soviet government on the creation of the characters, 
shock-workers, in Platonov’s creative work, as well as the problem of creating artistic uniformity 
for ideological purposes during the period of the country’s industrialization, which was best shown 
in literature, but also in film and poster art. 

Keywords: Soviet government, shock-workers, country industrialization, poster art, artistic uni-
formity.

Под влиянием больших политических перемен и ускоренного темпа инду-
стриализации  в СССР, господствующий в творчестве Платонова образ инженера 
резко меняется в произведениях 1930-х годов («Машинист» (1930), «Котлован» 
(1930), «Ювенильное море» (1930), «Первый Иван» (1930), «Высокое напряже-
ние» (1931), «Впрок» (1931), «Хлеб и чтение» (1931)). Данные произведения, 
впоследствии определяющие Платонова как вредителя социализма, пишуще-
го на тарабарском языке1, окажутся переломными в дальнейшей судьбе писа-
теля, утверждающие окончательно и бесповоротно его положение в системе 
советских писателей. Созданию вышеуказанных произведений, в том числе и 
неоконченного сценария «Турбинщик», способствовали поездки Платонова в 
Ленинградский металлический завод крупного машиностроения им. Сталина 
весной 1930-го года, которые повлияли и на возникновение нового типа плато-

1 В своей статье «Платонов и Сталин: диалоги на «тарабарском» языке», Евгений Добрен-
ко пишет следующее: «Среди замечаний Сталина на полях повести «Впрок» интереснее все-
го не брань не выбиравшего выражения вождя, но его возмущение языком Платонова: «Это 
не русский, а какой-то тарабарский язык». И действительно, здесь сталкиваются две гран-
диозные языковые проекции: публичная, явленная Сталиным, и платоновская – зазеркаль-
ная» (Добренко, 2017: 110–119). Также, по поводу повести Платонова «Впрок», Сталин в мае 
1931-го года пишет редакции журнала «Красная новь» следующее: «Рассказ агента наших 
врагов, написанный с целью развенчания колхозного движения и опубликованный головотя-
пами-коммунистами с целью продемонстрировать свою непревзойденную слепоту» (Сталин 
1999: 150). 
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новского героя-ударника, способного круглосуточно и беспрерывно работать и 
отвечать требованиям советской власти.  Н. Корниенко в комментариях к пье-
се «Высокое напряжение» отмечает, что «в сентябре 1930-го года Российская 
ассоциация пролетарских писателей (РАПП) принимается постановление о 
призыве ударников производства в литературу и показе ударника производ-
ства как генеральной темы пролетарской литературы» (Корниенко 2011: 694). 
Также, в пользу установления гегемонии и литературно-идеологического еди-
нообразия, РАПП принимает решение о показе ударников, целью которого яв-
ляется не только воспевание героев первых пятилеток, но и побуждение к но-
вому пролетарскому движению в литературе, в котором не хватает места для 
отсталых писателей, которые больше не оказываются в состоянии следить 
за быстрыми темпами развития страны. В своей работе «К Хронике работы 
над пьесой Высокое напряжение» Дарья Московская обращает внимание и на 
тот факт, что  «по требованию  РАПП в ОГИЗе создаются: «ударная серия», 
«Социалистическое строительство», очерковая серия «Борьба за промфинплан 
третьего года пятилетки»; устанавливается для поощрения авторов этих серий 
особая премия, инициируются поездки специальных ударных бригад писате-
лей в краткосрочные (2-3 декады) и долгосрочные (3-6 месяцев) командировки 
по крупнейшим предприятиям, индустриальным стройкам, колхозам и совхо-
зам» (Московская 2017: 417). Хотя идея включения писателей в производствен-
ный процесс датируется еще появлением первых производственных романов: 
«Доменная печь» (1925) Ляшкого, «Цемент» (1925) Гладкова, «Стройка» (1925) 
Пучкова, «Лесозавод» (1927) Караваевой, становится вполне понятным, что и 
в 1930-е годы производственная тематика 2продолжает развиваться и достигает 
своего пика, как на фронте литературы, так и в сфере искусства, особо в сфе-
ре киноискусства. В этой статье мы постараемся разоблачить образы платонов-
ских героев-ударников, их психологию и отношение к уже отсталым инжене-
рам старого поколения, а также попытаемся указать на развитие ударнической 
и производственной тематики в сфере фильмов, снятых в 1930-е годы.  

В июне 1930-го года в рамках XVI съезда ВКП(б)  Сталин пишет знаме-
нательный «Политический  отчет Центрального комитета», в котором заявля-
ет, что «рост народного хозяйства идет у нас не стихийно, а в определенном 
направлении, а именно – в направлении индустриализации, под знаком роста 
удельного веса индустрии в общей системе народного хозяйства, под знаком 
превращения нашей страны из аграрной в индустриальную» (Сталин 2018: 
189),  в котором он одновременно восславляет труд и успех всех героев первого 
года пятилетки: «Самое замечательное в соревновании состоит в том, что оно 
производит коренной переворот во взглядах людей на труд, ибо оно превраща-
ет труд из зазорного и тяжелого бремени, каким он считался раньше, в дело че-
сти, в дело славы, в дело доблести и геройства» (Сталин 1986: 200). Данной ста-

2 К. Ичин в статье «Инженер в производственном процессе: Высокое напряжение А. Пла-
тонова» пишет, что «в 1919-м году была проведена первая конференция по художественной 
промышленности с требованием, чтобы мастерские согласовывали свою работу с фабрика-
ми. С этого момента образ художника-производственника начинает распространятсья на все 
сферы искусства с целью преодоления разрыва между искусством и трудом, с целью утверж-
дения пролетарской культуры» (Ичин 2013: 101–102).



Славистика ХХIV/1 (2020)

 Герои-ударники Платонова на фоне культурной и общественно-политической жизни...   199

тье предшествовала статья «Год великого перелома» (1929), в которой Сталин 
оптимистически смотрит в будущее, предлагая новый метод в борьбе за соци-
ализм и коллективизацию страны, а также способы осуществления генераль-
ной линии коммунистической партии. Интересным для понимания духа эпохи 
является и «Договор о социалистическом соревновании обрубщиков трубно-
го цеха» завода «Красный выборжец», опубликованного в марте 1929-го года в 
газете «Правда», бросающий вызов всем героям социализма: «Мы,  обрубщи-
ки по алюминию, вызываем на социалистическое соревнование по поднятию 
производительности труда и снижению себестоимости» (Захарцев 2019: 36). 
Победители соревнования получали название «Ударник коммунистического 
труда». На фоне таких событий и новых постановлений власти СССР, Платонов 
через своих героев-ударников разрушает ложную утопическую картину совет-
ского быта, создавая настоящее представление о советском человеке в эпоху 
сталинизма, работающего под высоким напряжением. Одновременно он, как и 
его Машинист, задается вопросом: «Пронесемся или сгорим» (Платонов 2011: 
462) в том ускоренном производственном процессе. Недаром Ханс Гюнтер в 
своей книге «По обе стороны от утопии» одну ее часть называет «Ювенильное 
море как пародия на производственный роман», утверждая, что «повесть на са-
мом деле подрывает нормы этого жанра и продолжает критическую линию в 
творчестве Платонова» (Гюнтер 2011: 88). Приведенная мысль вполне приме-
нима и в контексте платоновских героев-ударников (Крашенина, Машинист, 
Девлетов....), которые парадируют и иронизируют требования советской власти 
к созданию нового утилитарного человека будущего, направленного только к 
строению социализма. 

Образ героя-ударника лучше всего показан в пьесе «Высокое напряжение», 
в которой Платонов сравнивает и выделяет два типа инженеров – инженеров 
старого и инженеров нового ударнического поколения во главе с Крашениной. 
Образ женщины-ударницы сделан не случайно, а как раз со стремлением пока-
зать новое положение советской женщины, которая больше не только мать и хо-
зяйка, но и носитель энергийного ударнического начала. Этот новый образ удар-
ницы хорошо показан как в литературе, так и на плакатном искусстве СССР в 
1930-е годы, особо в работах Страхова («Раскрепощенная женщина– строй со-
циализм!»), Клуциса («Поднимая квалификацию работницы, помогаем ей стать 
активным и равноправным строителем новой жизни»), Пинуса («Делегатка, ра-
ботница, ударница»), а также в работах Иорданского («Труженицы фабрик и 
полей, становитесь в боевые колонны ударниц!»), имеющие целью продвинуть 
как можно больше женщин к  выполнению пятилетнего плана. Однако Мешков, 
инженер старого поколения, на слова Довлатова: «А вы будете теперь сменным 
инженером — вместе с Олей Крашениной» (Платонов 2011: 118),3спрашива-
ет даже с заметной обидой и удивлением: «Так я что же? Я мало способен или 
худ стал?» (118), а потом и замечает: «Я все понимаю. Я должен нести обязан-
ности девушки» (118), что довольно четко выражает его сомнение по поводу 
такой возможности, чтобы Крашенина, как новый безопытный человек, мог-
ла работать лучше старого производственника. В отличие от отсталого, нико-

3 Здесь и дальше цит. по: Платонов А. П. (2011), Дураки на периферии. Пьесы и сценарии, 
(Москва: Время). 
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му не нужного Мешкова, Крашенина, странное создание, которое, по словам 
Абраментова, одновременно спит и думает, является самым ярким представи-
телем нового поколения. Платонов через образ Крашениной обыгрывает тему 
идеального, нужного человека, который все бригады, все механизмы видит во 
сне, но спит только нарочно, а таким образом жизни и приведет к единствен-
ной цели страны – победе социализма. Идеальный человек, как Крашенина, 
работает усиленно и бессменно по 20 часов, не чувствуя усталости и изнемо-
жения. Жизнь вне завода для нового инженера-ударника практически не суще-
ствует, о чем свидетельствуют слова ее мужа: «Спасибо тебе, жена... Две ночи 
я ждал тебя, сволочь» (123), и «Оля! Ты забыла меня, девочка?» (123) Это от-
чуждение, а также равнодушие ко всему, что не касается технического подъе-
ма и способов осуществления скорого прогресса и промфинплана, показана и 
на примере еще одного Машиниста-ударника, который на слова любимой де-
вушки: «Я не знаю, зачем я ношу тебе еду и зачем тоскую, когда мы никогда 
не будем женаты» (463), отвечает спокойно и с уверенностью в конечной побе-
де: «Уж скоро, Маша, будет социализм. Ты подожди чуть-чуть» (463), обещая 
ей, что «как социализм доделаем, так  я тебя враз полюблю. А ты пока пойди 
походи». К. Ичин отмечает, что Платонов, «создавая образ Крашениной, бес-
спорно, имел в виду и действующее в то время постановление «О переходе 
на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР» (Ичин 
2013: 106), которое устанавливало общий график работы. Согласно этому но-
вому переходу,  обеспечивается возможность ускорения выполнения пятилет-
него плана, что, на самом деле, подразумевает бессменную работу на заводах и 
предприятиях. С другой стороны, даже когда ей предоставляется возможность 
не работать и отдохнуть, Крашенина спрашивает директора: «Как вам не стыд-
но? У меня новые молота на испытании» (143). Это возражение наводит на 
мысль, что для одного ударника отдых представляет собой самое страшное на-
казание, поскольку социализм их «ждать не будет» (129). Платонов, создавая 
образ Крашениной, имел в виду не только упомянутое постановление, но и, 
безусловно, знаменитую статью Горького («Ударники – в литературу»), впер-
вые напечатанную в 1931-м году в журнале «Наши  достижения», в которой 
автор указывает на роль и главную характеристику ударников: «Ударники, вы-
рабатывая на практике, на живом опыте приемы трудовой дисциплины и эконо-
мии рабочей энергии, являются ведущей силою в области строительства соци-
алистической промышленности и сельского хозяйства» (46). Именно поэтому 
вполне естественно, что беспартийные ударники так хорошо понимают смысл 
и значение генеральной партии и так охотно вступают в число ее членов, уве-
личивая ее, то есть свою творческую силу». Однако, Платонов в образе сво-
его хорошо понимающего смысл и значение героя-ударника предупреждает о 
том, что он легко может превратить свое строительное начало в разрушитель-
ное, так как главным виновником случившейся катастрофы на заводе является 
не Почтальон, как это принято толковать, а именно она. Образ новой, по сло-
вам Мешкова и Жмякова, ненормальной жизни, от которой им хочется запла-
кать, и есть настоящий «курс на катастрофу». Будучи техническим человеком, 
Платонов знал, что для новой жизни и ускоренной производительности, кроме 
нового человека, нужные и новые машины, которые будут сопутствовать темпу 
общего труда. Несомненно, это мнение разделяли и старые производственники, 



Славистика ХХIV/1 (2020)

 Герои-ударники Платонова на фоне культурной и общественно-политической жизни...   201

предупреждая о том, что, девочка «сгорит генератор», одновременно определяя 
ее решение включить тысячу киловатт как безумие, которое впоследствии сто-
ило жизни Абраментову и Распопову. Смерть Абраментова и Распопова служит 
подтверждением того, что искусственное ударническое энергетическое начало, 
которым обладает Крашенина, «созидает социализм на гибели людей» (Ичин 
2013: 109). Добавим к сказанному и описание из сценария «Машинист», под-
тверждающее предыдущую мысль: «Колхоз имени Генеральной Линии. Около 
некоторых изб стоят прислоненные новые тесовые гробы. У других изб мужи-
ки только делают гробы» (464). Недалеко от деревни видна железнодорожная 
дамба, пересекающая всю речную пойму поперек», из которого можно предпо-
ложить, что мужики сознательно делают гробы для будущих жертв социализма, 
хотя данную сцену позволено трактовать и в духе федоровского учения.

Интересным для понимания психологии нового человека-ударника является 
и его отношение к машинам, а также отношение к производственникам старо-
го поколения. Так например Крашенина на машину смотрит как на живое су-
щество, нуждающееся в живых руках, в то время как мертвые руки Жмякова и 
Мешкова способны только умертвить это живое существо. Она даже явно об-
ращается  к машинам: «За кого, вы говорите, машины?» (130), на что получает 
ответ Пужакова: «За нас, Ольга Михайловна, — мы их заставим сочувствовать» 
(130). Таким образом, настоящий живой человек и машина меняются местами в 
миропонимании ударника. Чтобы спасти генератор, хотя неудачно, Крашенина 
пожертвовала жизнью Абраментова и Распопова и только в тот момент их 
жизнь приобрела некое значение. Над гробами умерших инженеров поставлена 
следующая надпись: «Два гроба на столах, два черных трупа в них. Два венка 
с надписями: Храбрейшему инженеру, товарищу рабочего класса, Другу Сене, 
павшему на поле пролетарской славы и чести. Общий транспарант над гроба-
ми: Мертвые герои прокладывают путь живым» (137). Платонов здесь, несо-
мненно, издевается над существующими в то время лозунгами: «Труд в СССР 
есть дело чести, славы, доблести и геройства», «Ударный труд — дело чести», 
которые были широко использованы в качестве идеологического пропагандист-
ского материала. Также, на наш взгляд, и в последнем предложении («Мертвые 
герои прокладывают путь живым») можно заметить насмешку над попыткой 
власти оправдать бессмысленную смерть Абраментова и Распопова перед дру-
гими инженерами, убеждая их в том, что их смерть — подвиг во имя будущего.

С другой стороны, образу ударницы противостоят образы представителей 
старого поколения инженеров – Жмякова и Мешкова, живущих в постоянном 
страхе не оказаться на хвосте общего темпа труда.  Это чувство, несомнен-
но, связано с так называемым «шахтинским делом» (1928), результатом кото-
рого власть обвинила «53 специалистов угольной промышленности в созна-
тельном причинении вреда молодой советской экономике, а после непризнания 
ими своей вины – расстрел всех участников этого первого большого процес-
са» (Дужина 2010: 16). В подтверждение сказанному приведем слова Мешкова, 
произнесенные в момент происхождения аварии в компрессорной: «А?! Что в 
компрессорной? (Волнуясь.) А не говорили там, что меня нет?.. А я ведь спал, 
Сережа, я сильно сплю теперь. Я ударник и боюсь ослабеть, поэтому стараюсь 
лучше питаться, а по ночам не просыпаюсь» (116-117), из которых понятно, что 
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предметом его волнения не является авария, а как раз тревога о том, чтобы кто-
то не обвинил его в вредительстве или связал с вредителями (недаром он спра-
шивает Абраментова: «А, Сережа, ты скажи мне тихо: ты не шпион, не подлец, 
не вредитель?» (115), а также: «А документы, Сережа, есть у тебя? Ты по за-
кону вернулся в СССР?» (115)). Кроме страха, охватившего Мешкова, он чув-
ствует себя ничтожным по сравнению с новым человеком: «Не знаю... Я слаб. 
Я вижу, что стал бездарен, что новые люди способней меня и знают уже боль-
ше» (118)). Это чувство и заставляет его думать о смерти, а также считать себя 
остатком от истраченной мелочи, которому  нужно скончаться. Кроме того, 
Мешков — сирота, у которого нет своего класса, хотя Давлетов говорит о том, 
что «человек должен перестать быть сиротой» (118), а в том ему поможет соци-
ализм. Конечно, здесь Платонов иронически переосмысляет учение Федорова 
о необходимости соединения людей под общим делом. В данном случае, это 
общее дело — строение социализма, только усиливает чувство одиночества у 
всех героев, начиная с Мешкова: «никто ко мне в гости не приходит, и мне пой-
ти некуда» (113) и Абраментова: «Теперь я одинокий»(117), «Я прожил жизнь в 
одиночестве, но умру в тесноте вашего класса» (130), заканчивая Крашениной, 
которая ни на что не жалуется, но все-таки своим образом жизни обречена на 
одиночество. Таким образом Платонов разрушает утопическое представление 
о социализме, предупреждая о том, что он своим искусственным напряжением  
только может привести к гибели людей и побудит их на вопрос, которым спра-
ведливо задается инженер Жмяков: «Боже мой, Боже мой, почто ты оставил 
меня... в таком веке?» (142)

Платонов, создавая образы ударницы и отсталого производственника неко-
торым образом ведет диалог со Сталиным по поводу статьи «Головокружение 
от успехов» (1930), которая была опубликована в марте 1930-го года. В дан-
ной статье Сталин пишет следующее: «Нельзя отставать от движения, ибо от-
стать значит оторваться от масс. Но нельзя и забегать вперед, — значит поте-
рять связь с массами. Кто хочет руководить движением и сохранить вместе с 
тем связи с миллионными массами, тот должен вести борьбу на два фронта — и 
против отстающих, и против забегающих вперед» (Сталин 2018: 249). Как от-
вет на слова Сталина, Платонов на примере своих героев показывает, что чело-
век, находящийся между стремлениями не отставать и не забегать вперед, 
теряет ясность ума (Крашенина) и желание жить (Мешков), что как раз и при-
вело к катастрофе. Михаил Мухин в своей статье «Тактика индустриализации 
— ударники: нам денег не надо, талоны давай», пишет, что в 1932-м году ос-
новной проблемой не становится больше проблема отсталых инженеров, а про-
блема с лжеударниками: «Суть этого явления определить довольно сложно, так 
как нигде в документах четко не даются критерии отделения лжеударничества 
от ударничества истинного. Судя по всему, таковых критериев вообще не суще-
ствовало, а призывы были отражением осознания заводоуправлением ненор-
мальности ситуации». На фоне всего сказанного, платоновские герои справед-
ливо задаются вопросом: «куда ж тут мне жить на этом свете?» (131)

 Как уже было отмечено, ударническая тематика в 1930-е годы проникла и 
в сферу киноискусства. В газете «Известия» 11-го января 1929-го года опубли-
ковано постановление секретариата ЦК ВКП(б) «О руководящих кадрах ра-
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ботников кинематографии», в котором определена, по мнению руководящей 
власти, главная цель киноискусства – «решительно  бороться с попытками при-
способления советского кино к идеологии непролетарских слоев», поскольку 
«кино является одним из важнейших орудий культурной революции и долж-
но занять крупное место в работе партии, как могущественное орудие массо-
вой агитации и пропаганды, коммунистического просвещения и организации 
широких масс вокруг лозунгов и задач партии и как средство для массового 
культурного отдыха и развлечения» (Яковлев 1999: 96). Помимо постановле-
ния ЦК ВКП(б), Дарья Московская отмечает, что  в июне 1931-го года проходит 
Первый расширенный пленум правления МАПП, на котором была отмечена 
особая роль кино в  осуществлении пятилетнего плана: «В прениях по докладу 
избранного генеральным секретарем МАПП В.М. Киршона в качестве важней-
ших для советского кинематографа были названы темы: показ-женщины-акти-
вистки на производстве и вредительство» (Московская 2017:  422). В данном 
пленуме одновременно была определена ключевая роль кино в борьбе за стро-
ение социализма. Здесь интересно упомянуть, что в том же году опубликова-
но «Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о желательности скорейшего воз-
вращения С. М. Эйзенштейна в СССР»  с целью, как впоследствии окажется, 
назначения его заведующим кафедрой режиссуры Государственного института 
кинематографии, а также с целью дальнейшего развития киноискусства в поль-
зу идеологии.

Кроме «Симфонии Донбасса» Дзиги Вертова, представляющей собой «апо-
феоз индустриального труда, осуществляемого рабочим классом в деле по-
строения социализма» (Ичин 2013: 108), в 1930-е годы на свете появлются 
следующие фильмы: «Земля» Довженко, «Не хочу ребенка» Галли, «Контакт» 
Косухина, «Песнь о первой девушке» Голуба и Садковила, «Ветер в лицо» 
Зархи а также фильм «Айна» Тихонова, сделан на основе сценария Платонова 
«Песчаная учительница»4. Все перечисленные фильмы, воспевающие ударни-
ческий труд и коллективное осмысление жизни, вполне вписывались в гене-
ральную линию пролетарской кинематографии.

Особо следует обратить внимание на немой фильм «Земля» (1930), задуман-
ный как последняя часть «Украинской трилогии». В данном фильме показана 
психология и отношение рабочих и крестьян к машине,  а также их восхищение 
приездом трактора, предвещающего начало новой жизни. Надписи, показанные 
в фильме: «Будем здоровы с машинами», «Батько, теперь кулакам конец» и др., 
явно указывают на представление советского человека о возможности всеобще-
го спасения путем индустриального и технического развития. Группа крестьян 
поет песню о новой жизни, шагает стремительно за трактором, который их при-
ведет к социализму, но все-таки они выглядят как группа гипнотизированных 
людей, блуждающих без определенной цели. Такая же ситуация встречается и 
в сценарии «Машинист»: на вопрос Чья ж теперь машина?, «Машинист отве-
чает с борта экскаватора: Ваша. Услышав это, весь колхоз в новой одежде бере-
га бросается в воду. Достигнув экскаватора, люди хватаются за него и с жадно-

4 Более подробно о том в: Р.Е.Климентьев, Работа А. Платонова в кино(1927-1930 гг.), 
Изв Сарат. ун-та. Нов. сер.Сер. Филология. Журналистика. 2018. Т. 18, вып. 3.
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стью держатся за причальные брусья. Лошади также подходят вброд к машине. 
Петух перелетает воду и садится на площадку понтона» (474). Эту человече-
скую жадность, которую справедливо можно считать и безумием, Довженко 
успел перенести на экран, обращая наше внимание на крупные глаза рабочих, 
охотно ожидающих спасение. 

Проблема между двумя поколениями инженеров, на которую Платонов 
указывает в пьесе, обнаружена и в фильме «Конткак» (1930) Косухина. 
Представители нового поколения отказываются помочь старому, чтобы сохра-
нить все плоды новой жизни только для себя. Такое поведение сурово осуж-
дается и одновременно является причиной случившейся катастрофы, которая 
прямо отсылает к платоновской аварии, результатом которой произошла гибель 
Абраметова и Распопова.

 С другой стороны, роль женщины как носителя энергийного ударнического 
начала, показана и в фильме «Песнь о первой девушке», которой удалось заве-
сти порядок и организовать сельсовет. Тематика данного фильма вписывается 
в картину советского быта и тенденцию продвижения женщин к выполнению 
пятилетнего плана.

Подводя итоги всему сказанному, следует отметить, что попытка власти ин-
тенсифицировать ударническую тематику была оценена Платоновым как по-
пытка реализовать проект социализма насильственным и искусственным пу-
тем, в котором новый человек, в стремлении догнать и перегнать, теряется 
в этой сложной обстановке. Суть произведения правильно обнаружил цен-
зор, скрывающийся под псевдонимом «Чекист», который выдвинул на первый 
план ряд ключевых вопросов, интересующих самого Платонова: «Почему так 
странно раскрыт инженер Абраментов, как от вредителя пришел он к подлин-
ной любви к социализму, загорелся героическим энтузиазмом, жертвой кото-
рого он и пал? Наконец, почему мы так мало бережем людей, почему, действи-
тельно, наши достижения сплошь на жертвенности, а ведь именно под знаком 
жертвенности раскрывается вся пьеса» (Московская 2017: 426). Таким обра-
зом Платонов подчеркивает, что человеческая жизнь неоценима и что, на са-
мом деле, промфинплан — это не бумага, это вот те люди, какие погибли (141) 
в ударническом производственном процессе.
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Марија Кувекаловић

ЈУНАЦИ-УДАРНИЦИ ПЛАТОНОВА НА ПОЗАДИНИ КУЛТУРНОГ  
И ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКОГ ЖИВОТА 1930. ГОДИНЕ У СССР  

(НА МАТЕРИЈАЛУ ДРАМЕ ,,ВИСОКИ НАПОН”)

Резиме

Рад разматра утицај совјетске власти на формирање јунака-ударника на материјалу 
Платоновљеве драме ,,Високи напон’’, откривајући њено настојање да у идеолошке сврхе 
створи уметничку једноликост у свим областима уметности, посебно на пољу књижевности, 
плакатне уметности и филма. У својој драми Платонов на примеру Крашењине, активног 
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јунака-ударника у борби за изградњу социјализма, као и на примеру Мешкова, представника 
старе генерације инжењера, покушава да разоткрије све облике новог живота који би требало 
да доведу до коначне победе социјализма. Ипак, ударнички рад у периоду индустријализације 
државе и прве петолетке, своју стваралачку енергију претвара у рушилачку, остављајући за 
собом само људске жртве, настрадале током рада под високим напоном. Такође, у раду је по-
казана тежња совјетске власти да кроз плакатну уметност и филм насилним путем наметне 
модел новог живота, који подразумева ударнички темпо рада зарад будуће хармоније, што је, 
како се касније испоставило, довело до претварања једне утопистичке идеје у своју потпу-
ну супротност.

Кључне речи: совјетска власт, јунаци-ударници, уметничка једноликост, плакатна умет-
ност, филм.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛНЕ ТЕОРИЈЕ НА ПРИМЕРУ  
„ПРИЧА СА КОЛИМЕ” ВАРЛАМА ШАЛАМОВА

Овај рад кроз призму интертекстуалности проучава поетику Варлама Шаламова и анали-
зира причу „На вересију” из збирке „Приче са Колиме”. Кроз анализу приче се описују ин-
тертекстуалне појаве и на примерима се показује којим се све интертекстуалним врстама слу-
жи аутор како би представио свој поетски свет. 

Кључне речи: интертекстуалност, Шаламов, руска књижевност XX века, документаризам, 
„Приче са Колиме”, неграматичност, пародија.

This work studies the poetics of Varlam Shalamov through the prism of intertextuality and 
analyzes the story "On credit" from the collection "Kolyma Tales". Through the analysis of history, 
intertextual phenomena are described, and examples show how all intertextual types serve the 
author to represent his poetic world. 

Keywords: intertextuality, Shalamov, Russian literature of the XX century, the documentary, 
"Kolyma tales", ungrammaticality, parody.

Средином шездесетих година XX века формирао се нов, модеран, грани-
чан и трансгресиван појам, који је обликовао нове погледе на литературу и 
њену специфичност, на природу стваралаштва, на постојање, смисао, техни-
ку, структуру и жанровске одлике текста, а пре свега на улоге аутора и чита-
оца, а то је интертекстуалност. Значење израза „интертекстуалност“ не мо-
жемо адекватно објаснити етимологијом, јер га je тек између 1966. и 1974. 
прва сковала, дефинисала и увела у семиотику и науку о књижевности Јулија 
Кристева (Юлия Кръстева) (Јуван 2013: 7–10) као замену за Бахтинов појам 
интерсубјективности. Кристева се у својим текстовима „Бахтин, реч, дијалог и 
роман“ и „Проблеми структурисања текста“ ослања на дела књижевног теоре-
тичара Михаила Бахтина и надовезује се на његову теорију дијалогичности и 
амбивалентности, истичући да сваки текст има два нивоа тумачења, хоризон-
тални, који повезује читаоца и аутора, док други ниво повезује текст са дру-
гим текстовима. Исто тако, књижевна структура не постоји сама од себе, већ се 
генерише у односу са другим структурама. Апсорпцијом и трансформацијом 
настаје нови текст као мозаик цитата, те пажњу треба усмерити ка ранијим тек-
стовима који су условили настанак садашњег. 

При одређивању и коришћењу појма интертекстуалности, прво треба спо-
менути да је Хомер у „Илијади и Одисеји“ спојио у целину усмено-митолош-
ко наслеђе, које је постојало дуго пре њега. Он је поменуто наслеђе фиксирао и 
дао му заокружен, репрезентативан епски облик, а потом је – такође уз помоћ 
нормативне поетике и граматичко-реторичке праксе – постао узор небројеним 
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наследницима (Јуван 2013: 16). Поред евокације и усменог наслеђа, писци су 
се користили и текстуалним изворима својих претходника, и управо су ти од-
носи међу текстовима омогућили стварање, обликовање и потребу за увођењем 
појма интертекстуалност. Посебно се књижевност у средњем веку ослањала 
на стриктне норме и ауторитете антике. У каснијем периоду се развио потпуно 
другачији однос према томе какво значење носи употреба интертекстуалности 
у стваралаштву. Иако је у постпросветитељској лепој књижевности појам за-
висности од норми потпуно потиснут, у широкој употреби су били цитати, чије 
је коришћење у ауторским текстовима било дoдатно наглашено, јер се тиме ука-
зивало на то колико је ауторова порука важна будући да постоји могућност да се 
ослони на већ неко афирмисано дело тј. аутора.

У овом раду ћемо покушати да опишемо интертекстуалне појаве у причи 
„На вересију“ руског писца Варлама Шаламова. Шаламов је 1929. због учешћа 
у тајној троцкистичкој групи ухапшен и као „социјално штетан елемент“ је 
осуђен на три године радно-поправног логора. Како 1937. године почиње дру-
ги талас репресија, опет је ухапшен због „контрареволуционе троцкистичке де-
латности“ и овај пут проводи пет година у поправним логорима у Магадану и 
Колими. Осуђен је и трећи пут под оптужбом да је говорио позитивно о пис-
цу-емигранту Буњину. Колиму је званично могао да напусти тек 1951. годи-
не, али је потпуну рехабилитацију и дозволу за повратак у Москву добио тек 
1956. године. Након што је скоро трећину живота провео у логору, свој живот 
је посветио томе да истина не остане између логорских зидина заједно са свима 
који нису успели да се врате у „стварни живот“. Управо због таквог искуства, 
Шаламов даје јединствени печат својим делима и кроз интертекстуалност их 
повезује са историјом, друштвом и културом. По повратку у Москву, уз помоћ 
Пастернака постаје члан књижевних кругова и публика добија могућност да се 
упозна са његовим делима. Тако су и „Приче са Колиме” («Колымские расска-
зы») имале срећу да буду објављене, први пут тек 1966. године али не у Русији, 
већ на Западу. Приче из овог зборника о животу у логору излазе појединачно, па 
тако прве четири приче из зборника, на руском језику објављује „Нови часопис” 
у Њујорку. Када су 1978. године у Лондону „Приче са Колиме” биле коначно у 
целости објављене на руском језику, Шаламов је већ био тешко болестан али је 
са великом радошћу примио ту вест. Упокојивши се 1982. године, није дочекао 
објављивање ове збирке приповедака у својој домовини. 

„Сопствена крв и сопствена судбина су потребни савременој књижевности” 
(Сиротинская 1998). А управо то проза Варлама Шаламова даје читаоцима XX 
века у „Причама са Колиме“, делу које је писао скоро двадесет година. У оквиру 
циклуса „Приче са Колиме” у периоду од 1954. до 1973. године настало је шест 
збирки: „Приче са Колиме”, „Лева обала”, „Уметник лопате”, „Есеји из света 
криминала”, „Васкрсење ариша” и „Рукавица или КР-2”. 

„Сваки текст се гради као мозаик цитата, сваки текст је апсорпција и 
трансформација другог текста“ (Бахтин 1986: 258). И када говоримо о тексто-
вима Шаламова и о „Причама са Колиме”, пре свега треба обратити пажњу 
на саму форму шестоделног циклуса и то какву целину граде на први по-
глед неповезани делићи. С обзиром да су га многи критиковали због стила 
писања, неповезаности и недоречености, Варлам Шаламов на све то одгова-



Славистика ХХIV/1 (2020)

 Интертекстуалне теорије у „Причама са Колиме” Варлама Шаламова   209

ра писањем дела „О прози” 1965. године. У овом делу, Шаламов се не осврће 
само на одређивање онога шта су „Приче са Колиме”, већ износи свој став 
како о новим тенденцијама у књижевности, тако и о делима других писаца, 
наслеђу старог и тековинама новог времена. Описује постулате на којима се 
заснива естетика његовог уметничког документаризма. Сам прокламује своја 
убеђења да читаоцима више нису интересантна дела белетристике. „Читалац у 
данашње време може водити расправу само са документом и може се убедити 
само документом“ (Бахтин 1986: 258). А стављање читаоца у први план има 
значај, јер како се каже у делу „Интертекстуалност у поезији“: „Књижевност 
се изучава усмеравањем пажње на књижевни текст, уочавањем различитих на-
чина његове перцепције“ (Бахтин 1986: 258). Шаламов је желео да се његов 
текст чита као реално доживљен догађај, желео је да читалац перципира слику 
логора као стварност коју је он документовао у „Причама са Колиме”. Проза 
схваћена као документ (или као нешто више од тога) би подстакла читаоце 
на размишљање о теми сећања, заборава и могућности понављања историје. 
Писац не жели своју прозу да дефинише као текст, као пуко „слово на папи-
ру“ јер: „Савременом читаоцу су потребне само две речи да схвати о чему се 
у делу ради и није му потребан детаљан опис портрета, не треба му класи-
чан развој сижеа итд. Читалац тражи решење животно важних питања, тра-
жи одговоре о смислу живота, о везама уметности и живота” (Шаламов 2012: 
87). И тада Шаламов поставља питање – да ли нова проза и текст треба да 
буду документ или она може бити нешто више од документа? Текст и интер-
текстуалност су нешто активно, стваралачко: „текст је продуктивност“, јер 
се деструкцијом и поновном конструкцијом надовезује на језик и зато што је 
„пермутација текстова, интертекстуалност: у простору текста укрштају се и 
неутрализују бројни искази узети из других текстова“ (Јуван 2013: 12). Или 
како каже Кристева: „Својим начином писања, које је уједно читање претход-
ног или синхронијског књижевног корпуса, аутор живи у историји, а друштво 
се уписује у текст“ (Кръстева 1969: 181).

Проза Варлама Шаламова се само на прво читање чини као тривијално 
излагање чињеница и догађаја, иако су је неки критичари баш тако и дожи вља-
вали – не као књижевност, већ као документарне записе. Научници као што су 
Ирина Сиротинска (Ирина Сиротинская), Наум Лејдерман (Наум Лейдерман), 
Михаил Михеев (Михаил Михеев), који су се бавили животом и делом Варлама 
Шаламова у својим радовима подвлаче да се у његовим причама под привид-
ном једноставношћу скрива вишепланска уметничка творевина. И ту може-
мо приметити интертекстуалну функцију, коју у „материјализованом“ облику 
можемо, како каже Јулија Кристева, да читамо на разним структурним ниво-
има сваког текста и која даје тексту његове историјске и социјалне координа-
те. Потврђено је да је писац ради јачег утицаја на читаоца стремио да достиг-
не ефекат документарности и једноставности, али је у исто време, више пута 
изјављивао да „Приче са Колиме“ нису ни документ, ни цртице, ни сећања: 
„Када ме питају шта пишем, ја одговарам: ја не пишем сећања. Нема никаквих 
сећања у „Причама са Колиме”. Ја не пишем ни приче – тачније, трудим се да 
не пишем причу, већ то што не би било књижевност. Није проза документ, већ 
проза пропаћена као документ” (Сиротинская 1998). 
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Збирка „Приче са Колиме“, једно од најзначајнијих прозних дела Шаламова, 
садржи тридесет две приче које су на први поглед самосталне и међусобно не 
тако тесно повезане ни хронолошки, ни логички, ни нараторски. Међутим, када 
је сам писац говорио о композицији својих прича, нагласио је да је управо та-
кав редослед неопходан да би се задржала целовитост и хронологија историје 
коју нам приповеда. Различите наративне перспективе доприносе утиску да 
су приче недовршене, неповезане и насумично поређане. Ипак, и поред свих 
тих чиниоца, слика логора обједињује збирку и наглашава јединство хроното-
па које се примећује тек након схватања да ово може да буде извештај сведока 
логорског живота или дневнички записи. Како би се ухватила нит мисли ауто-
ра, од читаоца се очекује не само да буде начитан, већ и образован и да може 
пре свега да примети, а затим и примени на текст различите сигнале метатек-
ста и интертекстуалних веза које писац успоставља уз помоћ различитих врста 
цитата, експлицитних и скривених, директних и индиректних наговештаја и 
реминисценција. „„Обичан“ или просечно упућен читалац уочава константе 
литерарности или универзалије тако што „открива да су речи које су на први 
поглед неповезане у ствари чланови исте парадигме““ (Квас 2009: 174). А ко-
лико је битно познавати и повезивати стечена и нова знања показују и ауто-
ри зборника „Интертекстуалност и интермедијалност“ (1988), уводећи тер-
мин интермедијалност, коју описују као појаву при којој је познавање дела из 
једне уметности релевантно за познавање дела у другој врсти уметности (Ораић 
1988: 132). Најочигледније знаке интертекста можемо видети у самим насло-
вима неких од прича из збирке „Приче са Колиме”: „Шери-Бренди“, „Тужилац 
Јудеје“, „Калигула“, „Сергеј Јесењин и свет лопова“, „Атинске ноћи“... А како 
би се на конкретним примерима доказала интертекстуална игра Шаламова, ми 
ћемо анализирати неке од елемената приче „На вересију“. 

Алузије, реминисценције, чак и пародирање другог текста само су неки од 
интертекстуалних елемената у збирци Варлама Шаламова. Основни механизам 
писаног текста, наглашава Рифатер, јесте меморија, и зато читање текста није 
декодирање суседних знакова у линеарној целини, већ „спаривање ових знакова 
насупрот симултаним сећањима похрањеним у парадигмама“ (Квас 2009: 194). 
Пример је већ у првој реченици приче, где се интертекст открива активирањем 
свести и меморије читаоца презименом главног јунака коњушара Наумова (чије 
презиме алудира на Пушкиновог јунака Нарумова). Иако Шаламов своју при-
чу започиње скривеним цитирањем, без цитата, читаоцу је јасно стављено до 
знања на ког аутора и на које дело се имплицира на почетку приче „На вересију“. 
Чак и без претеране аналитичке способности, читалац лако може да локализује 
цитат и као извор одреди Александра Сергејевича Пушкина и његову „Пикову 
даму“. „Како у уметничкој, тако и у неуметничкој продукцији, рецимо у бесед-
ништву, било је карактеристично угледање на узорне, угледне или успешне тек-
стове, уопштено раширених односно ауторитативних аргумената, архетипских 
или стереотипних мотива и слика, као и употреба, апликација, приређивање и 
цитирање таквих извора, полемика с њима, позивање на њих односно на њихове 
ауторе, одломке или садржинске елементе“ (Јуван 2013: 15). Тако се и Шаламов 
угледа на „сунце руске поезије“ и из Пушкинових дела користи стереотипни 
мотив картања, називајући га карташким мегданима. Како примећује Јухнова 
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Ирина (Юхнова Ирина) у свом раду о „Пиковој дами“, Пушкин започиње своје 
дело следећом реченицом: „Картали се једном код Нарумова, коњичкога офици-
ра у гарди.“ (Пушкин 1948), а код Шаламова се тај почетак пародира следећом 
реченицом: „Картало се код коњушара Наумова“. И довољно је да читалац 
примети само пар слова разлике и мале неправилности које се називају конек-
тори, а они су „неграматичности, јер је њихова функција да на ретроактивној 
равни читања текста укажу читаоцу како текст има смисао једино у оквиру ин-
тертекста. Између текста и његовог читаоца успоставља се интерактивни про-
цес, интертекстуални механизам покренут неграматичношћу или конектором 
који указује на интертекст. Да би се уочио управо такав однос између речи које 
Корнелије Квас назива „интратекстуалним везама“, треба обратити пажњу на 
сваку семантичку или фонетску везу и сличност између речи или израза. Уочене 
сличности код Шаламова истовремено скрећу пажњу читаоца и на разлике 
које су суптилне али не и случајне и стога носе посебно значење за целу при-
чу. Многи познаваоци стваралаштва Варлама Шаламова, истичу иронију као 
једну од препознатљивијих стилских одлика писања и размишљања самог пис-
ца. Тако се поређење са Пушкиновим делом не може сматрати за случајност. 
Шаламов се служи једном од најпродуктивнијих и најстаријих интертекстуал-
них врста – пародијом, деградирајући коњичког официра у коњушара и не само 
што се пародирају ликови „Пикове даме“, већ се кроз Пушкина осликава очи-
та паралела коју Варлам Шаламов жели да повуче између свог поетског си-
стема и „књижевности конвенције и клишеа“. Код Шаламова пародијски смех 
је имао за циљ да критикује дотадашње жанрове и дела и да прикаже њихову 
једнострану представу ствари. Исто тако, шта је Пушкину изгледало незамис-
ливо са етичке тачке гледишта, Шаламову постаје норма и реалност. 

Парафразирање „Пикове даме“ служи као детерминатор приче, одређујући 
га у очима читаоца као опис судбинског играња карата или како то приповедач 
још назива „карташких окршаја“. Поред „Пикове даме“, Пушкин своју пасију 
према картама описује и у „Евгенију Оњегину“. Јуриј Лотман у „Беседама о 
руској култури“ наводи делове „Евгенија Оњегина“ (допуна XVII строфе II гла-
ве) који се појављују само у појединим издањима дела управо због тога што 
приказују страст Оњегина према картању и посебним врстама карташких ига-
ра. Лотман описује процес различитих игара и појашњава термине као што су 
„банкомат“, „пунтер“ или „бура”, који се појављују и у причи Шаламова: „То је 
био Севочка, чувени зналац терца, рауба и буре – три класичне карташке игре, 
надахнути тумач на хиљаде карташких правила, којих су се играчи на овом мег-
дану морали строго придржавати” (Шаламов 2012: 82). Иако врло популарне у 
Пушкиново време, карте су сматране за врсту порока:

„Занимале су њих и страсти
И сећо их се Евгеније
(Спасен од њине бурне власти)
Са уздахом што сету крије
Срећан је ко је за њих знао
Па их се најзад отресао,
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Срећнији ко их не познаје
И ко се врло ретко каје;
Ко растанцима љубав лечи,
Ко мржњу сплетком утољава
И с другом и са женом зева
Без љубоморе и злих речи...
Срећан, ко карти своја права 
На наслеђе не поверава“ (Пушкин 2016: 51).

Значај теме картања добија посебан значај ако се зна да су затвореницима 
одузимали оловке приликом провере примљених пакета, не само да се не би 
израђивала лажна документа, већ и да би се „уништило све што може да кон-
курише државном монополу карата” (Шаламов 2012: 81). Међутим, затворе-
ници у причи Шаламова су мајстори заната и познају уметност и занат израде 
карата чак и од најлошије хартије и строго поштују установљена правила игре. 
„Вештина ручне израде карата спадала је у програм „витешког” васпитања мла-
дог криминалца” (Шаламов 2012: 81). Од мистичног феномена и елемента суб-
културе руског двора, Шаламов картање спушта и убраја у део свакодневице 
најнижег слоја друштва – робијаша. И постаје игра живота и смрти. Или како 
Јуриј Лотман каже: „карташка игра док постаје језик на који су се преводиле 
различите појаве унутрашњег света јунака, активно моделује и утиче на слику 
о самом објекту. А објекат о коме се формирала слика код читаоца је сам живот 
у логору“ (Лотман 1992). У логору карташка игра није обично картање, него 
„робијашки карташки мегдани”, а „окршај не може да се заврши докле год су-
парник може још нечим да „одговори”” или до смрти, како је то било правило и 
у двобојима. Ако играју двојица, знало се да су то мајстори. Положај у картању 
је означавао и положај у хијерархији затвореника. „Нико од мајстора није се по-
нижавао да учествује у групним играма” (Шаламов 2012: 82). И приказавши 
само једно картање, Шаламов показује каква је била логорска хијерархија и как-
ва су правила важила код „поштених лопова”. 

Осим интертекстуалних веза са Пушкином, Шаламов указује на још једног 
руског писца, чији се стихови директно цитирају у причи „На вересију”: 

„Како смо мало путева превалили,
како много грешака починили” (Шаламов 2012: 83).

Овим стиховима Шаламов повезује причу „На вересију” са причом „Сергеј 
Јесењин и свет лопова”, које се налазе у истој збирци и у којима се велича 
једини песник којег „свет кажњеника” канонизује. Повезивањем ове две при-
че, Шаламов показује људску страну затвореника и тренутке у којима се види 
да и поред тога што се књиге десакрализују и што се од романа праве карте, 
постоје стихови који се поштују чак и у круговима криминалаца. Познато је да је 
Сергеј Јесењин био симпатизер криминалног света и самим тим што је крими-
налце посматрао пре свега као људе, задобио је симпатије затвореника, који су 
њему у част тетовирали стихове о слободи, женама, мајкама... Познавање стихо-
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ва Јесењина је био знак распознавања међу криминалцима, исто као и ношење 
крстића. У анализираној причи имамо слику логораша који као знак међусобног 
распознавања носе алуминијумске крстиће, а онда већ у следећој сцени се идеја 
Христа (као што Шаламов ради и са свим осталим књижевним и културним 
реалијама) своди на ниво логораша који на крст урезују женска тела или симболе 
карата. Све свето и узвишено је представљено као елемент живота у коме је циљ 
преживети ноћ. И зато када анализирамо Шаламовљева дела „треба се потруди-
ти да не занемаримо оне димензије интертекстуалности које писмо повезују са 
субјектом, културом, друштвом и историјом“ (Јуван 2013: 9). По Шаламову тре-
ба писати тако да читаоци поверују у истинитост приче која је као жив документ, 
где аутор и чији творац није само пуки посматрач већ активни учесник живота. 
„Нова проза је сам догађај, битка, а не њен опис” (Шаламов 2004).

Кроз приповедање Шаламова се осећа доминација неутралног наратива и фо-
кус је на објекту слике, меша се ауторска и јунакова тачка гледишта и немогуће 
постаје стварно. Из анализе само ове једне приче, можемо закључити да се у 
збирци Варлама Шаламова може наћи и потенцијални и актуелни интертекст 
и да он пише и за „обичног“ читаоца и за књижевног критичара. Свака прича 
може да представља засебну целину, а може се посматрати и као неодвојиви део 
низа који додатним познавањем књижевности и књижевних дела открива нове 
нивое формално-значењске структурираности. 

Управо интертекстуалне везе формирају групе значења које образују дубок 
садржај прича и управо се кроз интертекст открива нови слој у причи коју аутор 
покушава да нам исприча. Можемо закључити да Шаламов кроз сложен интерак-
тивни систем семантичких значења у фокус ставља самог читаоца, остављајући 
му избор да сам одлучи до ког нивоа текста ће да иде његово тумачење. 

Овај рад је само путоказ за многобројне анализе дела Варлама Шаламова и 
уочавање интертекстуалности кроз коју се може тумачити читаво стваралашт-
во писца. Шаламов своја дела намењује активном читаоцу и очекује од њега да 
текстове чита тако да уочи аналогију између њих, тј. да користи интертекстуал-
но читање, јер свака перцепција гради свој другачији лични смисао. Шаламов не 
намеће своје ставове, али одређује тему која може, али и не мора да оствари утицај 
на читаоца, а читаоцу оставља интертекст као неопходан кључ за новa тумачења.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ В «КОЛЫМСКИХ РАССКАЗАХ» 
ВАРЛАМА ШАЛАМОВА

Резюме

В данной работе сквозь призму интертекстуальности изучается поэтика Варлама Шаламова 
и анализируется рассказ «На представку» из сборника «Колымские рассказы». Исходя из ана-
лиза рассказа описываются межтекстовые явления. На конкретных примерах показано, каким 
образом все виды межтекстовых взаимодействий служат автору для представления собствен-
ного поэтического мира.

Ключевые слова: интертекстуальность, Шаламов, русская литература XX века, документа-
лизм, «Колымские рассказы», неграмматичность, пародия.
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КОМИЧНО У РАНИМ ПРИПОВЕТКАМА А. П. ЧЕХОВА

О комичном, као естетичкој категорији, већина мислилаца је све до XX века говори-
ла узгред. Уврежено је било мишљење да је из неоснованог страха смех био недостојан за 
озбиљно проучавање. Савремени теоретичари, пак, сматрају да је задовољство у комичном 
исто колико и осећање трагичког, извор естетичког задовољства.

Узимајући у обзир чињеницу да се сви смејемо, а да смех и комично најтеже подлежу де-
финисању, у овом раду обратићемо пажњу на технику Чеховљеве хумористичке приповет-
ке. Дефинисан као „смех кроз сузе“, Чеховљев хумор је најчешће заснован на апсурду, тј. 
очигледној нелогичности узрока и последице, затим на понављању свакодневних ситуација 
смештених у другачији контекст, док је специфичност тумачења социјалног ситуационог ок-
вира постигнута прожимањем са психолошким аспектима испољавања човекове личности. 

Кључне речи: комично, хумористичка приповетка, феноменологија смеха, апсурд, смех 
кроз сузе, трагично и комично. 

Until the 20th century most thinkers considered the aesthetic category of humor only incidentally. 
Out of unfounded fear, it was commonly thought that laughter was unworthy of serious study. On 
the other hand, contemporary theorists believe that as a source of aesthetic pleasure, humor is equal 
to tragedy. 

Taking into account the fact that we all laugh, and that laughter and humor are the hardest to 
define, in this paper we devote attention to the techniques employed by Chekhov in his humorous 
prose. Defined as "laughter through tears," Chekhov's humor is mostly based on absurdity, i.e. 
the apparent illogicality of cause and effect, on repetition, more precisely – on the repetition of 
everyday situations placed in a different context, while the specificity of interpreting the social 
situational framework is achieved by permeating it with the psychological aspects of manifesting 
an individual’s personality.

Keywords: humor, humorous narrative, phenomenology of laughter, absurdity, laughter through 
tears, tragic and comic.

Антон Павлович Чехов је још као гимназијалац писао кратка хумористич-
ка дела – приповетке и шаљиве фељтоне. Прве међу њима биле су приповетка 
„Писмо ученом суседу“ („Письмо к ученому соседу“, 1880) и хумореска „Шта 
се најчешће сусреће у романима, приповеткама и томе слично“ („Что чаще все-
го встречается в романах, повестях и тому подобному?“, 1880) – обе објављене 
у часопису „Вилин коњиц“ (Стрекоза). Похађајући медицински факултет 
Московског универзитета, Чехов пише под многобројним псеудонимима, од 
којих су најпознатији Антоша Чехонте и Человек без селезенки. Објављује у 
хумористичким часописима (Стрекоза, Будильник, Осколки и др). Касније ови 
текстови улазе у прве зборнике младог Чехова: „Несташлук“ (Шалость, – први 
зборник, припремљен за штапму 1882. године, али необјављен за живота пис-
ца, због забране цензуре), „Приче Мељпомене“ (Сказки Мельпомены, – шест 
приповедака, Москва 1884), и „Шарене приче“ (Пестрые рассказы, СбП. 1886).
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Рано Чеховљево стваралаштво у највећој мери жанровски је обележено 
фељтонима и хумористичким приповеткама. У свом даљем стваралаштву Чехов 
се афирмише као приповедач (чак је покушао да напише и један роман, припо-
вест Степь), а затим се посвећује драмском стваралаштву. Занимљиво је да је 
управо његова техника кратке хумористичке приче у извесној мери касније ус-
мерила и развој његовог зрелог приповедачког и драмског стваралаштва. 

Новија руска литература о Чехову и његовом стваралаштву у највећој мери 
бави се, како је то дефинисала К. С. Оверина, управо потрагом „Чехонтеа у 
Чехову“ (вид. К. С. Оверина, А. Д. Степанов 2019). Наиме, највећи број савре-
мених руских аутора интерпретира Чеховљево рано стваралаштво искључиво у 
контексту тумачења генетичких веза унутар Чеховљевог опуса. Мањи је број ау-
тора који проблематизују стваралаштво и поетику раног стваралаштва као так-
вог. На пример, А. П. Чудаков у својој „Поетици Чехова“ („Поэтика Чехова“, М: 
Наука, 1971), а касније и у издању „Свет Чехова: Стварање и устаљивање“ („Мир 
Чехова: Возниконовение и утверждение“, Москва: Советский писатель, 1986) 
читаво поглавље повећује приповеткама написаним до 1988. године. Други ау-
тори, попут С. Јевдокимове, А. Д. Степанова, И. Н. Сухиха, О. В. Овчарске, К. С. 
Оверине и др. осврћу се на рано Чеховљево стваралаштво искључиво у контек-
сту проучавања одређених специфика Чеховљеве зреле прозе. На пример, О. В. 
Овчарска у свом раду из 2015. године, пишући о еволуцији чеховљевих карактера 
(О. В. Овчарская, „К вопосу об эволюции песрсонажа в творчестве А. П.Чехова“, 
2015),  проналази и истиче контакте раних приповедака са приповеткама каснијег 
периода: приповетке „Подофицир Пришибљејев“ („Унтер Пришибеев“) и „Из 
бележака човека који лако плане“ („Из записок всплывчивого человека“, 1887) 
коренспондирају са приповетком „Жена“ („Жена“, 1892); „Загонетна природа“ 
(„Загадочная натура“) – са приповетком „Јонич“ („Ионыч“, 1898); „Моје жене“ 
(„Мои жены“, 1885) – са текстовима „Душица“ („Душечка“, 1899) и „Вртирепка“ 
(„Попрыгунья“, 1892), итд. Са друге стране, К. С. Оверина и А. Д. Степанов, 
тумачећи неке од стереотипа масовне књижевности, чији је Чехов био савреме-
ник, наводе приповетке и хумореске у којима се дати стереотипи, топоси могу 
препознати. На пример, стереотип наивне и добре „плавуше са плавим очиима“ 
присутан је у приповеткама: „Моје жене“ („Мои жены“, 1885),  „Драма у лову“ 
(„Драма на охоте“, 1884); стереотип лукаве „тамнопуте бринете“ – „Упутство за 
оне који желе да се жене“ („Руководствоя для желающихся жениться“, 1885); мо-
тив „рачијих очију“ - „Аљбионовљева ћерка“ („Дочь Альбиона“, 1883), итд. У 
раду ових аутора не проналазимо детаљнију анализу споменутих Чеховљевих 
приповедака; оне су истакнуте искључиво у служби праћења појаве стереотипа 
- топоса масовне књижевности, најпре у раном стваралаштву, а касније његовог 
преображаја или нестанка (минус-поступка, како то дефинишу аутори) у позном 
Чеховљевом стваралаштву. Истина, О. В. Овчарска у свом другом раду, пишући 
о изворима Чеховљеве поетике, наводи неке од карактеристика ране Чеховљеве 
прозе, али проблематику свог рада и овога пута ауторка усмерава на везе и кон-
такте Чеховљевог раног стваралаштва са хумористичком журналистиком епохе, 
са једне стране, и са позним приповедачким опусом писца, са друге. Као основ-
не црте хумористичког Чеховљевог опуса она истиче анегдотичност, кален-
дарску тематику и поступке организације текста – градацију и приповедање у 
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првом лицу. Говорећи о комичном, наглашава се да је читаочева пажња усме-
рена на неочекивани крај ових приповедака, да писац пародира неписменост, а 
проблематизује порочност друштва, тј. његову склоност да размишљајући кли-
шеима и шаблонима само од себе заклони истину. (Вид. Овчарская О. В. „Истоки 
поэтики Чехова: юмористическая журналистика как претекст“, 2015).  

Неке од најпознатијих хумористичних приповедака из периода раног  ства   -
ралаштва А. П. Чехова су: „Писмо ученом суседу“ (Письмо к учено му соседу), 
„Смрт чиновника“ (Смерть чиновника), „Дебели и мршави“  (Тол  стый и тон-
кий), „Коњско презиме“ (Лошадиная фами лия), „Маска“ (Мас   ка), „Подофицир 
Пришибљејев“ (Унтер Пришибеев), „Зао дечак“  (Злой мальчик), „Камелеон“ 
(Хамелеон), „Аљбионовљева ћерка“ (Дочь Аль би  она)... У нашем чланку усред-
средићемо се на приповетке „Зао дечак“, „Коњ ско прези ме“, „Смрт чиновника“, 
и „Камелеон“. 

Уколико се присетимо да је Е. М. Мелетински у својој „Историјској пое-
тици новеле“ истакао две међусобно супротстављене тенденције у раном 
Чеховљевом стваралаштву (Мелетинский 1990: 239, 240), видећемо да је овакав 
наш избор управо илустрација споменуте две тенденције. Наиме, опис сцена из 
свакодневног живота у којем се акценат ставља на сам карактер јунака прона-
лазимо у приповеткама „Зао дечак“ и „Коњско презиме“, док је у основи припо-
ведака „Смрт чиновника“ и „Камелеон“ смешна ситуација, тј. анегдота, тесно 
повезана са професијом јунака.

Смешно је многолико. Оно има многа лица. Разноврсност живота, његове 
мене, опширан физички и духовни регистар -  све то може да буде предмет 
смешне стварности, да изазове комику и смех. 

Смешно се разоткрива у својим људским димензијама, тј. смејемо се, како 
су то истицали Аристотел и Бергсон, само ономе што је човеколико. Бугарски 
истраживач Исак Паси тврди да „смешна стварност“ не подлеже прецизној 
категоризацији, те издаваја осам феномена смешног: тело, костим, карактер, 
антитезу, контаминацију, неспоразум, двосмисленост и понављање (Паси 
1972: 141).1

У телу и костиму смешно се открива у статичном, док је категорија смешног 
у карактеру, као једном од феномена смешног, динамична. Карактер се откри-
ва у понашању, акцији, дакле, у безбројним могућностима човекових поступа-
ка. Да би се приказао смешан карактер, неопходна је ситуација, у којој се такав 
карактер разоткрива. 

Међутим, понекад је карактер независан од околине и ситуације. Тада има-
мо смешан карактер, тј. понашање које је резултат отклона од норме, односно 
њеног нарушавања. 

1 Исак Паси (1928 – 2010), бугарски филозоф и естетичар, аутор је књиге о теорији 
смеха, која је за живота аутора доживела пет издања на бугарском језику (од 1972. годи-
не до 2002. године). С обзиром на чињеницу да српска јавност није упозната са његовим 
тумачењем феноменологије смеха, као и на чињеницу да је о Чеховљевом раном стваралашт-
ву на српском језику релативно мало писано, у овом чланку у великој мери водили смо се 
Пасијевом категоризацијом на осам феномена смешног, како бисмо илустровали разноврс-
ност и естетско богатство Чеховљевог хумора.  
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У Чеховљевој приповеци „Зао дечак“ (Злой мальчик, 1883) наилазимо на 
„комичног злочинца“. Зао дечак Коља није истински злобан, његово понашање 
не оставља озбиљне последице по околину. Дечак је, могли бисмо рећи, полузао, 
јер он ни сам не зна шта тражи и није свестан својих поступака. У тој његовој 
„злоби“ према заљубљеној сестри и њеном изабранику, Коља се више поиграва, 
него што свесно чини пакост младом пару. Такође, последице његове игре нису 
трагичне, већ првенствено неадекватне. Тако је та Кољина пакост, злобност за-
право смешна. Млади пар на крају свима обелодањује своју љубав, сестра је за-
прошена и Коља, „мали злоћа“, бива кажњен. У складу са интезитетом његове 
пакости, и казна је пре комична него застрашујућа: Кољу вуку за уши, за једно 
уво сестра Ана Семјонова, а за друго њен изабраник, Лапкин, и обоје „ни разу 
не испытывали такого счастья, такого захватывающего блаженства, как в те ми-
нуты, когда драли злого мальчика за уши“  (Чехов 1883: 2). Комици ове припо-
ветке свакако доприноси и њен крај – једноставан, помало баналан („злочинац“ 
је кажњен вучењем за уши, а онај што тако кажњава „само што није запла-
као од узбуђења“) и неочекиван (након три месеца сестра је запрошена и муке 
заљубљених су прошле; такође, у новим околностима, у којима тајна више није 
тајна, „злочинац“ нема прилику да мучи заљубљене, тј. да буде зао).

Дакле, са променом околности, такође се мења и каратер таквог „полузло-
чинца“. Коља се сада извињава, обећава да ће убудуће лепо да се понаша, обраћа 
се заљубљенима другачијим тоном, служи се другом лексиком, интонацијом. 
Промена понашања огледа се и вербално, у промени тона – са заповедног 
начина („Дайте рубль, тогда не скажу!“) прелази се на молбу и преклињања 
(„простите, не буду“ и „миленькие, славненькие, голубчики“), као и у промени 
понашања (од „ехидно улыбался“ до он „плакал и умолял их“), – што је доказ да 
је понашање злог дечака изазвано тренутачном ситуацијом и да та пакост није 
доминантна црта његовог карактера. Несвесност и неадекватност понашања, тј. 
комичност оваквог зла најочигледније се испољава у томе шта све „зао дечак“ 
добија, да би сачувао тајну заљубљених (бојице, лопту, кутијице, џепни сат).

Приповетка „Зао дечак“ је први пут објављена 1883. године у сатиричном 
часопису „Осколки“, под једним од најчешће коришћених Чеховљевих псеудо-
нима – Антоша Чехонте. Првобитан назив био је „Скверный мальчик (Рассказ 
для маленьких дачников)“. Чехов касније мења сам назив, уклања поднаслов и 
тиме ова „сезонска/викенд“ (дачная) приповетка постаје хумористична у ши-
рем смислу речи. Л. Е. Оболенски је ову Чеховљеву рану приповетку окаракте-
рисао је као једну од сцена која разоткрива „безобразие и самодурство нашей 
семейной жизни“ (Оболенский 1900).

Други феномен смешног, на који ћемо скренути пажњу поводом Чеховљеве 
ране хумористичне приповетке, је контаминација.

Контаминација представља сједињавање различитих реалности, које се 
поимају као једна јединствена. Један од наједноставнијих примера овог фено-
мена смешног је имитација, подражавање понашања. Контаминација је при-
сутна у „свакодневном хумору“ (карикатури, пародији, вицу) и служи се хи-
перболом и апсурдом као најдоминантнијим стилским средствима. Пример 
контаминације може бити и дечији говор, модификовање фраза или појединих 
речи (милиционер – улиционер, вазелин – мазелин, и сл.).
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У Чеховљевој приповеци „Коњско презиме“ (Лошадиная фамилия, 1885) 
контаминација се огледа у смешном спајању личног имена са надимком. Смешно 
име је увек невоља за његовог носиоца и то је једна од најфреквентнијих форми 
смеха и комике. Код Чехова се ономастикон односи истовремено на шири круг 
појава и управо то доприноси комичном ефекту ове приповетке. Покушавајући 
да се сете „једноставног презимена“... „које као да је коњско“ (Чехов 1964: 90), 
јунаци формирају презимена која се лексички односе на узраст, пол и сорту коња 
(Кобылин, Жребцов, Коненнко, Лошадинин; Меринов (мерин – ушкопњен коњ), 
Коренной (коњ рукуничар)); боју (Гнедой (дорат), Буланов (кулаш, од рус. бу-
ланный конь - светложуте боје); на одређене делове коњског тела (Копытин (од 
копито)), а такође и на све предмете који се могу довести у везу са узгојем коња 
(Тройкин (тројка), Засупонин (од глагола рус. засупонить – притегнути каиш на 
коњском хаму, Уздечкин (од узде); Табунов (рус. табун – крдо, чопор коња)). 
Оваква контаминација је најпре лексичко-морфолошка: сви укућани покушавају 
да се сете једне речи, у односу на коју ће путем асоцијација и помоћу богатог 
регистра суфикса руског језика понудити „право“ презиме. На пример, само од 
речи ждребе настало је неколико варијанти коњског презимена: Жеребјатников, 
Жеребцов, Жеребчиков, Жеребовскиј, Жеребкин, Жеребенко, Жеребковски, 
Жеребкович; од речи кобила – Кобилин, Кобилјатников, Кобилјански; од коњ 
(лошадь) – Лошадинин, Лошадков, Лошадински, Лошадјевич, итд.

 Контаминација у овој приповетци је и ситуациона: смешне су чудне и бројне 
асоцијације у том низу могућих имена (од појмова уско везаних за пол и узраст 
коња -Кобилин, Жеребцов, Коњин, Мерин итд., асоцијације иду све до назива 
хране, до оваса  -Овесов је презиме које се тражило), асоцијације које су трајале 
дан, ноћ и наредно јутро, када је проблем зубобоље већ решен и „коњско прези-
ме“ више никоме није потребно. 

Комичном ефекту ове приповетке доприноси и њен баналан, помало неоче-
киван крај. Један од јунака се сасвим случајно присећа презимена (док док-
тор од њега тражи да купи овас), када је зуб већ извађен и презиме оног који 
враџбинама лечи зубе (заговорчика от зубной боли) више никоме није потреб-
но. Смешна је упорност, обузетост управника имања који се још увек труди да 
се присети презимена: и након што је зуб извађен, он усресређено гледа себи 
под ноге, о нечему размишља, а „судя по морщинам, бороздившим его лоб, и 
по выражению глаз, думы его были напряжены, мучительны“ (Чехов 1964: 92). 
У оваквом психолошком приказу стања јунака уочавамо још једно техничко 
својство Чеховљевог хумора. Наиме, код Чехова детаљ увек разоткрива карактер 
и често је тај детаљ у нескладу са ситуацијом, приликом у којој се налази јунак, 
што изазива смех. У „Коњском презимену“ смешни су и укућани који помажу у 
потрази за потребним презименом: „в доме, в саду, в людской и кухне люди хо-
дили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию ... Взбудоражилась вся 
усадьба“ (Чехов 1964: 91). Комичан је управо детаљ да сви они „чешу чела“, 
узнемирено се врзмају поводом једне зубобоље, нечега тако банално људског. 

Приповетка „Коњско презиме“ објављена је 1885. године у „Петербуршким 
новинама“ (Петербургская газета), са поднасловом „Сцена“ и потписом 
А.Чехонте. Оваква сцена настала је на основу анегдоте из Чеховљевог живота у 
Таганрогу, места у коме су реално постојали људи са презименима Жеребцов и 
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Кобилин. Једном су заједно ови житељи отишли у хотел и на табли су крупним 
словима написали њихова презимена једно поред другог, што је изазавало смех 
у хотелу и самом граду.  

Говорећи даље о специфичностима кратке хумористичке приче овог писца, 
истаћи ћемо да је код Чехова смешно оно што је апсурдно, тј, као што смо управо 
видели у примеру са зубобољом, смешно је свакодневно и банално постављено 
у нови/другачији ситуациони оквир.

Чеховљев смех је неретко тужан, весео и сатиричан. Поједине приповетке 
(на пример, наредне две о којима ће даље бити речи у нашем чланку) могу се 
сматрати социјалном сатиром епохе Александра III. То је време самовоље вла-
сти, тираније, појачане зависности „малог човека“ од оних, у чијим је рукама 
власт. Чехов даје специфично виђење социјалне проблематике. Он тумачи раз-
новрсност стереотипа, шаблона мишљења и понашања. Његов хумор је засно-
ван на апсурду: очигледној нелогичности узрока и последице (нпр, кијање – 
смрт у „Чиновниковој смрти“ („Смерть чиновника“, 1883)), или на понављању 
свакодневних ситуација смештених у другачији контекст (нпр, понављање 
геста скидања и облачења капута код Очумелова, у приповеци „Камелеон“  
(„Хамелеон“, 1884)). Специфичност тумачења социјалног ситуационог оквира 
постигнута је прожимањем са психолошким апсектима испољавања човекове 
личности. Чехов није сентименталан према „жртви“ свог сатиричног конфлик-
та. Хрјукин са угриженим прстом, као и Червјаков који пет пута покушава да 
се извини не изазивају саосећање читаоца, већ упућују на озбиљност, чак и на 
трагичност проблематике. Стога је сасвим оправдана већ уврежена дефиниција 
Чеховљевог хумора: „за смешным рассматрывается серьёзное“.

У приповеци „Камелеон“ (Хамелеон, 1884), наједноставнија форма комике 
огледа се у смешним презименима јунака: Очумелов је добио презиме од глаго-
ла очуметь (рус. скренуо, пошашавео, изгубио главу, скренуо); Хрјукин од гла-
гола хрюкать (рус. гроктати); Елдырин комбиновањем именице јела,смрека 
(рус. ель) и придева рупичаст (рус. дырин). Затим, комична је Чеховљева апсур-
дна реченица и њена синтаксичка структура. На пример: „Я человек, который 
работающий“, говори Хрјукин (Чехов 1976: 38); или: „По какому это случаю 
тут? Почему тут? Это ты зачем палец?“, Очумелов (Чехов 1976: 38).

Комично се постиже и посредством композиције. Главни композицини еле-
мент у Чеховљевој приповеци је понављање (повторяемость). Понавља се по-
ступак, гест, говор јунака, и таква понављања, као илустрација испрограмира-
ног понашања јунака, изазивају смех. У „Камелеону“ се понавља ситуација у 
којој се разјашњава: чији је пас? Шест пута се мења одговор на то питање и исто 
толико пута Камелеон, Очумелов, полицијски надзорник, мења своје гестове 
(он пальто снимает или надеавет), као и речи и тон обраћања („Одного только 
я не понимаю, как она могла тебя укусить, <...> она маленькая“ // „...подлость 
одна только.. И этакую собаку держат? Где же у вас ум?“) (Чехов 1976: 39, 40). 
Иза свих реакција Очумелова (оног који је пошашавео, скренуо) стоји принцип, 
тј. у основи свих метаморфоза његовог понашања је непоколебљива увереност 
у предност „генералског“ у односу на све „остале“. Та убеђеност је чврста и 
непромењива, исто као и убеђеност Червјакова да однос „нижих“ у односу на 
„више“ чинове мора да се заснива на понизности и сервилности.
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У приповеци „Смрт чиновника“ („Смерть чиновника“, 1883) смешна је 
неусаглашеност сижеа, који доводи до тужног краја (смрти) и начина на који 
је тај сиже представљен. Приповетка почиње са речју смрт (у самом наслову) и 
завршава се са речју помер. Неозбиљан је, подсмешљив тон приповедања, нпр. 
„Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики и полицейские <...> 
Все чихают“. Или: „В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, 
Иван Дмитриевич Червяков сидел во втором ряду кресел...“ (Чехов 1976: 17).

Комична су и презимена јунака: Бризжалов (пошкрпољен, попрскан; од об-
рызгать - попрскати), Червјаков (црвић, од червяк, червячок). Смех изазива и 
упорност којом Червјаков покушава да се извини генералу. И овде имамо при-
мер тога како се комично постиже композицијским елементом понављања. Он 
пет пута неуспешно покушава да се извини чиме се додатно наглашава апсурд-
ност узрока и последице: кијање – умирање. 

Анегдотска је сама ситуација ове приповетке. Од једног неспретног кијања 
Червјаков убрзо завршава смрћу. Чехов узима анегдоту, смешну епизоду из 
живота свог јунака. Међутим, управо кроз смех писац проблематизује веома 
озбиљну идејну концепцију ове приповетке. Бизарно је смешна, а истовремено, 
додаћемо и трагична, сцена у којој Червјаков „придя машинально домой“, „не 
снимая вицмундира“, леже на диван „и...помер“ (Чехов 1976: 20). 

Можемо уочити да се „стара тема“ руске књижевности тумачи на „нов на-
чин“ – „ситни чиновник“ супротстављен је генералу, „значительному лицу“ 
(што смо срели раније у стваралаштву Н. Гогоља, нпр. у „Шињелу“). Међутим, 
у овој Чеховљевој приповетци генерал је приказан крајње неутрално. Он сам 
само реагује на поступке другог јунака, ми о њему као личности, индивидуи, 
готово да ништа ни не знамо. Он је само средство да се изражајније осветли ис-
тински објекат комичног: „мали човек“, екзегутор (економ у установи) Иван 
Дмитријевич Червјаков. „Мали“ у односу на „статского генерала“, али не по 
чину (нема директног, отвореног сукоба „нижег“ и „вишег“ чина), већ истов-
ремено мали, јадан и смешан у свом упорном покушају да се извини. Губећи 
и најмањи степен људског достојанства, он сам себе подвргава понижавању - 
нико од њега не тражи да се толико извињава, чак постоји и покушај да се јунак 
одврати од таквог понашања (генерал му каже: „Какие пустяки..“, или „...я уже 
забыл, а вы все о том же!“) (Чехов 1976: 18). И то је оно ново у „старој“ теми: 
проблематика ове приповетке нам указује на то да није главни проблем у злим, 
лошим људима који су на власти. Корени зла су много дубљи. „Чинопочитание“, 
самопонижавање, довођење самог себе у ситуације на које вас нико не примора-
ва, крајње губљење људског достојанства – као да је све то ушло у крв „малих 
људи“. Они нису мали услед социјалих околности, већ по свом психолошком 
профилу. Червјаков је, како видимо, заиста „црвић“ - добровољно понижен, у 
сталном страху да ће га окривити да ради нешто како не треба, да ће га осуди-
ти, па чак и за кијање.

Страшно је Червјаковљево размишљање: „Смею ли я смеяться? Ежели мы 
будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам не будет“ 
(Чехов 1976: 20). Чак је и језиво колико је изопачена, померена свест, начин 
размишљања људи који су заборавили на људско достојанство. Червјаков се 
заправо не извињава, он као да убеђује генерала, као да жели да га „уразуми“ 
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да треба према њему да се понаша како приличи вишем чину. Управо је у томе 
суштина трагичног; и језиво је и страшно, и све мање смешно – Червјаков је на 
известан начин камен темељац на коме се одржава систем страха, зависности, 
понижавања. Управо захваљујући „црвићима“ такав систем и опстаје.

Овде уочавамо још једну изузетно битну карактеристику Чеховљевог хумо-
ра – он је катарзичан. Управо у приповеци „Смрт чиновника“ Чеховљева при-
поведачка пракса најближа је теоријским промишљањима Луиђија Пирандела, 
по коме се трагични и комични ефекти међусобно прожимају и по коме „ништа 
није озбиљније од смешног“ (Перишић 2012: 18). Управо Пирандело сматра да 
постоји и катарза кроз смех, а практичан пример томе могло би бити управо 
наведено Червљаковљево размишљање.

Овакав приступ озбиљном и трагичном кроз хумор и смех неће довести до „ко-
мичне катарзе“, како тврди Перишић анализирајући теорију смеха Пирандела. 
Међутим, овде проналазимо „хуморизам као опажај супротнога“, неку врсту 
„трагичко-комичне катарзе у којој су сажаљење и смех спојени у исти процес 
који доводи до тог још увек тајанственог осећаја катарзе“ (Перишић 2012: 19).

До проблематике и основне Чеховљеве идеје, исказане у поменуте две 
социјалне хумористичке приповетке, доћићемо ако упоредимо ова два текста. 
У приповетци „Камелеон“ генерал остаје иза кулиса, то је лик који се уопште 
не појављује „на сцени“. Ипак, иако посредно, он је ипак одлучујући, тј. све 
оно што је „генералско“ утиче на оно што ће се десити у самом тексту, на сцени. 
Страшно је да само помињање генерала (чак не ни самог генерала, већ његовог 
пса!) утиче на ставове и пресуде полицијског надзорника, камелеона. Само 
помињање је одлучјујући аргумент пресуде.

У „Смрти чиновника“ генерал се појављује на сцени, али само као повод, 
иницијална теза, како би се испољила истинска Червјаковљева природа.

Обе приповетке илуструју механизам система зависности и подчињености 
одређеним установљеним, схематским образцима размишљања и понашања. 
Уопште нема потребе да „власт“ (генерали) демонстрира своју надмоћ и силу. 
Деловање те власти огледа се у понашању потчињених. Управо су они основа 
на којој се одржава такав систем. Тиме је трагичније све оно што је, на први по-
глед, код Чехова комично. 

На крају, још једном ћемо истаћи неке од основних одлика Чеховљеве ху-
мористичке приповетке. Чехов увек узима анегдоту/досетку за основу ко-
мичне ситуације у својим хумористичким приповеткама. Сижејно-фабуларни 
ток тих приповедака даје се без експозиције и читалац се одмах уводи у саму 
радњу. У овим анализираним раним хумористичким приповеткама мало је ак-
тера радње, мада постоје и „закулсини ликови“, као и маса која суди или све-
дочи о ономе што се дешава. Код Чехова детаљ увек разоткрива карактер, а 
служећи се именима-маскама, писац персонализује и додатно психолошки мо-
тивише своје ликове. Писац се често служи композиционим елементима као 
што су понављање и градација, који, уз форму дијалога и фабуларно неоче-
кивани крај, доприносе специфичној драматици његових раних приповедака. 
Драмски ефекти се постижу и тзв. „унутрашњом радњом“. (То ће бити једна 
од главних одлика Чеховљеве драме). Заправо, иза досетке, смешног случаја 
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код Чехова се увек крије озбиљан друштвени проблем на који писац указује, те 
можемо говорити о својеврсној социјалној сатири којом је прожет Чеховљев 
хумор. Међутим, код Чехова никад није реч искључиво о социјалним, већ и о 
психолошким својствима „понижених и увређених“, па треба истаћи да је спец-
ифичност тумачења социјалног ситуационог оквира постигнута прожимањем 
са психолошким аспектима испољавања човекове личности. 

Дефинисан као „смех кроз сузе“, Чеховљев хумор је прожет елементима 
„озбиљног“. У својим раним приповеткама Чехов се најчешће служи следећим 
феноменима смешног: тело (гестикулација у „Камелеону“), костим (игра са 
костимом у „Камелеону“), карактер („Зао дечак“), антитеза („Дебели и мрша-
ви“ -  антитеза телесних карактеристика, преко социјале антитезе, доводи до 
психолошке проблематике), контаминација („Коњско презиме“), неспоразум 
(„Смрт чиновника“) и понављање („Камелеон“ – понављање је у служби пси-
холошке карактеризације личности; „Смрт чиновника“ – фабуларно-сижејно). 
Оно што Паси дефинише као двосмисленост (и што представља осми елемент 
комичног), проналазимо у Чеховљевим именима-маскама. Дакле, разноврсност 
и изузетно естетско богатство комичног одлика је Чеховљевог хумора.
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Мелина Панаотович

КОМИЗМ В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ А.П. ЧЕХОВА

Резюме

В данной работе речь идет о раннем творчестве А. П. Чехова, конкретно, о его юмористи-
ческих рассказах. В таких рассказах, как „Злой мальчик“, „Лошадиная фамилия“, „Смерть 
чиновника“, „Хамелеон“ и др., писатель создает комизм на абсурде, на явном несоответ-
ствии причины и последствия, на повторяемости ежедневного, банального, часто попавшего 
в новые, неожиданные обстоятельства. Характер чеховского героя проявлается в деталях. В 
его рассказах мало действующих лиц, а концовка всегда неожиданна. Специфика социаль-
ной проблематики данных рассказов в том, что социальное проявлется через посредство пси-
хологического. У Чехова за смешным всегда раскрывается серьезное. В статье мы, прежде 
всего, исходили из теоретической систематики болгарского эстетика И. Паси, который выде-
лил восемь существенных феноменов смеха (тело, характер, костюм, антитезис, контамина-
ция, недоразумение, двусмысленость и повторение). Отобранные для анализа в данной рабо-
те рассказы Чехова являются ярким свидетельством разнообразия его юмора.

Ключевые слова: комизм, юмористический рассказ, феноменология смеха, абсурд, «смех 
сквозь слезы», трагическое, комическое.
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О ЗООНИМИМА УВРЕДЉИВОГ САДРЖАЈА  
У АЛБАНСКОМ, ГРЧКОМ И СРПСКОМ

Зооними су важан лексички сегмент, сусрећу се у комуникацији у најразличитијим говор-
ним ситуацијама као квалификатори физичких, псхихолошких, моралних и интелектуалних 
одлика. У раду сагледавамо зоониме контрастивно и компаративно у три балканска језика, 
грчком, албанском и српском, настојећи да их у најосновнијим цртама класификујемо. Kако 
носе конотацију посебне карактеризације и дескрипције, зооними непосредно откривају 
како говорници посматрају себе и друге. 

Kључне речи: зооними, увреде, карактеризација, класификација, фразеологизми, грчки, 
албански, српски.

Zoological idiomatic expressions constitute an important lexical segment and are found in 
communication in a variety of discourse situations as qualifiers of physical, psychological, moral 
and intellectual traits. In this paper we examine zoological phraseologisms from the contrastive and 
comparative perspective in three contemporary Balkan languages, Greek, Albanian and Serbian, 
while attempting to broadly classify them. Since these phraseologisms carry a connotation of a 
specific character and description, they directly reveal the manner in which speakers perceive both 
themselves and others. 

Keywords: zoonyms, insults, characterization, classification, idiomatic expressions, Albanian, 
Greek, Serbian.

1. Увод

Човек зависи од животиња и у ланцу исхране и непосредно (служе му као 
радна снага). Ова исконска веза почива на сложеним односима између човека 
и животиња (домаћих и дивљих) успостављеним током људске историје. Свако 
друштво развило је специфичне односе према животињама из окружења, што 
се у језицима дâ сагледати. Домаће животиње су оличење низа људских осо-
бина неуочених код дивљих, а од давнина дивље животиње красе магично-ми-
стичне, натприродне, особине непрепознатљиве код домаћих. Ова два „цар-
ства животиња“ оделита су и ретко се мешају. Изузетак су зодијаци: налазећи 
се и у таквим духовним апстракцијама, одабране домаће и дивље животиње 
стекле су космичке моћи, што их је приближило божанствима. Нека су бо-
жанства представљана само као животиње (Маје су приносиле људске жртве 

ПРИЛОЗИ И ГРАЂА



Славистика ХХIV/1 (2020)

226 Предраг Мутавџић, Мерима Кријези

„горостасном кипу крокодила, за кога се веровало да представља Ицамну1“; 
O`Konel–Eri 2007: 30), поједина се претварају у неку животињу2, нека су бо-
жанства полуљуди-полуживотиње (египатски Анубис, с главом шакала, или 
Сфинга, с лављим телом), извесна су пратиоци божанстава (кобра Шиве). У 
грчкој митологији голубица је сагледавана као пратиља Афродите и као сим-
бол људске душе: на урнама се приказује да „пије воду из вазе која симболизује 
фонтану сећања“ (Lavedan 1931: 258). Животињама, без обзира на културу и 
традицију, припадају сва три нивоа – свет небеса (узвишеног), свет реалног 
(овоземаљског) и свет оностраног (мрачног) – а свака од њих има функцију и 
место у свом свету кога ретко напушта. Отуда „изучавање животиња у језичком 
и културном контексту заједно с узајамним односима човека и животиња чини 
предмет интересовања културне зоологије као дела лингвокултурологије“ 
(Јовановић 2018: 56).

2. Циљ и методологија рада, корпус

Рад је усмерен на називе животиња у три балканска језика, грчком, албан-
ском и српском, употребљених самостално или у фразеологизмима, који служе 
омаловажавању и вређању. Називамо их зоонимски негативни квалификатори. 
Овај вид лексичке фразеологије као језичка универзалија захвата до 15% укуп-
не фразеологије ма ког језика (Moon 1998: 56; Ellis 1997: 133–143). Лексички, 
структурно и семантички, фразеологизми са зоонимима чине подсистем у цело-
купном лексичком систему сваког језика, бројни су и разноврсни. У раду:

а) пружамо листу најчешћих зоонимских негативних квалификатора у сва 
три језика. Контрастивно и компаративно их упоређујемо с одговарајућим ек-
вивалентима у циљним језицима. Због компаративног приступа сваки од разма-
траних језика је и полазан и циљан, сходно смеру кретања;

б) класификујемо зоонимске негативне квалификаторе у односу на то коме 
се упућују или какву метафоричку функцију и семантичку поруку носе;

в) примере на албанском и грчком дајемо као глосе;
г) примери са звездицом чине категорију нулте структурно-семантичке
еквиваленције;
д) разматрамо и пословице као структурно блиске фразеологизмима.

Кoрпус чине штампани и online једнојезични и двојезични речници на сва 
три језика (њихов списак је на крају рада). Ослонили смо се и на резултате 
добијене преко претраживача Google који су секундарна провера употребе и 
значења како свих забележених зоонима тако и фразеологизама са њима као 
кључном речју.

1 Врховно божанствo Маја.
2 Преображен у белог бика, Зевс отима Европу коју силује као орао. Прерушен у орла, 

краде Ганимеда са тројанске равнице.
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Иако лексичка семантика није основно поље наших интересовања, може-
мо рећи да су консултовани речници релативно подударни када је реч о зоони-
мима као лексичким јединицама те да нуде увид у широко фразеолошко и 
семантичко поље њихових значења. Разматрани зоонимски слој у сва три језика 
има и додирних тачака, што се посебно огледа у заступљености назива свих 
познатих животиња (домаћих и дивљих) са балканског географског ареала, 
али истовремено исказују се и бројне разлике, понајпре што у сваком језику 
понаособ само одабрани зооними учествују у грађењу фразеологизама или 
се употребљавају као самосталне лексеме (обично у узвичним реченицама). 
Запажене су разлике и неподударности у семантичком тумачењу метафоричних 
значења зоонима и у укупном броју фразеологизама који варира од језика до 
језика – у том погледу албански предњачи у односу на српски и грчки. Примећен 
је и неједнак број фразеологизама с истим зоонимом у сва три језика: у српском 
зооним вук гради 12, у грчком λύκος 13, а у албанском ujk чак 27 фразеологизама, 
укључујући и пословице. У односу на српски и грчки, у албанском безмало 
сваки зооним из оквира познатог традиционалног зоонимског фонда учествује у 
грађењу фразеолошких квалификатива и/или пословица. Тако се зооним çakall 
(= шакал) фразеолошки налази у склопу именског предиката означавајући 
похлепног човека, а као кључна лексема формира две пословице3. У грчком 
иста лексема (τσακάλι) налази се фразеолошки само у именском делу предиката 
као квалификатив, означавајући „зверку“, виспреног и способног човека, и не 
твори пословице. 

Тек поједини зооними поседују своје дублете (пас/џукела, коњ/ат, магарац/
сивоња, змија/гуја; gomar/murro, sorrë/stërqokë, bretkosë/zhabë, kalë/at, gjarpër/
nepërkë, shqiponjë/shkabë; άλογο/άτι, κατσίκα/γίδα, ψάρι/ιχθύς, φίδι/όφις, γουρούνι/
χοίρος). Како се (подвучени) дублети у грчком употребљавају у стручном 
речнику и у ученом језику и стилу, превасходно у устаљеним фразеолошким 
конструкцијама, нисмо их разматрали у раду, а када је реч о дублетима у српском 
и албанском, узети су у обзир уколико носе негативно квалификативно значење.

Ексцерпирани су само они фразеологизми са зоонимима који носе негативну 
квалификацију. У разматање су узети и зооними као самосталне лексеме 
под условом да њихова употреба у језику то дозвољава (обично у вокативу, 
а у албанском и када се зооним налази уз глагол у оптативу). У сваком 
разматраном језику постоје зооними који се у другом језику/другим језицима 
не употребљавају као негативни квалификатори.

3. Неколико речи о животињама у језику

Усвајањем матерњег и учењем страног језика уче се називи животиња и 
упознају се њихове одлике, спољашње и унутрашње карактеристике, као „ети-
кете“ које су очувани културно-психолошки, митолошки и друштвени стере-

3 Кur s`ke arë në mal, pse bën dava me çakejtë (= „ако немаш њиве на планини, што се 
тужиш са  шакалима“) = „не мешај се у туђа посла/гледај своја посла“, çakalli bëri kërdinë, 
ujku i doli nami (= „шакал је учинио покољ, вук је за то окривљен“) = „извући дебљи крај/
свалити кривицу на другога“.
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отипи додељени животињама путем човековог пажљивог посматрања начина 
живота и опхођења сваке животиње у природи или у човековом непосредном 
окружењу. Установивши сличности/идентичности између њихових образа-
ца понашања и човекових, човек је приписао свакој њему познатој животињи 
одређене психолошке, моралне и карактерне одлике чиме је она постала „об-
рнуто огледало“ човека. Тек је у појединим случајевима могуће говорити о томе 
да је човек животињско понашање пренео на свој свет, попут лексеме стампедо. 

Зооними су или „речи са значењем каквог предмета, разуме се без експре-
сивне маркираности (коњ – гимнастичка справа), или речи са значењем лица 
одређених особина (гуска – глупа женска особа) [чиме] ова метафоризација 
даје експресивно маркирану секундарну лексичку јединицу“ (Гортан-Премк 
2005: 115), а преко метонимије постају и симболи (орлови – надимак фудбал-
ске репрезентације Србије). Део су лексике сваког језика којa, иако се тради-
ционално сагледава као „spisak stvari, pojmova i odnosa koji postoje u svetu“, 
ипак недвосмислено „odražava materijalnu i duhovnu kulturu pojediničnih ljudskih 
zajednica, ne svet u celini“ (Bugarski 1983: 172). У дискурсу, зооними су попут 
медијума – то су посебни продужеци наших чула, топли или хладни (McLuhan 
1994: 22–32), сходно поруци коју носе: као негативни квалификатори чине гру-
пу хладних медијума, али на пољу афективности то нису. Заправо, то је так-
ва врста језичког квалификативног кôда који је не само мотивисан да укаже 
на „сличности са циљним појмом [које] нису увек апсолутне и комплетне“ 
(Драгићевић 2010: 148), него је и временом друштвено прихваћен као вид 
неформалнe комуникације и обраћања, што значи да је „od najveće važnosti šta 
se postiže onim što je rečeno i kako se to uklapa u kulturne konvencije date govorne 
zajednice“ (Bugarski 2005: 35). Зато „се семантичке реализације зоонима делом 
темеље на искуству и суживоту с различитим животињама, али могу бити и ре-
зултат устаљеног доживљаја животињског понашања које се ослања на култур-
не предрасуде“, при чему треба назначити да „се пренос назива животиња на 
човекове одређене особине одиграва на основу интерпретације њиховог ста-
ништа, изгледа, понашања и односа са човеком као таквих да кореспондирају 
са непожељним особеностима карактеристичним за човека (Новокмет 2017а: 
540, 544). Односно, „ако аутор за Х каже да је Y, а знамо да Y није Х, онда мо-
рамо замислити свет у коме Х је Y, прихватајући његове основе за то“ (Miller 
1993: 367). 

Зооними, посебно у фразеологизмима, „сматрају се метафоричким израз-
има који интегришу културу људи и њиховe особене облике комуникације, 
пружајући им посебну боју“ (Budny 2017: 496–497). Њихова употреба у језику 
зависи или од тога како неко замишља појам животиње или од устаљеног семан-
тичког приказивања те животиње у језику: сâм зооним доводи се у асоцијативно-
симболичку везу с особом која, према личној процени, исказује одлике које је 
доводе у везу са том животињом. Зооними откривају посебан свет симболике у 
култури, па зато поједине животиње имају и по неколико различитих схватања 
и приказивања сходно народним веровањима и традицији (Арбекова 1977: 44). 

У свакој (пот)култури развијен је низ начина њихове употребе, а служба им 
је двојака:
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а) указују на неправо поређење које тежи ка што реалнијем осликавању, 
искључиво из перспективе говорног лица, „очевидног“ стања у виду или 
асоцијације на неко слично, препознато или претходно искуствено. Поређење 
је субјективни конструкт и у сва три језика исказује се обрасцем:

Verb+(adj.)+copula+zoonym

бити спор као пуж/корњача
eci/vrapoј si kërmill/breshkë (= „ходати/трчати као црв/корњача)

είμαι αργός σαν χελώνα/σαργός (= „шараг“4)
                                                                 

τρώγονται σαν τα σκυλιά = hahen/zihen si qentë (= „jeду се“)
гложе се као керови/пси

                                                                         
Понекад квалификацију чини развијена синтагма:

бленути/гледати као теле у шарена врата5

*μένω με το στόμα (μου) ανοιχτό (= „oстати отворених уста“)
*shikoj (diçka) me habi/me gojë hapur (= „гледати /шта/ у чуду/отворених 

уста“)

jam si qen i lëshuar nga zinxhiri = бити као пас пуштен с ланца
*είμαι ξέφρενος/έξω φρενών/έξαλλος (= „бити ван кочница/бесан“)

б) посебно квалификују: тиме што свака животиња има карактерне, 
социјалне, вредносне и моралне људске особине, у сваком језику су се устали-
ли фразеологизми са зоонимима као уобичајеним формама приказивања тих и 
таквих особина. Квалификације су позитивне и негативне, а без обзира на њих, 
зооним, денотат, прешао је у конотат, у еуфемизам, изједначивши се или по-
ставши синонимним с неком људском особином. 

Зато, када се некоме каже:

свињо/γουρούνι /derr!
магарче/магарчино/γαϊδούρι/gomar!
краво = lopë! / σκρόφα! (= „крмачо“)

4 Шараг, врста ситне медитеранске рибе, која није брза ни интелигентна. 
5 Cf. румунски: а  se uitа/a sta ca vițelul la poarta nouă (= „заборавити се/стајати као теле 

пред новим вратима“).
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јасан је негативан и увредљив садржај поруке. Тако се особа (субјективно/
објективно) контекстуално „части“ спуштањем на један од најнижих могућих 
нивоа на друштвеној и културној лествици морала и понашања, а повод за то 
је начин обедовања (једе као свиња), аљкав или физички изглед (прљав као 
свиња/дебео као свиња), карактерно понашање (свињо одвратна) или чулна 
перцепција (заудара/смрди као свиња).

Негативне квалификације су најразличитији типови посебних метафоричних 
видова исказивања понижавања, вређања и омаловажавања, а „чашћење“  
зоонимом једнако је свођењу особе на ту животињу и на проналажење „особина 
које се препознају као мање људске, које поништавају људско у човеку 
изједначавајући га са нижим животињским врстама за које је карактеристично 
одсуство разума, нагонско, неконтролисано понашање“ (Новокмет 2016: 63–
64). Који се зооними употребљавају као увреда искључиво зависи од културе 
и традиције, од географског окружења, утицаја из других култура, језика итд. 
У свакој култури постоје уз опште и посебни стереотипи о животињама који 
се не сусрећу у другим. Ако се на албанском жени упути у поетском дискурсу 
комплимент да је nepërkë e shkruar (= “гуја уписана / шарена“), ова синтагма 
садржи похвалну поруку. Зато је „бити змија“ изузетна одлика, а цео израз, који 
истиче кокетну и згодну жену6, неуобичајен је због упоређења. Позитивну од-
лику носи и српски израз имати змијско тело који описује веома згодну жену7. 

За Лича (Leach 1966) идејни концепт заснован на зоонимским увредама лежи 
на двема категоријама: 

а) једна врста ослања се на директну везу између човека и животиња засно-
вану на исхрани. То су припитомљене животиње, најзаступљеније у зооним-
ском репертоару увреда;

б) друга врста је двојака – осим забрањене везе, посматрано из ланца исхра-
не (неке се не једу/непојмљиве су у исхрани), неке одликује наш тотемски од-
нос према њима. Европљани не једу своје љубимце и не госте се неким дивљим 
егзотичним животињама (Jay 1999: 196), што не важи за друге народе и за дру-
га поднебља. И унутар европског подручја има разлика: Италијани и Французи 
једу жабље батаке и пужеве, за народе на Балкану је то неприхватљиво или се 
тек понегде једу (на Криту су специјалитет).

Зооними као увреде из прве категорије нису јединствени ни по критеријуму 
јестивости, ни по употреби као негативни квалификатори, па уочавамо три важ-
на типа животиња унутар културно-семантичког простора:

6 Арапи лепу и згодну жену пореде са камилом, за Французе је то непримерено: за њих је 
камила тврдоглава и подмукла животиња (Алехина 1978: 159).

7 Људи одувек исказују (страхо)поштовање према змији, јер „предстаља и велики сим-
бол психичке енергије“ (Аeppli 1943: 382). Минојцу су обожавали „змијску богињу“ (θεά 
των όφεων), а Илири (ако претпоставимо да су Албанци њихови потомци) су поштовали 
култ змије (Stipçeviq 1994: 55-63, Zippel 1877: 18). У албанској народној митологији змије су 
симболи доброг, те тако треба сагледати указану синтагму. Иначе, „змија се код Албанаца и 
данас сматра домаћом животињом која доноси срећу. Када је домаћин спази, поздравља је с 
великим поштовањем и обасипа благословима“ (Hahn, 1854: 162).
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1. први тип су кућни љубимци за које су везани власници и који их не би 
ни под којим условима појели (пас, мачка, папагај), а као увреде улазе у 
категорију негативних квантификатора, уз изузетке (морско прасе, злат-
на рибица);

2. други тип су животиње такође блиске човеку из категорије јестивих (зец, 
прасе, пиле, коњ, овца, коза, сом, штука), или нејестивих (магарац, мула). 
Као увреде употребљавају се у најразличитијим контекстима; 

3. трећи тип чине остале (мање) познате дивље и егзотичне животиње које 
људи у Европи и на Балкану не користе у својој исхрани (мрмот, јагуар, 
тигар, слон, крокодил), а неке држе као љубимце (коала, игуана, питон, 
веверица). Зависно од језика, тек поједини зооними употребљавају се као 
негативни квалификатори.

И код дивљих животиња постоје две главне категорије такође засноване на 
јестивости – мада су неке одавно прихваћене у исхрани (фазан, препелица, 
јелен), превагу односи много већи број нејестивих (вук, лисица, гавран, миш, 
медвед). Нису ни сви називи ових животиња опредељени као негативни квали-
фикатори – уз оне препознатљиве у другим језицима, у сваком језику постоји 
и посебна листа ових зоонима карактеристична за сваки народ и културу. По 
броју зоонима у увредама у сва три балканска језика, називи домаћих животиња 
су заступљенији у односу на називе дивљих, што је очекивано: 

грчки – 16: 5; албански – 15: 5; српски – 15: 4

Најмању заступљеност као негативи квалификатори имају називи познатих 
инсеката и риба.

Увреде са зоонимом настају када човек пресликава препознати негативни 
модел понашања неке познате домаће/дивље животиње у свој свет, чиме одлика 
понашања те животиње постаје уврежени стереотип. Зато се не употребљавају 
лексеме ЖИРАФА:

*глуп си као жирафа
*είσαι ηλίθιος σαν καμηλοπάρδαλη
*je i trashë (nga mendja) si gjirafë

или СИПА:

*Είσαι γρήγορος σαν το καλαμάρι! 
*Брз си као лигња!

*Je i shpeјtë si kallamar!
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у изразима, јер се контекстуално значење не би правилно разумело. Ако се об-
ратимо некоме:

права си овца = είσαι σαν πρόβατο (= „као овца си“)
*çfarë trapi je!(= „какав сплав си“)

тада постоји јасна конотативна алузија на добро познати културни стереотип. 
Зоонимске увреде ослањају се на културне дефиниције истакнутих својстава  
приписаних познатим животињама за које се претпоставља да имају парале-
ле са људским карактеристикама. Зато ниједан говорник неког од разматраних 
језика не помишља да некога назове туканом или мрмотом ради увреде, пошто 
су ови називи неспецифични за (европско и) балканско географско подручје и 
нису укључени ни у традиционалну зоонимију ових језика ни у зоонимски не-
гативни културолошки репертоар увреда. Тек у новије време се примећује спо-
радична појава егзотичних зоонима. 

4. Зооними као увреде

Увреда је вид чина и/или нека изговорена/написана реч која наноси штету, 
душевну бол, неправду, срамоту, чиме се хотимично или несмотрено повређује 
нечије достојанство. Кривични законик Републике Србије, 170. члан, одређује 
увреду као кривично дело уперено против нечије части и угледа (КЗ 2009: 59) 
и за то се прописује одговарајућа новчана казна. Циљ увреда је да онога на кога 
се односе омаловаже и прикажу у друкчијем светлу у односу на ону представу 
коју лице има о себи. Онако како себе доживљавамо представља нашу морал-
ну категорију части, и зато припада субјективном пољу, а углед је објективно 
поље и тиче се нашег моралног оличења пред другима, како нас други виде, 
доживљавају. Највећи број нанесених увреда су претежно вербалне. 

Увреде са зоонимским квалификаторима су посебна лексичка и семантич-
ка категорија, а тиче се светоназора једног народа, његове културе, традиције и 
веровања. Право разумевање овакве лексичке подврсте дотиче се и прагмати-
ке: како су у језику похрањена бројна сазнања, он функционише попут сложе-
ног енциклопедијског система (De Carlo 1998: 101–102 и даље) који се активира 
сваки пут у говору када покушавамо да изразимо увреду. За Гaлисон и Пурен 
(Galisson-Puren 1999: 188–189), то је подударан (препознатљив) лексички слој8, 
приближно исти лексички фонд формиран према интернационалним култур-
ним, гастрономским, цивилизацијским, географским и моралним чиниоцима 
који су условили избор и устаљење најосновнијег лексичког фонда увреда са 
зоонимима као компонентама:

 

8 Обрадили су само француски, енглески, немачки и руски.
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риба од главе смрди = το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι = the fish rots from 
the head down = der Fisch stinkt vom Kopf her = fejétől bűzlik a hal = peshku 

qelbet nga koka

πέφτουν σαν τις μύγες = падају као муве = drop like flies
a muri ca muștele = sterben wie die Fliegen = vdesin si mizat = muoiono come 

mosche (= „умиру“)

поклоњеном коњу не гледају се зуби = дарëному коню в зубы не смотрят = 
kalit të dhuruar mos i shiko/numëro dhëmbët = ajándék lónak ne nézd a fogát
calul de dar nu se caută la dinți/în gură = do not look a gift horse in the mouth = а 

caval donato non si gurada in bocca

Варијација је структурно видљива у избору глагола (смрдети/трулети; пада-
ти/умрети) или лексичких јединица (зуби/уста). Поменути аутори не разматрају 
могућност међусобних утицаја између различитих народа који су се одразили на 
избор и устаљење истих зоонима у увредама, што је омогућило преношење ис-
тог негативног смисла истим конструкцијама. Примери оваквих међујезичких 
утицаја и преношења истог семантичког оквира унутар балканског језичког 
ареала илуструју наредни фразеологизми семантички и структурно подударни:

ићи/бити/летети као мува без главе9 = ështe si mizë pa 
kokë/krye = akar egy fej nélküli légy10

a se învârti ca o muscă fără cap (= „окретати се“) = върти се като муха без 
глава11 

бити као магарац међ овцама12 = a fi ca măgarul între oi = hiu ca 
gumarlu tu/аnamisa di oi13 = јuhok között а szamár14

*si dhia në mes të dhenve (= „као коза међу овцама“)
*σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους (= „као овце међу вуковима“)

уз очекивана структурна одступања, лексичка (други пример: у конструкцијама 
на албанском и грчком употребљени су други зооними /козе/овце; овце/вуко-

9 Cf: matt wie eine Fliege.
10 Мађарски.
11 Бугарски.
12 Наведени фразеологизам се чује у Војводини, у Србији  (бити) као врана међу 

голубовима. 
13 Аромунски.
14 Мађарски.
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ви/ или глаголи), као и нулте структурно-семантичке еквиваленције, пошто се у 
сваком балканском језику фразеолошка слика на исту семантичку поруку фор-
мира или друкчијом фразеологизацијом или нефразеолошки. 

Избором из синонимних варијаната говорно лице своју поруку стилски и се-
мантички боји, подвлачећи субјективни став и осећања уз постизање додатног 
афективног ефекта који као да се „подешава“ према непосредној ситуацији:

бити глуп(а) као ћурка/гуска/*ноћ
[është] mendjelehtë si miza/trupi gjel, truri mel  
(= „глуп као мува“/„тело петла, мозак просо“)

*έχω βαθιά μεσάνυχτα σε (κάτι) (= „имати дубоку поноћ у /чему/“)
  

ради као коњ/мазга/*црнац
punon si derr/kalë/gomar/ka15/ari (= „свиња/коњ/магарац/во/медвед“)

δουλεύει σαν σκυλί/*σκλάβος/*ειλώτας16/*μαύρος (= „пас/ 
*роб/*хелот/*црнац“)

τρώω σαν γουρούνι / άλογο (= „свиња“/„коњ“)
ha si ariu/derr (= „медвед“/„свиња“) = јести као свиња

Укупан број забележених „интернационалних увреда“ у грчком, албанском и 
српском у фразеологизмима састављеним од зооонимских негативних квалифи-
катора је релативно симболичан. Највећу превагу односе идиотипични, карак-
теристични за сваки језик понаособ, а потом слични/подударни с фразеологиз-
мима у разматраним језицима. Ових је нешто више од интернационалних. По 
језицима, то изгледа овако:

језик интер- 
национални

домаћи
идио- 

типични

домаћи  
слични/

подударни  
с грчким

домаћи  
слични/

подударни  
с албанским

домаћи  
слични/ 

подударни  
са српским

грчки 25 79 / 16 18
албански 31 81 21 / 32
српски 22 83 14 29 /
УКУПНО 78 243 35 45 50

15 Cf.: работать/трудиться как вол.
16 Хелот, роб у Спарти.
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Гaлисон и Пурен указују и да увреде изведене од зоонима поседују заједничку 
културну и моралну вредност за све говорнике једног језика, невезано за територију 
где живе као и на евентуалне (могуће) упливе из других језика. Ово је суштинска 
одлика, јер огроман број оваквих увреда чине исконски део наслеђене лексике који 
није подложан честим променама ни утицајима из других језика.  

Без обзира на то о каквим је зоонимским квалификаторима реч као и да ли 
припадају позитивном или негативном пољу, Неси истиче да су „у свакој кул-
тури поједини називи животиња стриктно везани с одређеним атрибутима те 
зато постоји општи договор о томе који су то. То не значи да су овакве метафоре 
`мртве`; напротив, оне су живи део језика и често се употребљавају захваљујући 
своме снажном ефекту“ (Nesi 1995: 274).

5. Класификација негативних зоонимских квалификатора  
у грчком, албанском и српском

Једна од могућих подела зоонимских негативних квантификатора у грчком, 
албанском и српском може бити путем рода без обзира на пол. Уочавамо четири 
подтипа који се могу сматрати увредама у најширем погледу. 

a) Прва подгрупа тиче се углавном мушкараца, понекад жена, сходно контек-
сту. Најчешћа је конструкција састављена од именског дела предиката и копуле:

грчки албански српски
βόδι buall бик/биво
σαλιγκάρι/χελώνα kërmill/breshkë пуж17/корњача
κόκορας gjel/këndes/kaposh певац
κηφήνας brumbull трут
ελέφαντας elefant слон/слоница
τσίρος/τσιροπούλι gërdallë сарага
(ρήσος/λύγκας)18 rrëqebull рис
γαϊδούρι/γάϊδαρος gomar/kërriç магарац/сивоња
άλογο /19 коњ
παπαγάλος papagall папагај/папига
τράγος dash/cjap јарац
αλεπού dhelpër лисац

17 Метафорички: ленштина/спораћ.
18 Иако постоје одговарајући зооними у грчком, у овом контексту се не употребљавају.
19 У албанском kalë (= “коњ”) има само позитивну конотацију.
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βραδύποδας përtac лењивац
(αρκούδα) ari медвед

За разлику од албанског и српског, у грчком је довољно употребити зооним 
без придевских квалификација: довољно је неког оквалификовати είσαι τράγος 
и порука је јасна. У српском и албанском влада други принцип (додају се лек-
сички елементи)20 чиме се описно подиже степен вређања (пејоративности) 
и доживљавања друге особе (cf: матори/одртавели јарац = cjap plak). 
Интернационална фразеолошка конструкција жртвени јарац/αποδιοπομπαίος 
τράγος се у албанском исказује на други фразеолошко-лексички начин – dashi i 
kurbanit (= „курбански ован“)21. 

У грчком уз бити фигурира и егзистенцијални глагол γίνομαι (= „постати“) – 
γίνομαι σκυλί (= „постати пас“, бити љут као рис) – а у фразеологизмима у сва 
три језика сусрећу се различити глаголи:

τρώω σαν άλογο/γουρούνι/φίδι (= „коњ“/„змија“)
јести као свиња = ha si derr

μυρίζει σαν τράγος/ασβός (= „мирише на јарца/твора“)
смрди као твор =   (është) qelbës i fëlliqur  (= „[бити] смрдљиви твор“)

χασμουριέμαι σαν ιπποπόταμος = зевати као нилски коњ

ecën si ari (= „хода као медвед“) 
*гега се

εγκαταλείπω (κάτι) όπως τα ποντίκια το πλοίο που βυθίζεται (= „напуштати“)
бежати као мишеви са брода који тоне = ikin si minjtë nga anija që fundoset

палаца језиком као змија
*nuk i pushon goja (= „не стају јој уста“)

*η γλώσσα της πάει ροδάνι (= „језик јој иде [као] вретено“)

qeni leh atje ku ha (= „пас лаје тамо где једе“)
*знати/видети одакле ветар дува = (πάω) όπου φυσάει ο άνεμος22

20 Из примера се види да су то придеви и именице. Понекад то може бити ма која 
именска реч. 

21 Cf. немачки, мађарски Sündenbock/bűnbak (= „јарац за грехове“), руски козëл 
отпущения (= „јарац за опрост грехова“).

22 Cf. албански синоним: kthen gunën (krahët) nga fryn era (= „окреће гуњ/рамена одакле 
дува ветар“).
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Ономатопејски глаголи такође служе негативном квалификовању, а допун-
ски део носи поређење с одговарајућим зоонимом:

лаје/режи као пас = γαβγίζει/γρυλίζει σαν σκυλί = leh/hungëron si qen
њаче као магарац = γαρίζει σαν γαϊδούρι = pëllet si gomar
сикће као гуја = *fërshëllen23 si gjarpër = *τσιρίζει σαν το ποντίκι (= „миш“)  
гракће као чавка = κράζει σαν κόρακας = krrokat si sorrë/korb
грокће/скичи као свиња = γρυλίζει/τσιρίζει σαν γουρούνι = kërret/hungëron si derr

Понекад је именица у вокативу: у српском тада није сама, већ јој следи до-
пуна преко анафоричног нумерала један/једна/једно који као да надомеш-
та глагол употпуњавајући целокупан смисао исказу и пружајући му јачину у 
изражајности. Ово је посебна граматичко-стилска карактеристика у односу на 
грчки и албански (коњу један/стоко једна/псето једно). За албански је каракте-
ристично и то да се уз именицу у вокативу може наћи адмиратив глагола jam 
(gomar qenke! = баш си магарац!).

b) Друга група зоонимских негативних квалификатора упућује се махом 
женској популацији (њих је незнатно више од претходних): 

грчки албански српски
αγελάδα lopë крава
γαλιάντρα / 24 /
γαλοπούλα bibë ћурка
καμήλα25 / камила
κουνέλα lepurushë зечица
σκύλα bushtër/qene кучка/куја
σκρόφα/γουρούνα derre/dosë крмача/свиња
σουσουράδα / 26 /
φάλαινα dosë крмача/свиња/крава
φοράδα pelë кобила

23 У грчком и албанском не постоји глагол сиктати, па змија звижди (σφυρίζει/fërshëllen), 
односно у грчком „фијуче“, у албанском „шишти“, „пишти“ (cf.: писну гуја љута).

24 Преводни еквивалент је без зоонима – брбљивица/ лајавица (буквално: „шева“).
25 Као увреда: „габор“.
26 Преводни еквивалент искључује зооним – успијуша/намигуша.
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φώκια /27 /
χήνα patë гуска

c) Трећа група зоонима разликује род, мушки и женски:

грчки албански српски
αλεπού dhelpër лисац/лисица
γάϊδαρος/γαϊδούρι /γαϊδούρα gomar/gomaricë/gomare магарац/магарица
γουρούνι/γουρόυνα derr/dosë вепар/свиња/крмача
κροκόδειλος krokodil крокодил/крокодилка28

μαϊμού majmun/majmune мајмун/мајмуница
μουλάρι/γαϊδουρα mushkë мазга/мула
παγόνι pëllua паун/пауница
σκύλος/σκύλα qen/bushtër/qene псето/џукела/кучка
τράγος/κατσίκα cjap/dhi јарац/коза

d) Четврта група су родно неутрални зоонимски негативни квалификатори 
који су између увреда и разних „почасних“ комплимената, понекад у аугмента-
тиву, а метафорички описују нечије личне карактеристике: 

грчки албански српски
σκουλήκι krimb црв

φίδι gjarpër/nepërkë змија/гуја
κότα pulë кокош(ка)
χελώνα breshkë корњача
πρόβατο dele овца
τσιμπούρι këpushë крпељ
ψύλλος plesht бува
μοσχάρι viç теле
νυφίτσα bukël ласица
τσακάλι çakall/ujk (*шакал)/курјак

27 Φώκια (= „фока“): „прасица/крмача“.
28 У грчком сленгу крокодил означава „незајажљиву/грамзиву особу“. У разговору у 

српском се често чује указани облик женског рода, граматички још неустаљен.
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βδέλλα shushunjë пијавица
ψείρα morr вашка/гњида
κόρακας (об. у мн: κοράκια) laraskë/sorrë чавка/сврака
στρείδι tartabiqe стеница
όρνιο larash лешинар
χαμελαίων/χαμελείοντας kameleon камелеон
χταπόδι oktapod хоботница
σουπιά (*sepje) (*сипа)
μανάρι29 / *дебела свиња
καρακάξα30 / *крава/коза маторa

Иако се сви наведени зооними из овог прегледа употребљавају идентично у 
сваком језику, укажимо и на неке разлике. Грчки зооним ψείρα не употребљава 
у се значењу „улизица“, како је то уобичајено у српском, већ „цепидлака“, 
а у албанском има и значење „досадна особа“, као у српском. У грчком и 
српском се под октоподом подразумева неко ко не уме да се одвоји од другог, у 
албанском означава особу која се бави мутним радњама и ради на штету других 
иза леђа. У грчком овај зооним фигурира у конструкцији θα σε χτηπίσω/κοπα-
νίσω σαν χταπόδι (= „ударићу/млатнућу те као октопод“) за изрицање отворене 
претње (= „оплавити кога од батина“). По нама, у ову групу зоонимских 
негативних квалификатора се сврстава и општа именица животиња/ζώο/kafshë 
с варијантом у српском стока, а у сва три језика у виду турцизма hajvan/χαϊβάνι 
с метафоричком конотацијом „заосталог“, „припростог“ човека.

6. Закључна разматрања

У раду смо се у најширим цртама посветили зоонимима који функционишу 
као негативни квалификатори у грчком, албанском и српском. Како се ове 
лексеме налазе и у фразеологизмима, осврнули смо се укратко и на неке од 
њих. У сва три језика превагу односе познати називи животиња, домаћих и 
дивљих. У интернационалне негативне зоонимске квалификаторе сврставају 
се и све ономатопејске конструкције с допуном у виду придевске поредбене 
синтагме. Заједничко за сва три језика (и остале европске) јесте идентичан 
образац формирања негативних (и позитивних) карактеризација: обично је 
то егзистенцијални глагол бити/jam/είμαι с предикацијом путем придевског 
поређења с одабраним зоонимом. Понекад се унутар именског дела предиката 
јавља незнатно синтаксичко проширење, те осим простих конструкција (бити 

29 Означава младо (тј. “сисанче“) овце, козе, краве које се посебно храни ради клања.
30 Буквално „сврака“.
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спор као пуж), постоје и нешто сложеније (бити као слон у стаклари). У сва 
три језика се у новије време сусрећу и називи разних егзотичних животиња 
који још нису ушли у фразеологизацију и више су одлика говорног него 
писаног (књижевног) дискурса. У грчком се појављују зооними неспецифични 
за албански и српски: или су непознати, због географског поднебља, или нису 
прихваћени као могући репрезенти појединих појава, што значи да је симболика 
зоонима од језика до језика функционална или нефункционална (Sperber 
1999: 149). Слободна комутација зоонимских лексема не ремети семантички 
поруку (козо/гуско/краво/кобило/једна/!), а варијација лексема унутар познатог 
контекста интензивира увреду и стилски је нијансира, „подешава“ према лич-
ном ставу говорног лица и његовим тренутним осећањима. Вољно (намерно/
свесно) бирајући онај зооним из њему познатог фундуса, говорно лице 
својим „коначним решењем“ постиже циљ: да што јаче повреди саговорника, 
истовремено подижући степен омаловажавања и вређања.

Уочене разлике указују на то да су на све три лингвокултуролошке језичке 
за једнице утицали и најразличитији унутрашњи и спољашњи културни, дру-
штвени, морални, религијски, историјски, језички и други елементи из (суседног/
суседних) језика, култура и друштава који су, сваки за себе, обликовали зоонимску 
слику у сваком од разматраних језика понаособ. Заједничко за сва три језика је то 
што „мотивација за метафорички пренос значења [зоонима] зависи од величине, 
начина исхране, карактера и/или интелигенције адресата“ (Halupka-Rešetar–
Radić 2003: 1900). Негативни зоонимски квалификатори деперсонализују особу, 
пуко је сводећи, према контексту, на најнижи морални и социјални ниво, на ниво 
животиње чиме се „људи идентификовањем са животињама најчешће деградирају 
а зоонимска метафора је учестало средство експресивног истицања непожељних 
људских карактеристика“ (Новокмет 2017б: 106). Употребљени самостално или 
фразеолошки, зоонимски негативни квалификатори, симболични називи упућени  
као увреде и карактеризације, семантички су веома експлицитни. Надевањем 
одговарајућег зоонима, уз вређање, уочава се ниво друштвене и моралне дискри-
минације, врста предрасуда, стереотипа и место на које се неко спушта. Ове 
увреде се споро заборављају31, јер зооними пре смањују него што повећавају фи-
зичку и менталну дистанцу између животиња и људи. 
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ON ZOONYMS WITH AN OFFENSIVE CONNOTATION  
IN ALBANIAN, GREEK AND SERBIAN

Summary

This paper is dedicated to zoonyms as negative qualifiers with an offensive semantic content 
in three contemporary Balkan languages – Albanian, Greek and Serbian. Analyzed herein is their 
independent use, unconditioned by phraseological structures, as well as their use within idiomatic 
expressions. In all three languages there is a far smaller percentage of common international 
phraseological images, whereas each of the languages considered is characterized by a specific 
indigenous, that is to say, idiotypical phraseological image. If we consider the total number of animal 
phraseologisms which appear in insults in the mentioned languages, the names of domesticated 
animals as opposed to wild ones are represented in the following ratios: Greek 16:5; Albanian 15:5; 
Serbian 15:4. The least represented of all animal phraseologisms recorded are names of insects 
and fish. One of the possible classifications of negative zoonymic quantifiers in Greek, Albanian 
and Serbian is gender-based and lacks sex-related markedness. Such classification is characterized 
by four subtypes, which may be considered insults in the broadest sense. Animal phraseologisms 
are also analyzed as stereotypical images or as negative models of human behavior, modeled on 
behavior of some domesticated/wild animals that exist in the human environment.  

Keywords: zoonyms, insults, characterization, classification, phraseologisms, Albanian, Greek, 
Serbian.
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АНАТОЛИЈ ИВАНОВИЧ ПРИЦКЕР: БИОГРАФИЈА

У раду су приказани основни биографски подаци Анатолија Ивановича Прицкера – ру-
ског емигранта у Краљевини СХС оснивача издавачке куће Народна просвета. Рад се засни-
ва на архивској грађи, која је први пут представљена у научне сврхе (Државни архив Руске 
Федерације, затим Архив Југославије и Историјски архив града Београда - Република Србија).

Кључне речи: Анатолиј Иванович Прицкер, Народна просвета, адвокатска кан целарија Савић.

The article presents basic biological information about Anatoly Ivanovich Pricker - a Russian 
expat in the Kingdom of SCS, founder of the publishing house Narodna Prosveta. The work is 
based on archival material, which was first presented for scientific purposes by the Archives of 
Yugoslavia and the Belgrade Historical Archive of the Republic of Serbia.

Keywords: Anatoly Ivanovich Pricker, National Education, Savic Law Office.

Анатолиј Иванович, Прицкер издавач и власник предузећа Народна про-
света, родио се у породици почасног грађанина Јоне Давидовича Прицкера 
и његове жене Александре Славине. У Краљевину Срба, Хрвата и Словенца 
емигрирао је 1922. Испрва у Сомбор, а затим у Нови Сад, где 1923. отвара из-
давачку кућу Литерарна књига. Брак са Крунославом Шешевић, склопљен 
1922., омогућио је младом Анатолију Ивановичу да оснује издавачко преду-
зеће Народна просвета, које је убрзо постало једно од водећих издавачких 
кућа  у земљи. Старији Анатолијев син – Александар Ивановић, за време 
рата био је финансијер војске Драгољуба Драже Михаиловића. А.И.Прицкер 
и његова породица напустили су Југославију 1946. бежећи од оптужбе за 
сарадњу са окупатором, и тек 2016. Врховни суд Србије потврдио је његову 
потпуну рехабилитацију. Адвокатској канцеларији Савић припада огромна 
заслуга у том процесу. 

1920. бежећи од бољшевичког терора, млади руски емигрант Анатолиј 
Иванович Прицкер долази у Краљевину СХС, о чему сведочи документ Крим-
ске евакуације.1 Према расположивим подацима, он се испрва настањује у 
Сомбору и нешто касније 27. марта 1922, жени се Крунославом Шешевић, 
девојком која је потицала из угледне и добростојеће породице (од оца Светозара 
и мајке Василије, рођ.Мађарев), која је била у блиском сродству са Гаврилом 
Принципом. Кратко су боравили у Новом Саду да би се већ наредне године  
(1923) Крунослава и Анатолиј преселили у Београд.  По свему судећи, дош-
ли су и нешто раније јер се 20. јануара 1923. рађа њихов први син Александар. 

1 Државни архив Руске Федерације, Ф. Р-6792. Карт.П.Д. 4176 – из Антанасијевић, 
Рађеновић 2018: 51–54.
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Настањују се у Призренској улици број 6. и Анатолиј Иванович заједно са још 
двојицом руских професора исте године покреће издавачко предузеће Народна 
просвета.2

У Пријави за град Београд коју је Прицкер попунио 10.04.1924. наводи 
се да је он по занимању власник издавачког предузећа Народна просвета, 
jугословенског држављанства, рођен 17/30. новембра 1897., у Ростову на Дону, 
од оца Ивана (преминулог) и мајке Александре, рођене Славине (премину-
ле); православне веороисповести са пребивалиштем у Београду (Југославија). 
У напомени исте пријаве налазимо податак да је он 1929. променио прези-
ме и користећи патроним, добио србизовану варијанту имена – Анатолије 
Ивановић. У суштини, ова пријава је била евиденциони картон становања од 
почетка његовог боравка у Београду све до касније, поновне емиграције – у 
Јужну Америку.3

Како у писаној и сачуваној документацији постоје његове изјаве о месту 
рођења, тим се податком и служило - истина у ретким записима о њему: реци-
мо у пријави, како смо већ навели, Анатолије Ивановић исписује да је рођен у 
Ростову на Дону (Русија), затим у документу Основни подаци који је испунио, а 
који се односи на отварање штампарије, такође наводи Ростов на Дону као ме-
сто рођења.

Међутим, испоставиће се да место рођења Анатолија Ивановича није било 
тако једноставно утврдити, као и да није оно које он сам наводи у извесним 
документима. Наиме, при хапшењу и испитивању његовог сина Александра 
19.4.1944., у затвору на Дедињу, имамо Александрову изјаву да му је: отац 
Карим мајка Српкиња која исто тако потиче из аријске обитељи;4 на ис-
том месту тврди да су његовог оца већ 1941. испитивали о свом пореклу, а да 
се исправе о томе налазе делом код адвоката Vjekoslava Kisowez (у Београду, 
улица краља Фердинанда бр. 2, а да се други део исправа налази код Катарине 
Рајтер (улица Милутина Бојића бр. 8), иначе гувернанте породице Ивановић 
од рођења њиховог другог сина Николе, 1928. Знатно касније, при започињању 
поступка рехабилитације Анатолија Ивановича, адвокат Предраг Савић 
2014. упутио је допис конзуларном одељењу амбасаде Руске Федерације у 
Републици Србији у нади да ће добити Анатолијев извод из матичне књиге 

2 Архив Југославије, Извештај Одељења опште полиције Управе града Београда, Ф. 74, 
ф.20-1 из Антанасијевић, Рађеновић 2018.

3 Пријава пребивалишта са подацима, Историјски архив Београда, УГБ, Централна 
пријавница – Картотека грађана пријављених у Београду, 1924.

4 Наиме, Кримски Караити, Кримкарајлари или Караји су кримски Јевреји следбеници ка-
раитског јудаизма. Употребљавају караимски језик који припада кипчачкој грани туркијске 
породице језика. Агенција за утврђивање порекла и породице је установила да се са гледиш-
та немачког закона Караими не могу сматрати Јеврејима. Писмо Канцеларије за истраживање 
сродства Рајха (нем. Reichsstelle für Sippenforschung) званично је наредио: „Караитска секта се 
не може сматрати јеврејском верском заједницом на основу параграфа 2, тачке 2. првог закона о 
стицању држављанства. Међутим, не може се утврдити да су Караими у целини крвно повезана 
група, јер се расна категоризација појединца не може одредити без његовог личног порекла и 
расних карактеристика…“ YIVO archives, Berlin Collection, Occ E, 3, Box 100, letter dated January 
5, 1939. Вероватно је Александар био упућен у то па је желео да себе спаси том тврдњом.
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рођених, иначе нужан документ у свим поступцима и процесима. Одговор 
надлежног одељења је био негативан, образложен тиме да нису у могућности 
да приме процедуру због непрецизности и недостатка података. Међутим, на-
кон утврђивања правог места рођења Анатолија Ивановича постало је јасно 
зашто поменуте установе и нису биле у могућности да одговоре на захтев ад-
вокатске канцеларије Савић.

Такође, истражујући грађу за стварање и постављање оригинале изложбе: 
Руски стрип Краљевине Југославије  (Антанасијевић, Рађеновић 2018), а чији 
је део био и часопис Стрип Анатолија Ивановича Прицкера, проф.др Ирина 
Антанасијевић, професор на Катедри за славистику Београдског универзитета, 
један од аутора изложбе и каталога, обратила се Дому руске дијаспоре у нади 
да ће из Ростова на Дону добити извод из матичне књиге рођених Анатолија 
Ивановича, међутим и у овом случају одговор надлежних институција је био не-
гативан. Упорним истраживањем проф.др Ирина Антанасијевић је августа 2019. 
дошла до значајног податка да је Анатолиј Иванович Прицкер, по свему судећи, 
рођен заправо на Криму, у месту Каховка. Отац, Јона Прицкер (Iона Прицкеръ), 
по занимању је био апотекар. У новинама Таврические губернские ведомости  
(№ 23 от 18.03.1916. Четвертая очередь. С 19-го по 24-е сентября 1916) налази 
се  публикација у којој се помиње Јона Прицкер као почасни грађанин:

 «От временной комиссии для составления списков присяжных заседателей 
по Днепровскому уезду публикуется список лиц, избранных в очередные и за-
пасные присяжные заседатели по Днепровскому уезду на шесть очередей 1916 
года для участия в заседаниях уголовного отделения Херсонского Окружного 
Суда, имеющих быть в гор.Алешках:

Четвертая очередь
С 19-го по 24-е сентября 19161

Очередные:
(...)
Обревко Иван Иванович – купец; Онищенко Федор Дмитриевич – казак
Поляница Дмитрий Юрьевич – крестьянин; 
ПРИЦКЕР Иона Давидович – личн.почетн.гражданин
Рудь Андрей Климович – крестьянин“ ( Таврические губернские ведомости 

1916)".
1927. Анатолиј Иванович указом краља Александра Карађорђевића5 постаје 

српски држављанин и тај документ, уместо траженог извода, послужиће 
касније као нужан почетни доказ у процесу рехабилитације и оправдања до-
брог имена и гласа овог човека који је након Другог светског рата означен као 
неподесан, имовина му је конфискована, док је он са породицом био принуђен 
на поновну емиграцију.

Делатност Анатолија Ивaновича примарно је била усмерена на рад издавачке 
куће која му је убрзо по стварању, а захваљујући успешној пословној стратегији, 

5 Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Година IX. – 1927. – Број 138. 
23. јуни, четвртак, Београд.
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донела велики углед и истовремено обезбедила замашну финансијску стабилност. 
Као амбициозан човек који је умео да вешто усагласи своје послове са законима 
тржишта, Анатолиј Иванович убрзо је проширио своју делатност на начин који 
му је највише погодовао, те је 1930. отворио штампарију за потребе своје изда-
вачке куће. 1930. на претходно упућени захтев од Индустријске коморе добио је 
одобрење o отварању и раду штампарског предузећа. Министарство Трговине и 
Индустрије Краљевине Југославије, 4. новембра 1931. издало је Решење на ос-
нову комисијског извештаја о прегледу штампарије и књиговезнице којим се 
Анатолију Ивановичу одобрава рад исте. Прва адреса штампарије и књиговезнице 
била је улица Јованова бр. 35. Годину дана касније, 18. септембра 1932., комесар 
Министарства трговине и индустрије за град Београд издаје му Дозволу за рад.6

Нешто касније, 1936., видимо да је седиште предузећа измештено и да се 
налази у дворишној згради на Обилићевом венцу бр.5. Бројеви телефона и 
скраћена телеграфска адреса биле су: 22-236, 22-351; Нарпрос Београд. Зграда 
на Обилићевом венцу замишљена је по веома модерном концепту, у њој се, по-
ред изузетно добро опремљене штампарије која је била смештена у приземљу, 
на првом спрату налазила и стамбена јединица породице Прицкер. Штампарија 
је била савремено опремљена, састојала се из три одељења: слагачнице, 
стереотипије и машинске сале и имала је између 18 и 20 радника. Радно време 
је било стално, осмочасовно и у њој су се штампале углавном књиге и илустро-
вани листови, али је наведено да би у случају рата штампарија могла да про-
изводи све ствари које спадају у штампарске послове у количини максималног 
капацитета при осмочасовном раду. Своје производе штампарија није извозила 
у иностранство, није имала отпадака нити је уживала посебне погодности од 
државе или других јавних самоуправних тела (субвенције, концесије, повласти-
це, трошарински попуст, рефакције за транспорт итд).

Отварањем фабрике Дрвопродукт Умка, нешто касније, крајем 40-тих година, 
Анатолиј Иванович осведочава изузетне пословне и практичне вештине, а тиме 
што је фабрика производила све врсте лепенке и картона успео је да успешно 
обједини компатибилне делатности.  Из свих извора јасно се види да је фабрику 
Умка Анатолиј Аванович саградио сопственим средствима, али да је од момен-
та добијања дефинитивне дозволе за рад, 1939. године, фабрика у његовом влас-
ништву радила само нешто више од две године и да му убрзо након окупације 
бива одузета.7 У картону Министарства народне привреде (отсек за статисти-
ку индустрије и занатства, датум: 27. XI 1942), у табели коју попуњава мини-
старство, налазе се подаци за фирму Дрвопродукт Умка. Овај документ из 1942. 
сведочанство је о већ одузетој имовини Анатолија Ивановича, јер је у првом 
одељку, са захтевом како гласи тачан назив фирме, испуњено: „UMKA fabrika 
hartije i lepenke Stevan Kottas, док је само годину дана раније, 5. априла 1941, 

6 Архив Југославије. Краљевина Југославија, МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ИНДУ-
СТРИЈЕ; индустријско-занатско одељење; III. Бр.36.403. БЕОГРАД Фонд бр. 6, 1932 Фасц.
бр.616 - Дозвола Бр.6843.

7 Архив Југославије, Картон Министартва народне привреде, Отсек за статистику 
индустрије и занатства, Фонд  бр. 6, Досије: 3904/01
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за власника уписан Anatolije I. Ivanović".8 Из истог документа сазнајемо да је 
Умка у периоду од 6. априла 1941 год. до 1. новембра 1942. године радила за 
трговачка и индустријска предузећа, према одобрењима Централе за хемијске 
производе – дакле, док је била у власништву Анатолија Ивановича, Умка није 
радила за потребе окупатора, док је од преузимања власништва фабрике у влас-
ништво Стевана Котаса то већ сасвим извесно. 

Анатолиј Иванович Прицкер припадао оном најређе сретаном профилу људи  
који су поред своје пословне умешности, довитљивости и памети примарно те-
жили да осете дух и потребе културе свог времена. Чињеница је да су пословна 
умешност и виспреност Анатолија Ивановича доносили и велике финансијске 
приливе али према начину организације његове издавачке куће, одабиру сарад-
ника и начину на који је Народна Просвета функционисала све до окупације 
Београда видимо да материјално богаћење није било ни примарни, нити његов 
најважнији циљ. Дабоме, у људској је природи, а нашем српском менталитету 
свакако блиска, сумња према искреној општој користи и чињењу, нарочито онда 
када постоји и посведочена озбиљна зарада приде, те је сасвим јасно да је и де-
латност Анатолија Ивановича морала подлећи суровом суду средине и времена. 

У обимној студији о руској емиграцији Остоја Ђурић наводи за нас врло ин-
дикативан податак:

„Прицкер је 1926. године у Београду (Призренска бр.2) заједно са још два ру-
ска професора добио дозволу да оснује издавачко предузеће Народна просвета. 
Из једног поверљивог акта Управе града Београда, који је претходио одобрењу 
дозволе за рад, види се да је он дошао у Југославију 1920. године, да се наста-
нио у Новом Саду, где се и оженио девојком из месне породице, те да се већ 
окушао заједно са још два Руса у издавању „неких литерарних књига“, да је по-
штен и уљудан човек итд“ (Ђурић 1990: 226). 

Акт који се помиње у студији је Акт.Пов. бр.421 од 10.03. 1926. Архив 
Југославије под: Двор Ф 20-АЈ, 33. Из овог документа сасвим је јасно да је 
Анатолиј Иванович праћен од тренутка када је отпочео издавачку делатност и да 
је о њему поднет извештај надлежним органима. Наиме, велика је вероватноћа 
да се о Анатолију Ивановичу све време његовог боравка у Југославији водио 
тајни досије, тачније, да је само редовно допуњаван од првог Пов. Акта који 
смо навели. С друге стране, у то време било је подоста домаћих шпијуна који 
су све време радили за окупаторе и  раскривени су када је рат отпочео. Познат 
је случај Милана Брајера, по народности Немца, који је након Првог светског 
рата остао у Србији и за кога се тек 1941. након окупације Београда сазнало да 
је био немачки шпијун. Био је члан Књижарског удружења, а од 1931. и секре-
тар, библиотекар и уредник Гласника књижара. Дакако, сасвим је извесно да су 
информације о многим успешним људима – њиховој имовини, пословима и по-
родицама, обилато биле достављане непријатељима Србије, што је омогућило 
висок степен њихове оперативности у каснијим злоделима. 

Уочи бомбардовања Београда, ваљда предосећајући трагичан крај, Геца Кон 
се с породицом склонио у Врњачку Бању, у хотел Србија. Међутим, кад је рат по-

8 Архив Југославије, Фонд бр. 6 Досије: 3904/01 
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чео, ту је и ухапшен и према већини сведочења пребачен у логор на Сајмишту, где 
му се  губи сваки траг (Старчевић 2011: 75–83).9 Анатолиј Иванович као позна-
ти издавач, индустријалац и угледан грађанин, приде ожењен рођаком Гаврила 
Принципа, несумњиво је био део сличних шпијунско-издајничких извештаја. 
Након окупације он се склања у Мађарску заједно са супругом Крунославом и 
млађим сином Николом, а из докумената смо се могли уверити да му је имови-
на конфискована и дата фолксдојчеру Стевану Котасу. Старији син Александар, 
међутим, остаје у Београду на адреси Милутина Бојића бр.8. У време немач-
ке окупације Београда, Александар Ивановић, старији Анатолијев син, имао је 
свега 18 година и био је свршени матурант Дома краља Александра на Дедињу.

1943. он отпочиње приватан посао – трговину дрветом, и у исто време бива 
осумњичен за везе са покретом Драгољуба Драже Михаиловића као један од 
његових присталица и финансијера. Из истог разлога је марта месеца ухапшен 
(претходно сасвим сигурно праћен) са вероватном намером да буде ликвиди-
ран. Након испитивања, марта месеца 1944., Александар Ивановић је покупљен 
(abgeholt) – ухапшен (13.4.1944.). О његовом третману у затвору нема докумен-
тованих података. У документацији логора на Бањици која се чува у Историјском 
архиву Београда постоје подаци о заточеништву Александра Ивановића – упи-
сан је у књигу бр. 8 под регистарским бројем  21484, по занимању: 

авитуријант; ожењен, отац једног детета, са местом пребивалишта у 
Београду, улица Богићева број 8. 17.април је датум довођења у логор; доведен 
од стране СС јединица; датум пуштања из логора је 15.мај 1944. Гестапо.10

Александар је волшебно пуштен на слободу 16.5.1944. са одређеним захте-
вима. Цитирамо документ из полиције са датумом 13.4.1944. Овај документ из 
логора Дедиње сведочанство је о његовом боравку и отпусту из истог:

                                                  

9 Један од најугледнијих српских књижара и издавача – Геца Кон, рођен је 2.августа 1873. 
После завршене гимназије, први посао налази у књижари и антикварници код Фридриха 
Бреслауера, а потом седам година проводи код новосадског издавача и књижара Арсе 
Пајевића. Геца Кон отвара своју књижару 1901. – исте године када је покренут и Српски 
књижевни гласник - часопис чији је оснивач био Богдан Поповић. Његова књижара је у неко-
лико наврата мењала адресе али се увек налазила у Кнез Михајловој улици. Она је била ме-
сто окупљања најугледнијих личности из књижевног и јавног живота Србије (међу њима су 
били Слободан Јовановић, Бранислав Нушић, Милош Црњански, Јаша Продановић и многи 
други) и на тај начин ова књижара имала је далекосежан културни утицај. Због објављеног 
календара Ратник, којим се славила победа српске војске над аустроугарском, Кон је био 
ухапшен и провео је три године у логору Нежидер (Мађарска). Након основања Књижарског 
удружења 1921. Кон је изабран за потпредседника и био је једна од најактивнијих  лично-
сти српског књижарства. Након 35 година рада, његово издаваштво досегло је 2.766 насло-
ва. Његова издавачка делатност обухватала је све научне области, књижевност, књижевну 
критику (Скерлић, Поповић) али и велики број уџбеника. Међу најважније едиције спадају: 
Златна књига, Школски писци, филозофска библиотека Каријатиде.

10 Историјски архив Београда, Bds I-370.
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Z a p i s n i k

IV 4 b Gr.                          Beograd, dne 15.maja 1944.

Iz logora    Dedinje   predveden
Izjavljuje     Aleksander I V A N O V I Ć
Sledeće:

                      Na stvar.
Saopšteno mi je da se puštam na slobodu.
Opomenuli su me, o tome, da nesmijem drugim osobama
pričati ništa, što sam vidio i čuo za vreme moga zatvora,
jer inaće moram računati sa najstrožijim policijskim merama.
Neću vršiti nikakvu političku niti protu državnu delatnost.
Sve stvari i novac, koji mi je oduzet prigodom moga 
Hapšenja, izručeno mi je u redu.
Ja sam sve razumio. Nakon moga otpuštanja stanovat ću
U Beogradu ulica Milutina Bojića br. 8 

Pročitano             odobreno            potpisano
                   I W A N O V I T S C H   Aleksander 
                           zaključeno:
                           GROSSER    s.r
                        SS-Scharfuehrer (Историјски архив Београда, Фонд. Bds I - 370)

Из бројних разговора о иследним процесима Александра Ивановића, које 
смо водили са београдским адвокатом Предрагом Савићем, који је водио процес 
рехабилитације (а сада и реституције) Анатолија Ивановича, његово замашно 
адвокатско искуство дало нам је подстицај и приличну увереност да је целоку-
пан иследни процес против Александра исконструисан, тачније, да је слобо-
да коју је Александар Ивановић добио 13.5.1944. напросто купљена.11 Наиме, 

11 Адвокатска канцеларија Савић у својој дугогодишњој и веома успешној пракси успе-
ла је да рехабилитује више официра Југословенске војске у Отаџбини, Инфорбировце са 
Голог отока, индустријалце, трговце, апотекаре, власнике издавачких кућа и штампарија 
али и појединце који су осуђивани из политичких побуда за време Слободна Милошевића. 
Рок за подношење захтева за рехабилитацију пред српским судовима истекао је 15.12.2016. 
Поједине адвокатске предмете и случајеве Предраг Савић преточио је у веома занимљива и 
корисна штива, а случај дубровачког госпара др Мата Грацића прерастао је у књигу. Многи 
његови текстови објављени су у Политици, серијалу Азбучник идентитета, на порталу Тамо 
далеко и штампаном издању гласила Српски глас у Аустралији. Један од најзанимљивијих 
текстова Предрага Савића посвећен је управо Анатолију Ивановичу Прицкеру (Три егзила 
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тешко је без икакве сумње разумети и прихватити да је Александар Ивановић 
имао само невероватну срећу да га Гестапо као сина познатог индустријалца 
коме су одмах по окупацији одузели Дрвопродукт, који је праћен годинама уна-
зад, пусти на слободу након месец дана затвора, а да је при том вођен и иследни 
процес у коме је Александар првенствено био оптужен за финансирање покре-
та Драже Михаиловића са којим, подсетићемо се, окупатор није водио никакву 
врсту преговора. Премда Гестапоу нису били потребни никакви ваљани докази 
за ликвидацију, очито је да ни Гестапо није био имун на добру и уносну трго-
вину, те су извесни челни људи пристали на велику откупнину Александровог 
живота.

Његов случај овде наводимо јер он имплицира да је један од важних разлога 
што се у поратним годинама о Анатолију Ивановићу ћутало (готово да нема по-
мена о раду издавачке куће Народна просвета) је чињеница да је његов старији 
син Александар био припадник и/или финансијер Равногорског покрета. Како 
већ знамо, потоњем дугогодишењм политичком мејнстирму није одговарала 
та оријентација и уверени смо да је цензура власти била значајан мотив дугог 
прећуткивања овог важног српског међуратног издавача. По свршетку рата, на-
кон неуспелог покушаја да Комисији за ратну штету пријави отшету – униште-
ну и отету имовину, и нажалост,  подучен судбинама бројних суграђана, Анатолиј 
схвата да је једини начин да преживе – поновни егзил. Преко Италије он се са по-
родицом склања у Јужну Америку – прво у Венецуелу, а потом у Бразил.

Анатолиј Иванович Прицкер умро је у Сао Паолу (Бразил), 26. јануара 1954., 
у Институту Паулиста, од инфаркта миокарда, колапса периферних крвних су-
дова. Кремиран и сахрањен на гробљу Араса (адреса у Бразилу: Ав. Гуаруљос, 
1023). Никола, Анатолијев други син је, нажалост, око 1950. године нестао под  
неразјашњеним околностима. 

Процес рехабилитације Анатолија Ивановића започет је иницијативом ње-
говог сина Александра Ивановића, који је замолио свог дугогодишњег пријатеља 
(сада преминулог) др Ђорђа Лукачевића, иначе председника реуматолога Србије, 
да отпочне процес рехабилитације. Наиме, 10.5.2006. Луис (Александар) Ива но-
вић Ерфурт, с тадашњим пребивалиштем у Каракасу (Венецуела), преко пуно-
моћника, поменутог доктора Ђорђа Лукачевића из Београда, поднео је Репуб-
личкој дирекцији за имовину Републике Србије пријаву одузете имовине, (број: 
462-4831/2006-02) сагласно Закону о пријављивању и евидентирању одузете имо-
вине. Адвокат Предраг Савић, коме је, како смо већ навели, поверен поступак 
рехабилитације Анатолија Ивановича Прицкера, у књизи Искорак ка правди пише 
да су поступци рехабилитације у Србији постали актуелни средином ове деценије 
јер је без њих немогуће пред Агенцијом за реституцију повратити конфисковану 
имовину. „Зато су, пише он, судови затрпани захтевима за рехабилитацију људи 
који су из политичких, верских, националних или идеолошких разлога лишени 
живота, слободе или других права током комунистичког режима (Савић 2019).

Адвокати Предраг Савић и Александар Ђурић су 2012. од потомака Анато-
ли ја Ивановича Ивановић де Саломон Валерије, Ивановић Ерфурт Луиса и Ива-

Анатолија Ивановича) објављен сада и у књизи Искорак ка правди, која представља репре-
зентативна постигнућа ове адвокатске канцеларије. (Савић 2019)
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новић Суарез Мариа Мартина) добили специјално овлашћење да поднесу захтев 
за судску рехабилитацију Анатолија Ивановича и да их заступају у предметном 
поступку рехабилитације пред Вишим судом у Београду, и по потреби и жал-
беним поступцима пред Апелационим судом у Београду са правом подношења 
редовних и ванредних правних лекова и уставне жалбе. Именовани адвокати 
су такође били овлашћени и за подношење захтева за враћање одузете имови-
не и обештећење по основу закона о враћању одузете имовине и обештећењу. 
Почетком 2014. отпочета је рехабилитација Анатолија Ивановича, при чему су 
уредно поднети неопходни докази и образложење за покретање овог процеса. У 
образложењу је, првенствено, наведен значај рада издавачке куће Народна про-
света коју је Анатолиј покренуо по доласку у Србију, а потом и мишљење за-
што је постао, заједно са својом породицом, жртва политичко-идеолошког об-
расца нове комунистичке власти: 

„Неопростив је био његов друштвени углед у старој Југославији и имо-
вина коју је поседовао. Политичко-идеолошки прогон овде има јасан циљ – 
одузимање велике и вредне имовине“ (Савић 2019: 80–81).12 

Анатолиј Иванович Прицкер рехабилитован је 2016. У току је поступак 
реституције његове имовине.
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АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ПРИЦКЕР: БИОГРАФИЯ

Резюме

В статье рассматриваются вопросы, связанные с обстоятельствами жизни и деятельности  
А.И. Прицкера, молодого русского эмигранта в Королевстве сербов, хортватов и словенцев, 
основателя издательского предпрития Народна просвета. Работа написана по архивным ма-
териалам, которые впервые вводятся в научный оборот (Архив Югославии и Исторический 
архив Республики Сербии).

Ключевые слова: Анатолий Иванович Прицкер, Народна просвета, юридическая фирма 
«Савич».
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РАСПУШТАЊЕ РЕДАКЦИЈЕ ЧАСОПИСА НОВИ СВИЈЕТ НАКОН 
ОБЈАВЉИВАЊА ЈЕДНОГ ДАНА ИВАНА ДЕНИСОВИЧА

 
Износећи и тумачећи историјске документе, записе, дневнике писаца и мемоаре добијамо 

увид у развој часописа Нови свијет (Новый мир), темеље на којима је часопис постављен, 
узроке напада на редакцију часописа и њено коначно распуштање. Посебну пажњу скрећемо 
на догађаје након објављивања Солжењицинове приповијетке Један дан Ивана Денисовича, 
одлуке донесене на конгресима Комунистичке партије Совјетског савеза (КПСС), те нападе 
и полемике које су се развиле међу актуелним часописима тога времена. Циљ овога рада је 
утврђивање позиције, коју је Нови свијет имао 60-тих година ХХ вијека као значајан симбол 
епохе отопљења, као и узрока за распуштање редакције часописа. 

Кључне ријечи: распуштање редакције, Нови свијет, Један дан Ивана Денисовича, А. И. 
Солжењицин, А. Т. Твардовски, отопљење.

Through the presentation and interpretation of historical documents, notes, writers' diaries and 
memoirs, we can obtain insight into the development of the New world (Новый мир) magazine, 
its foundations and the reasons for the raid on the magazine's editorial office and its eventual dis-
solution. We draw special attention to the events after Solzhenitsyn's novel A day in the life of Ivan 
Denisovich was published, the decisions made at the congresses of the Communist party of the 
Soviet Union (КПСС), as well as the attacks and controversies that developed among magazines at 
the time. The main goal of this work is to determine the position held by New world in the 1960s as 
an important symbol of the period of ottepel, its creation and its gradual extinction, as well as the 
reason for the dissolution of the magazine's editorial board. 

Keywords: editorial board dissolution, New world, A day in the life of Ivan Denisovich, A. I. 
Solzhenitsyn, A. T. Tvardovsky, ottepel.

1. Увод
Нови свијет је основан 1925. године као научни, књижевно-умјетнички и 

по ли тички часопис. Настављајући традицију часописа ХIХ вијека тежио је ка 
остваривању принципа истинитости, високог естетског квалитета књижевних 
текстова и научних публикација.

Нашавши се у средишту историјских збивања у Совјетској Русији педесетих и 
шездесетих година ХХ вијека часопис Нови свијет (Новый мир) постао је истов-
ремено и симбол епохе отопљења, водеће књижевне традиције тог времена, али и 
свједочанство политичких превирања, која су усмјерила ток даљег развоја културе.

Часопис, који је водио А. Т. Твардовски од 1958. до 1970. године, означио је 
колико најаву, толико и врхунац, али и крах једне епохе, којој ћемо у овом раду 
посветити посебну пажњу с обзиром на међусобно преплитање социјално-
политичке и умјетничке парадигме, које ће се у наставку рада показати као оки-
дач за распуштање редакције поменутог часописа. 
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Како бисмо сагледали разлоге због којих су предузете мјере против часо-
писа након објављивања Једног дана Ивана Денисовича (Один день Ивана 
Денисовича), указаћемо на неколико, по нашем мишљењу, истакнутих 
обиљежја периода отопљења и начела на којима је Нови свијет заснивао своју 
дјелатност. Тако Миливоје Јовановић отопљење посматра кроз двије фазе и то: 
у првој фази означеној од 1953. до 1965/1967. године „траје процес ʼотопљења’, 
са свим карактеристикама ослобађања од нормативног погледа на реалност, 
инсистирања на ’целој истини’ о животу садашњости и прошлости, детаљног 
истраживања друштвено-историјских и политичких основа Стаљиновог време-
на. [...] У другој, пак, фази под утицајем измењене књижевно-политичке кли-
ме, преовлађује став према коме је о недостацима епохе ’култа личности’ све 
речено, а о збивањима савремености треба писати са становишта њихове ’по-
зитивне’ перспективе; услед тога се аналитичка проза повлачи или потпада 
под негативну оцену критике, а у ’магистралне’ токове се пробијају синтетич-
ка дела већих облика, закључно са романом-епопејом новог типа“ (Jovanović 
1980: 286). Водећи рачуна о томе да су границе двије фазе отопљења о којима 
Јовановић говори условно постављене, ми ћемо ипак у раду указати на пода-
тке који освјетљавају почетак шездесетих година, у оквиру којих се могу пре-
познати противрјечности у односу партије према умјетницима. Тако се граница 
може повући у 1962/1963. години. Узроке притисака и напада средином шезде-
сетих година треба тражити у одлукама донесеним након XXII конгреса КПСС, 
а у вези са начелима ХХ конгреса, што се најприје одразило на објављивање 
Солжењицинове приповијетке, те на однос према авангардним умјетницима и 
појединим сарадницима Новог свијета. 

Стање у којем се нашла култура у СССР-у шездесетих година ХХ вијека ум-
ногоме је дефинисано на ХХ конгресу КПСС одржаном 14. фебруара 1956. го-
дине у оквиру којег је наступио и Н. С. Хрушчов са сада већ историјским ре-
фератом. У његовом излагању, усмјереном против култа личности, Стаљин се 
оцјењује као „изопачење принципа партије и демократије, револуционарних за-
конитости“, а о самом култу се говори да је „попримио чудовишне размјере“1 
(Хрущев, интернет). Насупрот томе вођа партије се окреће ка лењинизму и 
марксизму као јединим прихватљивим обиљежјима развоја друштва. „Звјездани 
час“ (Ратковский и др. 2001: 147) или врхунац културног преображаја за вријеме 
отопљења трајао је до тренутка када је доведена у питање и позиција власти 
актуелне почетком шездесетих година. Упркос најављеном заокрету отопљење 
се ипак карактерише јаком контролом власти у којој се стваралачка слобода 
испољавала у одређеним границама. 

Након што је одређен систем вриједности и начела по којима се остварује 
напредак културе, Нови свијет је иступио као либерални часопис у чијим се 
мјесечним издањима објављују дјела са тематиком приказивања објективне и ис-
тините човјекове егзистенције. Инсистирали су на одређивању улоге појединца 
у стварању историје, приказивали су проблеме друштвено-социјалног типа и 
без „уљепшавања стварности“. Мада критикован, чланак В. Померанцева О ис-

1 За потребе овога чланка аутор текста је превео са руског на српски цитате извора и ли-
тературе.
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крености у књижевности (Об искренности в литературе), објављен у дванае-
стом броју часописа за 1953. годину, јасно је ударио темеље за формирање иде-
олошке и културне струје којом је обухваћен и развој Новог свијета до 1970. 
године. Аутор успоставља знак једнакости између појмова таленат и истина, 
и сам инсистирајући на начелима истинитости и објективног приказивања 
свијета стварности и свијета текста на којима се, како смо већ поменули, и за-
снива тзв. поетика Новог свијета: „За настанак ствари потребан је таленат, тј. у 
првом реду искреност“ (Померанцев, интернет).

Пратећи развојни пут часописа Нови свијет шездесетих година ХХ вијека 
који доводи до распуштања редакције и коначног разрјешења дужности 
Твардовског са мјеста главног уредника, не можемо занемарити идеолошку по-
задину која је у то вријеме била у уској вези са књижевношћу, идејама којима 
се сам часопис водио, те са тим циљем и износимо одређен број биљежака и 
докумената тога времена, прије свега мемоаре Солжењицина, радне биљешке 
Твардовског и дневник В. Ј. Лакшина, сарадника у Новом свијету. Рад даје увид 
у чланке неколико часописа са којима је Нови свијет водио полемику, те одлуке 
КПСС и Савеза писаца које су значајно одредиле историју часописа и довеле до 
смјене редакције 1970. године. 

2. Један дан Ивана Денисовича — за и против
Солжењицинова приповијетка Један дан Ивана Денисовича објављена је у 

једанаестом броју Новог свијета 1962. године. У мемоарима Солжењицина на-
лазимо да је Лакшин вјеровао да се „историја књижевности сад одвија управо 
у ʼНовом свијетуʼ, а не у Институту за свјетску књижевност“ (Лакшин према 
Солженицын 1996: 99) па је тако Нови свијет симболично, према свом називу, 
постао не само вјесник, него и директни учесник у стварању новог свијета и 
нове идеологије. Постао је предводник епохе отопљења, показавши примјену 
начела успостављених на ХХ конгресу КПСС. То је било прво у низу дјела 
које је проговорило на тему стаљинистичког терора и директно било усмјерено 
против социјалистичког тоталитаризма. Таква једна приповијетка логорске 
тематике не би била одобрена да се нису донијеле мјере које су рушиле култ 
Стаљинове личности, те је отопљење дочекано са извјесним степеном оптимиз-
ма, вјере у моћ ријечи и слободу израза. 

 Рукопис приповијетке је 1961. године стигао у редакцију Новог свијета, на-
кон чега је Твардовски, вјерујући у „промјену свијести“ и да је Солжењицин овим 
дјелом „уписао своје име у историју совјетске књижевности“ (Твардовский, ин-
тернет), послао примјерак приповијетке В. С. Лебедеву, савјетнику Хрушчова 
за културу, као и писмо самом Хрушчову са молбом да размотри могућност 
објављивања Једног дана Ивана Денисовича (Солженицын 1996: 36). Хрушчов 
је о самој приповијетки рекао сљедеће: „То је дјело, које оснажује живот. Рећи 
ћу чак и више — то је дјело партије. Да је ово написано са мање талента, то би 
била можда погрешна ствар, али овако, као што је сад, оно мора бити корис-
но“ (Хрущев, према Лакшин 1991: 75). На тај начин једно партијско остварење, 
како га и назива Хрушчов, служи као примјер оваплоћења идеја изложених на 
ХХ конгресу партије 1956. године, усмјерених против култа личности и засно-
ваних на принципу објективности и документа. Међутим, ту се може наслу-
тити претпоставка да књижевност постаје призната, уколико има пристанак и 
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одобрење партије, што се начелно сукобљава са идејом слободне умјетности 
чији развој мора да егзистира ван оквира било какве идеологије. Књижевни 
текст постоји и развија се по унутрашњем осјећању аутора и према имагинацији 
ствараоца. Тако се још једном књижевност нашла на прагу слободне и ангажо-
ване умјетности, као што је то био случај тридесетих и четрдесетих година. За 
национално добро умјетници и други дјелатници дужни су спроводити мјере и 
принципе партије. 

Упркос одушевљењу које је Хрушчов показао и након публикације Солже-
њицинове приповијетке, која је најавила отопљење, постоји снажан прити-
сак цензуре. Свако је дјело прије објављивања пролазило контролу, многи 
су дијелови у различитим текстовима били уклоњени, уколико су изазивали 
и најмању сумњу. Насупрот идејама слободне мисли и оптимизма којима је 
обојено отопљење примјећују се границе у оквиру којих власт спутава и контро-
лише све нивое културе, при чему је цензура на челу са Главлитом2 „преживјели 
орган, који нам је остао у насљедство од култа личности“ (Твардовский, пре-
ма Лакшин 1991: 76). Твардовски, свјестан притиска цензуре на часопис, који 
није желио да се одрекне својих принципа, те да многи аутори, а у том реду и 
Солжењицин, неће моћи објавити своја дјела, покушао је у неколико наврата да 
утиче на Хрушчова, да издејствује ублажавање, па чак и укидање цензуре. Тако, 
у Лакшиновом дневнику из 1962. године налазимо: „Од јутра је Твардовски јако 
ватрено говорио о цензури, о томе да жели да се види са Хрушчовом и да га на-
говори да цензура књижевних дјела мора бити укинута“ (Лакшин 1991: 68). 
Убрзо након објављивања Једног дана Ивана Денисовича појавио се читав низ 
коментара опозиционог карактера, те се могу формирати два супротстављена 
табора од којих је један „изражавао ’хвала од срца’ за истиниту причу, а други су 
показивали недоумице поводом публикације [...] Солжењицинова приповијетка 
је просјечно, неталентовано дјело, нешто налик на књижевни куриозитет“ 
(Ратковский и др. 2001: 154). 

3. Противрјечност политике партије и Нови свијет
Да се „развој културе током ’деценије власти Хрушчова’ одвијао у значајној 

мјери под утицајем политичких реформи“ (исто 2001: 153) иде у прилог 
чињеници да се тежило остваривању мјера које је прије свега донијела власт, 
успостављајући контролу над различитим видовима културе, понајвише над 
умјетношћу и поред тога што се осјетио процват културе почетком отопљења. 
Конгреси партије (ХХ, ХХII, XXIII) указују да се сходно одлукама закљученим 
у оквиру њих и обликовала идеологија времена. До двадесетог конгреса 1956. 
године сваки покушај усмјерен против тоталитаризма оцијењен је као дирек-
тни напад на партију и сурово је кажњен. Од тада па све до 1962. године могао 
се примијетити пораст интересовања за теме Стаљинове епохе, те аутори нису 
презали од оштре критике. 

Међутим, почетком шездесетих година осјећа се извјесна противрјечност 
међу начелима којима се водила власт. Та се противрјечност показала, према 
нашем мишљењу, најприје на примјеру Солжењицинове приповијетке, а затим 

2 Главное управление по делам литературы и издательств: Главна управа за питања 
књижевности и издаваштва.
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се одразила и на Нови свијет и поједине ауторе, сараднике редакције, с обзиром 
на то да су били либерали, који су сврху свог постојања и видјели у изношењу 
истине, изражавању слободе мисли. Умјетници, окупљени око Новог свијета, 
директно или индиректно су указивали на проблеме живота, често повезане са 
догађајима у Совјетском Савезу. 

Цензура3 се није само сукобила са Солжењицином против Једног дана Ива-
на Денисовича, него и са другим писцима који су били сарадници Новог сви-
јета у првом реду са И. Еренбургом, А. Возњесенским, В. Њекрасовом и Ј. 
Јевтушенком. Они су критиковани на првом састанаку Хрушчова са умјет-
ницима, који се збио 17. децембра 1962. године и то: Еренбург за мемоаре, а 
Њекрасов за биљешке објављене у Новом свијету (Лакшин 1991: 92). Хрушчов 
директно показује своје незадовољство Еренбургом и Њекрасовом, а самим 
тим упућује критику Новом свијету, алудирајући да су представници лијеве 
умјетности и противници партије: „Као што се види, аутор мемоара се са ве-
ликом симпатијом односи према представницима тзв. ʼлијеве’ умјетности 
и ставиће испред себе задатак да заштити ту умјетност. Поставља се питање 
од кога да заштити? Изгледа од наше марксистичко-лењинске критике. [...] 
Друг Еренбург чини грубу идеолошку грешку и наша је дужност да му по-
могнемо да то схвати“ (Хрущев према Лакшин 1991: 109). Овако је показано 
неповјерење према часопису Твардовског за који је једини исправан пут био 
пут истине, књижевности и знања који не зависи од правила водеће идеологије. 
Твардовски ће изјавити поводом напада на Еренбурга да су му само признали 
таленат упућујући критику на рачун његовог стваралаштва (Твардовский према 
Лакшин 1991: 128), прије свега имајући на уму таленат који не преза од истин-
ске умјетности, којој се супротставља идеологија. 

Прве знакове рушења епохе отопљења и часописа Нови свијет треба тра-
жити на почетку шездесетих година. Све што ће се десити од 1965. године до 
1970. само је посљедица, односно резултат свих поменутих догађаја, односно 
мјера које је покренула партија у обрачунавању са противницима патриотизма. 
Да власт намјерава ограничити успон авангардног утицаја и тиме спријечити 
губитак контроле над културом, показало се 1962. године у мјесецу децембру 
након изложбе у Мањежу, коју је посјетио Хрушчов. Његово неразумијевање, 
нетрпељивост, па чак и бојазан од свега новог, зачуђујућег, бунтовничког 
испољили су се у вези са овом изложбом. Многе од слика које је те вечери 
Хрушчов исмијао сутрадан су биле уклоњене («Посещение Н. С. Хрущевим 
выставки художников-авангардистов в Манеже», интернет). Између осталог, 
говоримо о сликама модерниста Павла Кузњецова, Роберта Фаљка, те сликама 
познатих авангардиста — ученика Е. Бељутина, чији се умјетнички правац за-
снива на духовном преображају путем умјетности (исто, интернет). 

Прва у низу мјера спроведена је наредне 1963. године у неколико наврата, када 
се покушало са спречавањем и обустављањем објављивања појединих бројева 

3 Лакшин биљежи да је главни цензор Новог свијета био Виктор Голованов, чије је радне 
биљешке добио седамдесетих година 20. вијека након његове смрти. Сарадници Голованова 
су били стаљинисти Г. К. Семенова, А. С. Петрович, Р. П. Константинович (Лакшин 1991: 
77, 78).
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часописа. Тако је због сумњивог карактера доведен у питање и четврти број 
из којег су избацили Камијеву Кугу (Чума) Чанку (Чанка) Х. Гојтисоле, Други 
ешалон (Второй эшелон) Е. Ржевске, Е. Габриловићеву Из прошлости (Из про-
шлого) (Голованов према: Лакшин 1991: 123). У биљешкама главног рецензен-
та Лакшин проналази разговор између Голованова и А. Дементјева, тадашњег 
замјеника главног уредника, у којем А. Дементјев показује своје незадовољство 
због задржавања четвртог броја: „Прошло је много времена, а од вас никак-
вих обавјештења — са чим сте сагласни, а са чим не. [...] Ево шта се дешава — 
дајемо часопис цензури, а од ње готово никаквих конкретних примједби и упут-
става, а ако их и добијемо то је у ЦК КПСС“ (Голованов према Лакшин 1991: 
126). Тако је и шести број часописа 1964. године био готово забрањен у потпу-
ности, као и поновно штампање Некрасовљевог Мјесеца у Француској (Месяц 
во Франции) у којем су цензори видјели алузију на проблем штампања дјела у 
часописима у СССР-у (Лакшин 1991: 238, 239). Еренбург је још једанпут опту-
жен за мемоаре „због јеврејског питања“ (исто 1991: 251).

Часопис Нови свијет је у 10. броју за мјесец октобар 1964. године објавио 
обраћање редакције (От редакции) у којем се одређује пут часописа, дајући 
предност дубинској анализи живота и високој духовној култури у односу на 
површност и идеолошку пристрасност: „Али ми увијек тежимо и тежићемо да 
избјегнемо било коју врсту фалсификовања књижевности, површну и илустра-
тивну белетристику, сматрајући основном вриједношћу дјела непосредну исти-
ну живота, моћ писца да постигне ту дубину, идејну принципијелност. [...] Зато 
сматрамо и сматраћемо својим дугом борбу против илустративности, књижевне 
беспринципијелности, сивила, ниског културног нивоа“ (исто 1991: 164). Исте 
године у десетом мјесецу Лакшин биљежи забринутост Твардовског за судби-
ну часописа: „Нашли смо се у центру пажње у посљедње двије године. Никада 
нисам то претпостављао, нисам о томе хтио да размишљам. Са осмијехом 
на лицу сам гледао борбу [...] Али су нас услови поставили у центар пажње“ 
(Твардовский према Лакшин 1991: 253, 254). И заиста, притисак се одразио на 
редакцију и сараднике часописа упркос томе што су и Твардовски, као уредник, 
и сарадници Новог свијета покушавали да се изборе за штампање часописа. 

Велику пажњу је изазвао чланак Лакшина Иван Денисович – његови пријатељи 
и непријатељи (Иван Денисович, его друзья и недруги, 1964). Чланак говори о 
критикама доспјелим на адресу Солжењицина поводом објављивања поменуте 
приповијетке. Неколико текстова се појављује као одговор на Лакшинов чланак, 
при чему од Књижевних новина (Литературная газета) долазе замјерке на ра-
чун самог аутора чланка, оцјењујући га површно и непријатељски. Пребацују 
му једностраност, да се усмјерио само на опаске поводом Једног дана Ивана 
Денисовича, да је занемарио позитивну критику, те да се негативно односи пре-
ма свему што указује на мане самог јунака (Лакшин 1991: 198).

Четрдесету годишњицу рада часопис је обиљежио у јануару 1965. године. 
Тим поводом Твардовски је написао чланак Поводом јубилеја (По случаю юби-
лея) који је наишао на оштру критику часописа прије свега противника Новог 
свијета, али и партије. Твардовски је поменуо писце и дјела које цензура није 
допустила. Још једном је окривио партију и цензуру за мијешање у књижевност: 
„Часопис је рушио принцип једномишља и слијепе идеолошке покорности. За 
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конзервативце је била важна, не толико суштина дјела, колико нерушива архи-
тектура књижевног утврђења, чији је темељ била оданост партији, зидови су му 
сложени од народности, а кров је био социјалистички режим“ (исто 1991: 262). 

Не само да је партија нападала часопис у раним шездесетим годинама, него 
су то неријетко чинили и многи часописи. Готово свакодневно су излазили 
чланци у којима су се могле пронаћи критике на рачун позиције Новог свијета. 
А. Сурков у чланку Из реферата са скупа (Из отчёта о собрании), објављеном 
у Књижевним новинама 19. марта 1963. године, износи сумњу у исправност 
васпитне позиције Новог свијета: „Задатак совјетских писаца је васпитање 
омладине на позитивним примјерима, њихово вођење ка свијетлој будућности, 
ка комунизму [...] Са те тачке гледишта није ми јасно коју позицију заузима 
часопис ʼНови свијетʼ“ (Сурков према Лакшин 1991: 110). Тако и С. Павлов 
у чланку Стваралаштво младих је служење великим идеалима (Творчество 
молодых — служению великим идеалам), објављеном у Комсомољској исти-
ни (Комсомольская правда) 22. марта 1963. године, набраја књиге Еренбурга, 
Јашуна, Њекрасова, Аксјонова, Солжењицина, истичући да „одишу таквим пе-
симизмом, трулошћу, безизлазношћу [...] Узгред, слична дјела ’Нови свијет’ 
штампа са потпуно необјашњивом досљедношћу“ (Павлов према Лакшин 
1991: 111). 

Критике новина и часописа упућене на адресу Новог свијета износе прије 
свега оптужбе на рачун недосљедности и непоштовања партијских начела, 
показивања бунта који отежава напредак ка комунистичком друштву. Као што 
се да примијетити, у већ поменутим биљешкама Лакшина, многа дјела бивају 
забрањена, појачава се провјеравање писаца, одузимање рукописа. 

Још једним чланком Шта је праведност? (Что есть справедливость?), који 
је објављен 31. августа 1963. године усмјерили су се против Новог свијета, овај 
пут против Солжењицинове приповијетке За корист ствари (Для пользы дела). 
Ј. Барабаш замјера Солжењицину архаичност и обраду питања мимо реалних 
услова живота (Барабаш према Лакшин 1991: 161). Солжењицин је, осјећајући 
страх од шпијунирања и претреса, често ноћу провјеравао да ли је све рукопи-
се добро сакрио (Солженицын 1996: 18). Изразита сумња и неповјерење пре-
ма овом писцу огледа се у немогућности да објављује своје радове. Од 1963. 
до 1966. године Солжењицин је издао свега три дјела и то: Догађај на ста-
ници Кречетовка ( Случай на станции Кречетовка, Новый мир, N°1, 1963), 
За корист ствари (Для пользы дела, Новый мир, N°7, 1963) и Захар-Калиту 
(Захар-Калита, Новый мир, N°1, 1966), («Александр Исаевич Солженицын. 
Биографические справки», интернет). 

Поводом ХХII конгреса КПСС одржаног 1961. године Солжењицин биљежи: 
„А ту је на XXII конгресу још наступио и Твардовски са таквом нотом, да одав-
но можемо штампати смјелије и слободније, а ми то не чинимо“ (Солженицын 
1996: 20). Твардовски тако подсјећа да се мјере донесене 1956. године не спро-
воде у свим оквирима, да постоје извјесни застоји у приказивању истине живо-
та, на шта, сложићемо се, указују и бројне критике упућене на рачун умјетника 
који одступају од прогресивног напретка партије. Те 1961. године на XXII 
конгресу партије донесене су одлуке о развоју и дјеловању партије у разли-
читим сегментима привредног и културног развоја. Међутим, читав низ мјера 
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укључујући и „програм за грађење комунистичког друштва СССР“ (Ратковский 
и др. 2001: 151), одразиле су се на културу и биле су знатно супротстављене по-
литици, коју су формирали 1956. године, када је интелигенција осјетила наду у 
могућност духовног развоја (исто 2001: 153). У првом реду ограничена је сло-
бода писања у којој се предност даје ангажованој умјетности, чија дјела пра-
вилно васпитају карактер друштва. Зато Твардовски и пише сљедеће: „Јасна 
ми је позиција тих кадрова. Они су досљедни и нерушиви, упркос ономе о 
чему је било ријечи на последњем конгресу и чак на посљедњем пленуму ЦК“ 
(Твардовский, интернет). Није на одмет напоменути да су се након овог конгре-
са 1961. године критике појачале против свих који су показали непоштовање 
поменутих начела, што ће се и видјети у наставку рада. 

На засиједању ЦК КПСС 1964. године, осим А. Твардовског присуствовао 
је и А. И. Кондратович, замјеник уредника Новог свијета. Још је тада указано 
на ривалство између Новог свијета и Октобра4 (Oктябрь), у којем једна стра-
на заузима прогресивну, а друга конзервативну страну (Ильичев према Лакшин 
1991: 230). На челу часописа Октобар био је В. Кочетов „који се стално борио 
против либералних тенденција часописа ’Нови свијет’, учинивши О. правим 
ослонцем конзерватизма у сов. књижевности [...] О. је увијек остајао вјеран 
својим принципима, чија се суштина састојала у томе да је књижевност по-
звана да служи само као илустрација одговарајуће политике партије“ (Казак 
1988: 552). На томе се и заснива позиција коју су заузела два часописа, али и 
сукоб у којем ће један тежити ка либерализму, а други ка рехабилитацији кул-
та личности. У овоме се сукобу заправо огледала читава културна сцена шезде-
сетих година у којој ће једни стати на страну досљедног праћења ангажоване 
умјетности, док ће други бити на страни непосредног стваралачког чина, којег 
не спутавају законитости политичко-друштвеног типа. 

Након смјене Хрушчова 1964. године дошло је до политичког и култур-
ног заокрета. Са Л. И. Брежњевом на власти услиједиле су, како ће се и по-
казати, године великог притиска на друштво, нарочито на умјетност и култу-
ру. Те исте године спроведене су прве кампање против Ј. Бродског, а затим ће 
услиједити процес против Б. Пастернака, А. Сињавског и Ј. Данијела. На ли-
сти непожељних аутора нашли су се и А. Ахматова и Ј. Јевтушенко. Власт се на 
овај начин сукобила и обрачунавала са интелектуалцима који су својим дјелима 
изражавали негативан став према Стаљиновој епоси и актуелним питањима 
њиховог времена. Солжењицин је оптужен за клевету Стаљинове личности, за 
савезништво са Нијемцима (Солженицын 1996: 92). Да апсурд буде већи 1964. 
године он није добио Лењинову награду, јер је против кандидатуре гласао већи 
број чланова Савеза писаца, док су представници филма и драматургије гласали 
за Солжењицина (исто 1996: 91). Он сматра да су организовали тајно гласање у 
којем је већ наглашено да се гласа против његове кандидатуре: „Пред само тајно 
гласање још су одвојено обавезали партијску групу унутар комитета да гласају 
против моје кандидатуре“ (исто 1996: 92). 

4 Часопис Октобар је основан 1924. године у Москви као орган МАПП-а (Московска 
организација пролетерских писаца).
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4. Распуштање редакције часописа Нови свијет
Друга половина шездесетих година карактерише се појачаним притиском 

партије, Савеза писаца и појединих часописа на редакцију Новог свијета, 
на шта указује и Т. Остроумова, подвлачећи да се „положај часописа погор-
шао након угушивања ʼПрашког прољећаʼ“ (Остроумова 2018: 603). Извршен 
је читав низ кључних мјера против Солжењицина, Твардовског и Новог 
свијета са циљем слабљења њихове позиције, што ће коначно и резултирати 
распуштањем редакције. 

Прије свега велику пажњу на књижевној сцени изазвали су Солжењицинови 
романи Одјељење за рак (Раковый корпус) и У кругу првом (В круге первом). 
Напомињемо да су ова дјела објављена по први пут у Русији тек 1990. годи-
не. Управо су она разлог због кога се Нови свијет све чешће напада за сарадњу 
са Западом. Истакнућемо да је прије свега забрањена било каква публикација 
ових дјела у часописима у Русији, да би се затим ширила по самиздату, што 
је представљало лошу позицију за писце, који су користили овакав илегал-
ни пут издавања. Међутим, то је и те како послужило повећању напада на ча-
сопис, што ће кулминирати, како ћемо видјети, објављивањем поеме Правом 
памћења (По праву памяти) Твардовског 1969. године и Писма једанаесторице 
(Письмо одиннадцати, 1969). Ако се прва половина шездесетих година карак-
терише тек објављивањем појединачних чланака прије свега критика на рачун 
Солжењицина и других аутора, сарадника Новог свијета, друга половина шез-
десетих година је обиљежена учесталијим и агресивнијим штампањем чланака 
и писама упућених на рачун редакције часописа. 

Одјељење за рак држали су у сефу Новог свијета ради сигурности и према 
наређењу Твардовског: „У ’Новом свијету’ од трена кад су добили ’Одјељење 
за рак’ направили су од њега тајни документ, тако је одредио Твардовски“ 
(Солженицын 1996: 143). Упркос томе што је он сматрао да није право вријеме 
да се објави дјело, Солжењицин је те 1966. године послао писмо Брежњеву 
са молбом да му дозволи штампање романа, на које Брежњев није одговорио 
(исто 1996: 150, 172). Познато је да у том моменту нису били добри односи 
између Солжењицина и Твардовског због неслагања у вези са Одјељењем за 
рак. Насупрот упорности Солжењицина да под сваку цијену објави роман, 
Твардовски је сматрао да је најбоље сачекати, јер је у том тренутку притисак на 
часопис био огроман (исто 1996: 143). 

У мају 1967. године Солжењицин је упутио писмо IV конгресу Савеза пи-
саца у којем је изразио негодовање поводом забране штампања његових дјела 
у Русији. У том писму Солжењицин заправо не показује само свој став пре-
ма Савезу у вези са романом који треба објавити, него и објашњава стање у 
умјетности наглашавајући потребу партије да се мијеша у књижевност и тако 
управља естетским начелима: „Књижевност се не смије развијати у категоријама 
хоћемо пустити — нећемо пустити. Предлажем Савезу да испуни захтјев и да 
укине сваку — јавну или тајну — цензуру над умјетничким дјелима, да ослободи 
издаваштво од обавезе да тражи дозволу за сваки лист штампе“ (исто 1996: 598). 

Лакшин и Твардовски, мада скептичан због теме самог дјела, предложили су 
да се неколико поглавља Одјељења за рак штампа у Књижевним новинама, те 
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је редакција и одлучила да објави неколико глава поменутог дјела (исто 1996: 
175–176, 191). На сједницама које је организовао Савез често су разматрана 
Солжењицинова дјела и поступци. Нашавши се на граници између књижевности 
и политике, контроле и слободе он истиче да „послије ’Ивана Денисовича’ по 
староме нико више не пише и то изазива противљење власти“ (исто 1996: 198). 
Наредне 1968. године Солжењицинове претпоставке, али и упозорења која је 
упутио Савезу писаца поводом Одјељења за рак су се обистиниле. Док су у 
Русији одуговлачили са штампањем романа, изразито забрањујући Новом 
свијету да објави Одјељење за рак (исто 1996: 601, 631), дијелови романа су 
се нашли на Западу у самиздату 1968. године у књижевном додатку Тајмса 
(исто 1996: 618). Међутим, нешто прије тога објављена је прва глава романа у 
Чехословачкој у часопису Истина (Правда). Солжењицин, као и нешто касније 
Твардовски, није дозволио да се објави роман на Западу, иако су гласине, а за-
тим и мјере власти показале другачије. Из тог разлога Солжењицин је напи-
сао писмо редакцијама часописа Монд (Монд), Унита (Унита) и Књижевним 
новинама у којем изјављује да није дозволио, нити ће дозволити штампање 
Одјељења за рак: „зато ничију [...] публикацију не признајем важећом, никоме 
не признајем издавачка права; свако кварење текста [...] наноси ми штету; сваку 
самовољну екранизацију и инсценацију одлучно поричем и забрањујем“ (исто 
1996: 619). Часопис Границе (Грани) послао је писмо Солжењицину у којем 
га обавјештавају о објављивању романа на Западу, наглашавајући да је за то 
одговоран Комитет државне безбједности: „Обавјештавамо Вас да је Комитет 
државне безбједности преко Виктора Луи послао на Запад још један примјерак 
Одјељења за рак, да би тако блокирао његову публикацију у ʼНовом свијетуʼ. 
Зато смо ријешили да то дјело објавимо одмах“ (исто 1996: 202). Виктор Луи 
(Виктор Левин) био је кореспондент деснице и сарадник енглеских нови-
на (исто 1996: 205). У Русији је то изазвало велики број напада на часопис, 
неповјерење партије и чланова Савеза писаца. У Одјељењу за културу ЦК већ 
су бројали дане Твардовском и Новом свијету (исто 1996: 219). Најзад, Савез 
писаца у датом роману види одлике антихуманизма (исто 1996: 613). Дијалог 
између Солжењицина и Савеза писаца често је био узалудан. Са једне стране, 
стајао је Савез који је имао јаку намјеру да смањи или у потпуности избјегне 
објављивање Солжењицинових дјела, а са друге стране, је био Солжењицин 
упоран у својој намјери да укаже на клевете и штету коју му чине, да укаже на 
озбиљан проблем културе. 

Од 1967. године бројеви часописа све рјеђе излазе. Готово да у потпуности 
забрањују поједине бројеве, који ионако бивају преполовљени (Тазеева 2008: 
177). Све што је носило обиљежје контрареволуције и одисало опасношћу било 
је избачено из часописа. У том хаосу Твардовски се све више повлачио у себе, 
постајао раздражљив. Према ријечима Солжењицина „Твардовски је био ки-
сео и мрачан“ (Солжењицын 1996: 176). С тим у вези истакнућемо да је држав-
ни врх поништио његову кандидатуру у Академију наука, као и да га нису из-
абрали у Врховни савјет РСФСР на ХХIII конгресу партије 1966. године (исто 
1996: 160). Тиме су га покушали лишити могућности да директно учествује 
у доношењу одлука власти и да измијени позицију Новог свијета. Његова су 
дјела све рјеђе пролазила цензуру и бивала објављена због сумње да критикује 
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власт. Тако ћемо и сазнати, захваљујући биљешкама Солжењицина, да је 
Твардовски часопис волио насупрот томе што су његова дјела излазила све рјеђе 
(исто 1996: 223). Пјесма На сењаку (На сеновале) прерасла је у поему Правом 
сјећања. Упркос томе што је била забрањена, као и роман Солжењицина, по-
ема Твардовског појављује се на Западу 1969. године у часопису Усјев (Посев) 
као „злурада, недовршена, позна гордост и чемер аутора коју није прихватила 
ни власт, ни публика [...] Твардовски је био потресен, обесхрабрен, потиштен“ 
(исто 1996: 257). Крај Новог свијета био је неизбјежан.

Убрзо након овога (4. новембар 1969. године) сазвана је сједница Савеза писа-
ца у Рјазању на којој су донијели одлуку о избацивању Солжењицина из Савеза. 
У исто вријеме у Москви оптужени су Б. Окуџава, Л. Чуковска и Л. Копељев 
(исто 1996: 245). Солжењицин, огорчен неправдом, послао је отворено писмо 
Савезу писаца у којем не само да оптужује Савез за неосновано избацивање 
из удружења, него упућује на озбиљне друштвене проблеме у којима се нашао 
СССР. Солжењицин сматра да се питања умјетности не могу рјешавати на на-
чин „држати и не пуштати!“ (исто 1996: 628) и да Савез мора преузети одго-
ворност за своје поступке. Пребацује им сакривање чињеница, удаљавање од 
основних начела умјетности, прије свега изражавања гласног изговарања мис-
ли: „Отвореност, поштена и потпуна отвореност је први услов здравља сваког 
друштва, и нашег наравно“ (исто 1996: 629). 

Међутим, ништа није тако снажно одјекнуло и одредило крај Новог свијета 
као чланак Против чега иступа Нови свијет (Против чего выступает Новый 
мир), познат још као Писмо једанаесторице5, које је објављено у часопи-
су Пламичак (Огонёк) 26. јула 1969. године. Поредећи тираж Новог свијета и 
Пламичка Н. Тазејева истиче да је поменути чланак изашао из штампе у 2 125 
000 примјерака, без кашњења за разлику од Новог свијета, којем публикација 
мјесечних издања тих година није била редовна. Совјетски писци су спрове-
ли организовану кампању у штампи, појачавајући нетрпељивост према Новом 
свијету и борбу супротстављених идеја међу часописима (Твардовска према 
Тазеева 2008: 180). Нови свијет је у Писму једанаесторице оптужен за кос-
мополитизам, непоштовање патриотизма и приближавање интернационализ-
му («Последние следы спора утопляя в политическом визге. Разгром ’Нового 
мира’», интернет). Другим ријечима, овако су поступили „да би се пресјекле ис-
тините публикације, које приказују совјетско друштво у лошем свјетлу“ (исто, 
интернет), односно оне које дају приказ стварности онакве каква јесте, а не 
каква би требало да буде. Противници упозоравају на штетност напредовања 
идеологије коју заступа Нови свијет: „Ако се против ње не будемо борили, 
то може довести до постепеног јачања пролетерског интернационализма тако 
драгог срцу неких критичара и књижевника, који су се окупили са космопо-
литским идејама око Новог свијета“ (исто, интернет). С обзиром на то да је 
ослабљена позиција часописа ограничавањем дужности Твардовског и да је 
часопис већ био критикован за сарадњу са Западом, те лош васпитни утицај, 

5 Као аутори чланка у Пламичку потписали су се: М. Алексејев, С. Викулов, С. Вороњин, 
В. Загруткин, А. Иванов, С. Малакшин, А. Прокофјев, П. Проскурин, С. Смирнов, В. 
Чивилихин, Н. Шундук.
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Писмо једанаесторице се испоставило као оштра пријетња и завршни напад 
који је довео до краха редакције Новог свијета. 

„Страсна седмица“ (Твардовский, интернет), како је назива Твардовски, 
посљедња је недјеља часописа у којој је он водио редакцију. У тих неколико дана 
мјесеца фебруара 1970. године донесена је одлука о смјени чланова редакције, 
у првом реду И. Виноградова, В. Лакшина и И. Кондратовича (Солжењицын 
1996: 258), на чије ће мјесто доћи други. У знак протеста против смјене чита-
ве редакције Твардовски је одлучио да сам изађе из часописа. Као разлоге због 
којих је нападнут Нови свијет и извршена смјена кадрова Одјељење за култу-
ру ЦК КПСС наводи да су запажене „озбиљне идејне грешке [...] у часопису су 
се и раније објављивали материјали који су изазвали оштру критику штампе и 
Савеза писаца СССР“ («Последние следы спора утопляя в политическом визге. 
Разгром ‘Нового мира’», интернет). 

Велику забринутост за сопствено стваралаштво показали су многи писци то-
ком посљедњих дана Твардовског у часопису. Долазили су по своје рукописе, 
плашећи се да не буду одузети (Солженицын 1996: 258). Твардовски је напи-
сао писмо ЦК КПСС-у у знак протеста против одлуке Бироа Секретаријата. 
Наиме, одлуку о разрјешењу Твардовског дужности донијели су у Бироу без 
његове сагласности, одредивши за ту позицију новог уредника («Последние 
следы спора утопляя в политическом визге. Разгром ’Нового мира’», интер-
нет). Испоставило се касније да је на његово мјесто дошао В. А. Косолапов. 
Твардовски је наравно био свјестан напада партије још почетком шездесетих го-
дина. Упућивао је на посљедице које могу бити погубне за читаву књижевност, 
умјетност и културу, а које су изазване оштрим поступањем партије, која је на-
кон ХХХIII конгреса пропагирала стаљинизам, гдје је Брежњев „формално ис-
тупио против двије крајности“ (Ратковский и др. 2001: 166). Брежњев није од-
говорио ни на колективно писмо6 совјетских писаца у којем су изразили молбу 
и протест против смјене редакције: „Сасвим смо увјерени да је за добро чи-
таве совјетске културе неопходно да ’Нови свијет’ настави свој рад под руко-
водством А. Т. Твардовског и у том саставу редакције који он сматра корисним 
за часопис“ («Последние следы спора утопляя в политическом визге. Разгром 
’Нового мира’», интернет), тј. писци упућују на грешке које чини партија, а 
на које је указао и Солжењицин — књижевност и идеологија не путују истим 
правцем, те је из тог разлога неоправдан поступак власти да смијени чланове 
редакције за добробит будућег развоја друштва. 

Три дана послије одлуке Бироа о распуштању редакције Твардовски одла-
зи са мјеста главног уредника часописа, којем су одузели „његово дјетенце — 
његову страст — његов часопис“ (Солженицын 1996: 636). Тако се одласком 
Твардовског угасио Нови свијет вођен идејама вјерног и критичког тумачења 
појава и слободне умјетности са којим је заједно утихнуло и вријеме отопљења.

6 Писмо су потписали: А. Бек, В. Каверин, Б. Можаев, А. Рибак, Ј. Трифонов, А. Возне-
сенски, Ј. Јевтушенко, М. Алигер, Е. Воробјов, В. Трендјаков, Ј. Нашибин, М. Исаковски.
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5. Закључак
Постављајући за циљ овога рада утврђивање узрока под којима је распуште-

на редакција часописа Нови свијет 1970. године, али и њихово разумијевање, 
посебну смо пажњу обратили на развојни пут часописа шездесетих година ХХ 
вијека. У раду смо дали преглед одлука донесених на конгресима ЦК КПСС 
и Савеза писаца, те чланке различитих часописа и новина, објављиваних то-
ком отопљења, у којима се нису подржавала начела редакције Новог свијета. 
Часопис Твардовског је своју позицију градио у таквој атмосфери у којој се 
предност давала оним дјелима која су служила као примјер обликовања ду-
ховне свијести која обезбјеђује не само напредовање друштва, него и контро-
лу над њим. Тако је Нови свијет критикован због својих либералних, никако 
антисовјетских публикација у којима књижевност није пружала васпитање 
друштва на партијским начелима, а похваљен је за она дјела у којима је слу-
жио као примјер правилности рјешења партије. С тим у вези показали смо да је 
редакција Новог свијета распуштена због Писма једанаесторице, објављивања 
поеме А. Твардовског Правом сјећања, која је изражавала незадовољство влашћу 
Брежњева, а такође и Солжењицинових романа У кругу првом и Одјељења за 
рак у самиздату. 

Међутим, да бисмо добили потпуну слику и разумјели шта је довело часо-
пис до смјене редакције, осврнули смо се на почетак шездесетих година, када 
се по први пут испољила противрјечност у спровођењу одлука партије, која се 
несумњиво одразила и на сам часопис. Недосљедност власти огледа се, с једне 
стране, у подржавању интелигенције и умјетности, док то не ремети позицију 
власти, а са друге стране, у прибјегавању оштрим одлукама, када то доводи у 
питање могућност контроле над друштвом. Стога смо на почетку рада истакли 
важност објављивања Једног дана Ивана Денисовича са којим се у центру кул-
турних дешавања нашао и Нови свијет чија су се либерална начела у то вријеме 
подударала са одлукама донесеним на ХХ конгресу КПСС. Осим Солжењицина 
и Твардовског оштро су критиковани и остали сарадници часописа од чланова 
редакције до писаца који су своја дјела објављивали у Новом свијету. Потпуно 
или дјелимично необјављивање појединих бројева часописа и оштра цензура 
показали су се као основно средство борбе против часописа, прије него што су 
предузете директне мјере против појединих аутора. Анализирајући мемоаре, 
биљешке писаца и документе партије утврдили смо да су све поменуте мјере 
и одлуке довеле до гашења редакције и одласка А. Твардовског са мјеста глав-
ног уредника 1970. године, али је прије свега до смјене редакције дошло због 
заузимања досљедње позиције, која се огледала у објективности, критичком од-
носу према стварности, истинској вриједности књижевних публикација и која 
је, најзад, стајала против ангажоване умјетности. 

У раду смо поменули нека од најзначајнијих имена која су учествовала у 
стварању историје часописа Нови свијет. Не желећи да се удаљимо од теме коју 
смо себи задали за проучавање, тек се назире могућност за даља и детаљнија 
пручавања односа међу Твардовским и сарадницима Новог свијета која би 
несумњиво дала нове резултате у погледу развоја унутрашњих тенденција, те 
потешкоћа на које је наилазио часопис. 
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Снежана Станкович

РАЗГРОМ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА НОВЫЙ МИР ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ 
ОДНОГО ДНЯ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА

Резюме

Цель настоящей статьи – определить причины разгрома журнала Новый мир, той пози-
ции, которую занимал журнал в 60-е годы ХХ века как один из важнейших символов в эпоху 
оттепели. Особое внимание отведено решениям КПСС, повлиявшим на дальнейшее разви-
тие искусства и определившим его. 

В этой статье представлены документы, мемуары, дневниковые записи сотрудников 
Нового мира с целью указания на причины разгрома редакции А. Т. Твардовского в 1970 
году. Отдельно подчеркиваются объективность, правдивость и критическое отношение ре-
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БАЛЕТСКИ РЕПЕРТОАР МАРИНЕ ОЛЕЊИНЕ НА СЦЕНИ 
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

Марина Олењина је представница руске музичке емиграције првог таласа. У периоду 
између два светска рата развија се њена играчка каријера на сцени Народног позоришта. 
Била је носилац разноврсних улога. У периоду 1923–1930 наступала је у мањим и већим 
улогама, а од 1931. до 1941. године била је носилац главних улога у балетском репертоару 
Народног позоришта. Олењина је одиграла важну улогу у процесу рађања и формирања ба-
летске уметности на нашим просторима.

Кључне речи: Марина Олењина, руска емиграција, балет, Народно позориште, Музеј по-
зоришне уметности Србије.

Marina Olenina is a representative of the Russian artistic emigration of the first wave. Between 
the two wars, her dance career was developed on the stage of the National Theatre in Belgrade. 
She made numerous appearances in a varied repertoire, giving minor or major solo performances 
in ballets. From 1930 to 1941 she danced exclusively major and leading roles and as a soloist in 
ballets. Critics in Yugoslavia followed her dancing and showered her with ecstatic reviews. Her 
achievements were numerous and diverse, and left a permanent mark on the ballet of the National 
Theatre in Belgrade.

Keywords: Marina Olenina, Russian Emigration, ballet, National Theatre, Museum of the 
Theatrical Arts of Serbia.

Балетски ангажман Марине Олењине у Народном позоришту 

Марина Олењина,  руска примабалерина Народног позоришта, главни носи-
лац карактерних улога, оснивач Балета Српског народног позоришта, истакну-
ти педагог и кореограф, била је један од утемељивача балетских законитости у 
Краљевини СХС  у периоду између два светска рата, као и у доба успостављања 
новог социјалистичког поретка након Другог светског рата. Дело ове уметнице 
је богато и садржајно и захтева темељније и дубље проучавање.  У раду ће бити 
представљен само балетски репертоар Марине Олењине на сцени Народног по-
зоришта у периоду између два светска рата и то је скраћена верзија обимнијег 
научноистраживачког рада о целокупном балетском стваралаштву и уметнич-
ком деловању ове уметнице на нашим просторима. Остварења ове уметнице на 
сцени Народног позоришта биће обрађена хронолошки кроз балетске сезоне у 
којима је играла и стварала, на основу колекције програма, плаката, репертоа-
ра и критика из штампе који се чувају у Музеју позоришне уметности Србије. 
Културни живот поменутог периода завређује посебну пажњу. Захваљујући ру-
ским уметницима обогаћен је уметнички живот земље и убрзан процес његовог 
развоја. У знак сећања на културне прегалнике минулог доба који су дали огро-
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ман допринос српској култури  и великане савременог доба који су се предано, 
истрајно и веома темељно бавили  темом руске емиграције и омогућили нам 
да  на оригиналан начин осетимо дух оног времена и корачамо траговима ру-
ске емеиграције, овај рад има за циљ да расветли још једно заборављено име 
руског мајстора српског балета  и приближи читаоцима вредност и значај дела 
Марине Олењине.

Руска балетска емиграција у српској балетској уметности

Руска балерина Марина Олењина је припадница оне балетске генерације ко-
ја је након Октобарске револуције своју балетску каријеру градила изван Русије. 
Позната је чињеница да је долазак бројних руских уметника након грађанског 
рата у Русији био посебног значаја за културни живот наше пре сто нице и многих 
других градова тадашње Краљевине СХС. Након Првог свет ског рата Београд 
постаје важни културни центар у коме се крупним корацима одвијао култур-
ни напредак. Када је реч о балетској уметности, долазак руских балетмајстора 
везује се не само за процес рађања и развоја нове уметности, већ и за високо 
оцењене уметничке резултате које је забележила музичка критика оног време-
на. Међу најзначајнијим руским мајсторима српског балета у периоду између 
два свтска рата издвојили су се Јелена Пољакова, Нина Кирсанова, Александар 
Фортунатов, Анатолиј Жуковски, Маргарита Фроман, Сергеј Стрешњев и др.  
Улога руских балетских уметника у опустошеној и ратом разореној земљи била 
је пресудна у формирању играчког кадра у Народном позоришту и успостављању 
балетских законитости и свести о високим вредностима у уметности уопште.  У 
то се можемо уверити прегледом хронолошки постављених представа у периоду 
од 1923. године до 1940. године (Позоришни годишњаци Народног позоришта 
у Београду од 1923–1940) и на основу одзива стручне критике о свим новим ба-
летским остварењима у  датом периоду. Периодика представља важан извор за 
истраживања на овом пољу, будући да је помно пратила сва актуелна збивања и 
да је о њима подробно извештавала. 

Предвођен искусним уметницима из императорског Маријинског театра и 
московског Бољшог театра, Балет Народног позоришта добија све веће раз-
мере и својим остварењима бива у прилици да одговори на висок уметнич-
ки и национални позив. Брзим и прогресивним темпом испоручивали су од-
лично балетски образовне кадрове и преносили на београдску сцену значајна 
класична дела, па је београдска публика била васпитавана у духу најчистијег 
класичног наслеђа (в. подробније у Пејовић: 1996). Марина Олењина заузи-
ма значајно место у историји српског балета и равноправно га дели са оста-
лим представницима поменуте балетске генерације која је у великој мери до-
принела развоју музичко-сценског живота у нашој земљи. Међутим, њено 
дело никада није у целости истражено и на прави начин вредновано. Балетска 
колекција Олењине непроцењиве је вредности. Заоставштина садржи бројне 
плакате, програме, фотографије, планове, писма, дневнике, документа архив-
ског типа, кореографске скице, исечке из новина   и др. Чува се као уметничка 
заоставштина у Музеју позоришне уметности Србије и представља драгоцено 
сведочанство обимног рада и стварања ове уметнице у области балетске умет-
ности. Ова документација нам пружа могућност да расветлимо дело балери-
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не Олењине и у овом раду направимо реконструкцију њене играчке каријере. 
Поменути период је важан у историји балетске уметности, будући да је то био 
период рађања и развоја нове уметности на нашим просторима. У току свог 
истраживања о уметничким остварењима Олењине на сцени Народног позо-
ришта стекла сам увид о целокупном развоју и достигнућима балетског ансамб-
ла. Пратећи и издвајајући сваку сезону понаособ, балетске поставке, гостовања, 
састав ансамбла од формирања па до позних тридесетих година,  можемо јасно 
сагледати ток развоја овог уметничког ансамбла и појединаца који су се истак-
ли својим трудом, талентом и залагањем. На основу балетске колекције и по 
материјалима из Музеја позоришне уметности Србије ће бити представљена 
уметничка остварења балерине Олењине, на који начин се развијала њена 
играчка каријера, под каквим околностима и условима. 

Играчка каријера Марине Олењине на сцени Народног позоришта  
и балетске сезоне у којима је наступала

Балетска каријера Марине Олењине везује се за најранију фазу формирања 
нове уметности.  Треба напоменути да је до стварања прве балетске сезоне 
претходио низ прелазних фаза и формирања. Народно позориште по завршетку 
Првог светског рата уз бројне материјалне и техничке потешкоће рађа и ствара 
ново дело. У току прве три године рада након рата Опера добија неочекиване 
размере док је Балет и даље у формирању (в. подробније у Пејовић: 1996). Прва 
оперска сезона почиње 1919. године (Позоришни годишњак 1918–1922) . Балет 
је тада учествовао у операма и на самосталним концертима. Отварање балет-
ске школе 1921. године ствара повољну климу за развој балета као позоришне 
уметности. Први редитељ, балерина и балетски педагог, Клавдија Лукјановна 
Исаченко предавала је пластичне игре (в. подробније у Позоришни годишњак 
1918–1922, 1922–1923). Примабалерина, кореограф и редитељ Јелена Пољакова 
од 1922. године у Глумачко-балетској школи држала је часове класичног балета  
Прве самосталне балетске представе дају се од 1922. године у виду балетских 
вечери (в. подробније у Позоришни годишњак 1922–1923). Међу извођачима су 
били чланови хора и свега шест балерина (Позоришни годишњак 1918–1922). 
Прво појављивање Марине Олењине везује се за балетску сезону 1922/1923. У 
првој балетској сезони Јелена Пољакова је припремила три балетске премијере: 
Крцко Орашчић, Шехерезада и Силфиде (Позоришни годишњак Народног по-
зоришта 1922–1923).Ово су биле прве балетске представе и увод у будућа ве-
лика балетска остварења  на сцени Народног позоришта. Олењина је у балету 
Крцко Орашчић играла Источњачку игру, заједно са Олгом Шматковом и Аном 
Вуршељ, док је у Шехерезади играла Пакизу, другу Шахову жену (Листа пред-
ставе, МПУС). Полазну тачку о уметничким остварењима Олењине представља 
свакако репертоар Народног позоришта. Њено име налазимо у готово свим ба-
летским представама двадесетих и тридесетих година. (Позоришни годишњаци 
Народног позоришта у Београду од 1923–1940). Овде се може издвојити 
раздобље од 14 активних балетских сезона. Преглед свих балетских сезона у пе-
риоду између два светска рата и уверење о регулисању радног стажа (Уверење 
бр. 5174, 21.9.1951., Заоставштина, МПУС) нам пружају могућност да дубље 
и језгровитије сагледамо балетске креације Олењине на сцени Народног позо-
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ришта. Самим тим, због дужине трајања ангажмана и подробнијег испитивања 
уметничког рада, у стварању Марине Олењине на балетској сцени Народног 
позоришта између два светска рата можемо издвојити два периода рада. Први, 
од 1. марта 1923. до 31. јула 1931. године (Уверење о регулисању радног ста-
жа, Народно позориште бр. 5174, 21.9.1951., Заоставштина, МПУС) обухвата 
почетак рада у ансамблу, прве улоге, а касније, од 1927. године када је уведе-
на категорија соло-играчице (Позоришни годишњак Народног позоришта 1926–
1927)  и солистичке наступе и освајање великих улога у балетском репертоару. 
У периоду од 1931–1933 уследила је пауза на сцени Народног позоришта због 
двогодишњег усавршавања у Паризу код истакнутих балетмајстора Кшесинске, 
Преображенске и Мјасина (Време, XIV, 1934, бр. 4506, 27. јул, 1934. године, 
стр.9). Други период њеног рада у Народном позоришту обухвата период од 
повратка са усавршавања у Паризу до окупације у Другом светском рату. У 
овом периоду ангажман није трајао у континуитету, већ су постојали извес-
ни прекиди за одређене сезоне (Позоришни годишњаци Народног позоришта 
1933–1940). Дакле, други период њеног рада у Народном позоришту огледао 
се у следећим сезонама: Од 1. септембра 1933. године до 31. маја 1935. годи-
не. Затим од 1. септембра 1936. године до 31. јула  1939. године и од 1. ав-
густа 1940. године до 30. априла 1941. године (Уверење о регулисању радног 
стажа, Народно позориште бр. 5174, 21.9.1951., Заоставштина, МПУС). Након 
усавршавања у Паризу, Олењина осваја нови репертоар и наставља каријеру на 
сцени Народног позоришта као носилац водећих улога (Листе представа 1933–
1940, МПУС)

Из горе наведеног можемо утврдити да Марина Олењина спада у онај 
ред руских уметника са најдужом и најбогатијом играчком каријером на сце-
ни Народног позоришта. С пуним правом можемо рећи да је Народно позо-
риште представљало њену матичну кућу, будући да је читав период развоја 
и формирања Балета између два светска рата провела у њему. Наступала 
је у бројним мањим и већим улогама и у солима. О томе сведочи репертоар 
Народног позоришта између два светска рата. Играла је у разним кореограф-
ским поставкама и режијама, будући да су балетске сезоне биле обележене че-
стом сменом руководилаца (в. подробније у Позоришни годишњаци Народног 
позоришта 1923–1940). 

Први период рада у Народном позоришту и уметничка остварења такође мо-
жемо разврстати у неколико фаза. Под тим подразумевамо остварења у 
кореографијама и режијама различитих руководилаца балетског ансамбла. 
Списак приказаних балета (в. даље у раду) сачињен је према листама балетских 
представа и позоришним годишњацима,  од сезоне 1923/1924, завршно са сезо-
ном 1939/1940. Након првих балетских представа које је поставила Пољакова, у 
Балету Народног позоришта се отвара ново поглавље. Први пут се појављује 
директор, редитељ и први играч, Александар Фортунато и нова примабалерина 
Нина Кирсанова (Позоришни годишњак Народног позоришта 1923–1924). 
Фортунато је на челу Балета Народног позоришта био три сезоне и поставио је 
следећа балетска дела: Копелија (1924), Лабудово језеро (1925), Половецки ло-
гор (1925), Жизела (1926), Делија Крпа (1926) (в. подробније у Цветковић: 
1966). Балет Копелија је изазвао велико интересовање публике и одјек у штам-
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пи, јер се након мањих кореографија на репертоару нашег позоришта појавио 
као озбиљан репертоарски новитет и подухват. Појава и реализација ове пред-
ставе била је огромног значаја за наш Балет. Представљала је основу по којој 
треба започети реализиовање познатих балетских дела из класичног балетског 
репертоара. Олењина је у Копелији играла супарницу Сванилде (Нина Кир-
санова) (Листа представе, МПУС). Балет Лабудово језеро са својим техничким 
захтевима био је продужетак успеха балета Копелија. Олењина је играла у окви-
ру варијација (Листа представа, МПУС). Ова представа  премијерно је приказа-
на пред сам крај сезоне 1924/1925, а у наредној сезони је изведена чак 25 пута 
(Позоришни годишњак Народног позоришта 1924–1925, 1925–1926).  Извештач 
листа Новое время, Константин Шумиљевич поводом премијере балета истакао 
је беспрекорну игру главних протагониста, наводећи да београдски Балет као и 
београдска Опера стоје на високој лествици у Краљевском театру. Он је похва-
лио и игру Олењине и дао је једну напомену која се односи на расподелу улога 
и способности појединих играча овог младог ансамбла. Похвалио је Олењину у 
улози Циганке. Такође је забележио да је права штета што овако талентованој 
играчици, ученици Императорске балетске школе није додељена одговорнија 
улога  (Новое время, 30. јун 1925, стр. 3, Заоставштина, МПУС). Последњу се-
зону (1925/1926) под руководством Александра Фортуната  обележиле су три 
нове премијере Половецки логор (1925), Жизела (1926) и Делија Крпа(1926). 
Олењина је играла у балетима Жизела и Делија Крпа. У балету Жизела играла 
је Краљицу вила, док јој је у балету Делија крпа припала улога Ђаволице (Листе 
представа, МПУС). Након одласка Фортуната из Народног позоришта, Балет 
(сезона 1926/1927) предводи Фјодор Васиљев. Појављује се и нова категорија - 
соло играчице. Долази до разврставања играча на соло играчице, играчице, соло 
играче,  играче и балетски кор (Позоришни годишњак Народног позоришта 
1926–1927). Наредне сезоне (мислимо на период одласка Олењине у Париз) 
биће обележене крупним променама по питању  репертоара, играчког статуса и 
значајних гостовања страних трупа (Позоришни годишњаци 1926–1927, 1927–
1928, 1928–1932). Олењина као солисткиња  остварује запажене улоге  у бале-
тима: Очарана лепотица,  Играчке, Лептири, Рајмонда, Жар птица,  Петрушка, 
Дон Жуан, Тророги шешир, Коњиц Вилењак, Прича о Хонзи,  Маневри на селу, 
Дефнис и Клое, Дон Кихот. Премијера Очаране лепотице у сезони 1926/1927 за-
добила је похвалне оцене код стручне критке. По мишљењу позоришне критике 
ово је било најуспелије балетско остварење на сцени Народног позоришта од 
оснивања Балета (в. подробније у Шукуљевић-Марковић: 1989). Томе у прилог 
иде чињеница да се овај балет задржао најдуже на репертоару. Представа је 
извођена током једанаест узастопних сезона (Позоришни годишњаци Народног 
позоришта 1926/1927 - 1936/1937) Критичар листа Новое время, А. Никољски 
све похвале упутио је Фјодору Васиљеву, главном иницијатору за поставку ба-
лета, а међу играчима на почасно место је издвојио главну протагонисткињу 
Наташу Бошковић, док је анализирајући бајковити сиже балета и борбу добра и 
зла, на висини свог задатка издвојио је и остале играче. Нарочито је похвалио 
све добре виле заштитнице, на челу са Олењином (Новое время, VIII, 28. јун 
1926, МПУС). Током наредне 1927–1928 сезоне дошло је до извесних промена 
у Балету. Шеф балета, примабалерина и редитељ била је Маргарита Фроман. У 
Београду је гостовала две сезоне. Током свог кратког и веома плодног ангажма-
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на, ова уметница је поред реномираних класичних дела публици представила и 
једно из домаћег балетског стваралаштва (Лицитарско срце). У овој сезони је 
премијерно изведено 6 балета: Лицитарско срце, Лептири, Играчке, Рајмонда, 
Жар птица и Петрушка. Прва балерина била је Наташа Бошковић, први играч 
Максимилијан Фроман. Међу солистима издвајају се: Олењина, Шматкова, 
Рики Леви, Васиљева, Бологовска. Нови балети - Лицитарско срце, Лептири и 
Играчке приказани су у овој сезони чак 10 пута (Позоришни годишњак Народног 
позоришта 1927–1928). Лептири и Играчке су наиме представе за децу. Балет 
Лептири  (у једном чину) има свега 10 играча. Поред главних улога - Пјера и 
Девојке, остало су «Другарице њене», међу којима се издваја и Олењина. У 
Играчкама ( балет у 4 слике) Олењина игра Арлекина (Листа представе, МПУС). 
Марина Олењина није играла у балету Лицитарско срце, великом остварењу 
хрватског балетског стваралаштва. Међутим, игра Олењине привукла је наро-
читу пажњу критике и публике у балету Рајмонда. За важан и један од 
значајнијих успеха балета критичари су заслуге подједнако доделили  кореогра-
фу и режисеру, Маргарити Фроман, као и талентованом ансамблу. Да својим са-
весним и преданим радом балетска трупа даје угледне резултате потврдио је 
критичар листа Политика В.Н: И солисти и ансамбл дали су кореографски 
једну идеалну целину са којом би се и велике опере поносиле. Он је истакао 
игру солиста и напоменуо да је г-ђа Олењина нарочито запажена, као особито 
темперамента Шпанкиња( Политика, XXIV, 1928, бр.7164, стр.7). Својом игром 
и изразом истакле су се и млада Васиљева, Ланкау, Шматкова, Рики Леви, 
Бологовска. Исто мишљење поводом извођења овог балета поделио је и крити-
чар П.Ј. Крстић, наводећи да су сви солисти били подједнако добри и уиграни и 
да су пожњели пун успех код задовољних гледалаца (Правда, XXIV, бр.95, 7. 
април 1928, стр.5).  Он је подвукао да је врло пријатно било видети уметничке 
покрете примабалерине Фроман, као и горе наведених солиста, ансамбла уоп-
ште. Критичар Петар Бингулац сматрао је да је балет Рајмонда велики успех за 
Олењину, будући да је у шпанској игри била перфектна. “Њено играње, тако 
снажно и темпераментно, са силним еланом и замахом, било је један триумф 
снажног и здравог ритма. Сваки њен покрет и весели, изазивачки осмех, имао 
је топлину једне Кармен. Њена игра скоро нас је помирила са стављањем овог 
шпањолског “фолклора” у балет” (Мисао, Х, 1928, св.201–202, Заоставштина, 
МПУС). Још два руска балета - Жар птица и Петрушка, на музику великог му-
зичког талента, Игора Стравинског представљена су публици  25. јуна 1928. го-
дине. Балет Жар-птица госпођа Фроман је поставила по оригиналној Фокиновој 
кореографији. У насловној улози поред балерине Фроман играла је и Наташа 
Бошковић. Олењина је у балету Жар-птица играла једну од 12 царевих кћери, 
док  је у балету Петрушка заједно са младом балерином Васиљевом играла 
Циганку (Листе представа, МПУС). Ове интерпретације нису добиле приказ у 
критици. Маргарита Фроман је у наредној 1928/1929 сезони  поставила три 
нова балета Дон Жуан, Тророги шешир и Коњиц вилењак. Поред нових балета, 
репертоар је био богато испуњен успешним остварењима из претходних сезона. 
Публика је прво имала прилику да види премијере балета Дон Жуан и Тророги 
шешир. Ова два балета су потпуно различита по духу епохе, један је из XVIII 
века, други из XX века. Са једне стране класичну величину представља балет 
Дон Жуан, док је са друге, угледни шпански композитор Мануел де Фаља при-
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вукао пажњу културног света стварањем нових облика у  модерном балету као 
што је Тророги Шешир, у коме посебно место заузимају шпанске игре. Олењина 
се нашла у улози Шпањолке. Поред Олењине, у пуном светлу публици су се  
представиле и друге младе Шпањолке: г-ђе Живановић, Станисављевић, 
Марковић, Васиљева, Бологовска, Грунт, Прелић, Језершек, Гез Пољ (Листа 
представе, МПУС). Критичар др Милоје Милојевић је био задовољан приказа-
ним премијерама и посебно је издвојио остварења главних протагониста и со-
листа. “Целина је одавала миран стил, опречан стилу којем је дат Тророги ше-
шир. И у креацији Дон Хуана запажени су високи квалитети наших првих 
играча г-ђе Фроман и г. Фромана и њихових сарадника солиста г-ђе Васиљеве, 
Олењине, Станисављевић, Живановић, Марковић, Рахманове, Бологовске, 
Грунт, Језерник, Гез Пољ и Максимове (Српски књижевни гласник, 16. јануар 
1929, књ. XXVI, бр.2, стр 140–143). На то се надовезује и нешто касније 
постављен балет Коњиц Вилењак. По мишљењу критичара Виктора Новака, ба-
лет је озбиљно спремљен и са њим цео балетски ансамбл може постићи завидан 
успех. Као прво, главни протагонисти су били на висини свог задатка. Као дру-
го, одлично припремљене разноврсне игре (руске, пољске, татарске, уралске, 
персијске, малоруске, кинеске, влашке), истакле су солисте и целокупни ан-
самбл. Олењина је тумачила најмилију жену Хана, а у трећем чину у другој сли-
ци међу бројним народним играма, Олењина је играла татарску игру. Критичар 
Виктор Новак  у свом приказу истакао је вредност овог дела, савесно припремање 
и извођење, као и преданост и одговорност шефа Балета. Након премијере он је 
навео да наша Опера треба да буде поносна на балетску трупу и нове младе 
наде које без сваке сумње, постижу завидне резултате. «Солисткиње су нарочи-
то имале прилику да одушеве и око и ухо публике. Пре свију гђа Олењина као 
темпераментна и најмилија жена моћнога хана у живим и бизарним покретима 
оријенталних игара, пуних духа и грацијозности, као и сјајно и страсно оди-
граној татарској игри» (Време, 16. мај, 1929, стр.9). На то се може надовезати 
констатација критичара Милојевића који је такође похвално оценио игру 
Олењине у улози најмилије жене Ханове, наводећи: «Изврсна г-ђа Олењина је 
опет показала све своје нарочите способности темпераментне карактерне игра-
чице као «најмилија жена Ханова» и у татарској игри (Политика, 16. мај, 1929, 
стр.8).  Цео балетски ансамл заслужно је добио све похвале, најпре захваљујући 
гђи Фроман за одлично кореографски и режијски припремљено дело. Балет 
Коњиц Вилењак на репертоару Народног позоришта одржао се до 1937. године.  
Балет  Прича о Хонзи  задобио је опште признање критике и публике, а крити-
чар Петар Бингулац је истакао да је Прича о Хонзи један сјајан успех за Олењину.  
Ово је била једина премијера у сезони 1929/1930, а уједно  и последња поставка 
Маргарите Фроман у овом ангажману у београдском позоришту. На премијери 
је одиграла насловну улогу, након чега ће главне улоге преузети Наташа 
Бошковић (Позоришни годишњак Народног позоришта 1928–1932). На пре-
мијери балета гостовао је аутор балета Оскар Недбал, директор Опере у Брати-
слави (Листа представе, МПУС). Олењина у првој слици Хонза и његова браћа 
игра Фуриант, чешку народну игру. У другој слици Чаробна шума појављује се 
у улози Нимфе. У четвртој слици Борба са Аждајом игра пратњу цареве кћери, 
док у петој слици Победа Хонзе игра Краковјак, пољску народну игру брзог 
темпа и карактеристичног ритма. Свој суд о игри, лепоти покрета и енергији 
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Олењине изнео је  критичар Петар Бингулац. Анализирајући балет Прича о 
Хонзи, он је у први план истакао изванредну игру Олењине, наводећи да се она 
и кроз сваку малу, најмању улогу да издвојити својим квалитетом и професио-
нализмом: «Желео бих да нарочито да истакнем, и публици, и Управи Опере, 
једну одличну уметницу: Г-ђу Олењину. У сваки комад и у сваку своју најмању 
улогу (до сада није још на жалост имала прву улогу) уноси своју спрему и свој 
велики необуздани темперамент. Чак и у најмањој улози, чак кад је утопљена у 
хору међу 10–20 једнако обучених балерина, она се и нехотице примећује. Њено 
је лице у сцени плача изражајно, њени су покрети нервозни, живи. Ви имате 
утисак да она у улози живи, да заиста физички трпи и плаче. Њени су гестови 
толико везани за унутрашње доживљавање да их ми гледамо као израз њених 
личних осећаја. А код неких других балерина ви видите гест, да су то гестови 
спремани и покрети научени. Нешто као лепе уметничке, у балетским костими-
ма, соколске вежбе. То је нешто као вежба ради вежбе, без корелативног осећања, 
које би они изражавали. А у мањим солима даје г-ђа Олењина толико разних ка-
рактера. Тако, на пример, у првој слици, наивне сељанке, прво стидљиве и 
бојажљиве кад невољно игра са уображеним отменим Јирком, док је неспретна 
и стидна; па се постепено ослобођује, подсмева му се, љути се, хоће напоље, 
док га на крају, кад јој је доста, н а знак музике, снажно не одгурне. У последњој 
сцени Краковјак, темпераментна игра врло јој добро лежи. Она зна да се унесе 
у народне, помамне и бесне игре (мађарске, шпанске као у «Рајмонди») увек са 
много и љубави и разумевања. Игра истим снажним темпераментом али ипак 
зна да увек, већ према националном карактеру игре створи нешто друго» 
(Мисао, XI, 1930, св.241–242, стр. 108). Могло би се рећи да је овде прекретни-
ца у каријери Олењине. Наиме, тридесетих година Олењина ће достићи потпу-
ну играчку зрелост, опширне и похвалне критике о њеним ролама. О томе ће по-
сведочити балетске креације у наредним сезонама и одзив стручне критике. 
Према статистици из Позоришног годишњака за сезону 1930/1931 премијерно 
су представљена 4 нова балета  Маневри на селу, Позив на игру, Жавота, Дафнис 
и Клое. У кореографијама Антона Романовског који је само једну сезону био 
шеф Балета, први играч и редитељ (Позоришни годишњак Народног позоришта 
1928–1932), Олењина је остварила запажене улоге у свим балетима, осим 
Жавоте, у коме није играла (Листа представа, МПУС). Нови шеф балета се пу-
блици прво представио балетима Маневри на селу и  Позив на игру, што по 
мишљењу критике није био сјајан избор. Критичар Милојевић је био мишљења 
да балет Маневри на селу није представио дубљу креацију, па самим тим ни 
прилику играчима да прикажу интересантну радњу. У жељи да на сцену 
Романовски више не донесе ниједан такав балет, издвојио је пар слика и одлич-
но изведених игара, међу којима се истакла Марина Олењина. Критичар  
Милојевић је истакао пар новина ансамбла које су се огледале у преплитању 
кола, а нарочито је похвалио игре Чардаш, Мазурку и Велики валс, са жаљењем 
што солисти немају интересантнију радњу и музику. О игри Олењине навео је 
следеће: «Ова уметница живе и вехементне маске дала је успешно пркосну и 
сунцем опаљену Марију, кметову кћер. И у Чардашу је са одличним г. Жуковским 
темпераментно водила сцену (Политика, 11. октобар, 1930. године, стр. 7, 
Заоставштина, МПУС). Сличног мишљења био је и критичар Виктор Новак. 
Сматрао је да ће се редитељу и главним протагонистима више пажње посветити 
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у другим делима, него што су то већ поменути балети. Међутим, и у овом 
случају, у свој монотоности радње, Олењина је била запажена као врсна темпе-
раментна играчица. « Ваља напосе да се истакне г-ца Олењина која је у 
Маневрима духовито интерпретовала Марију,  љубоморну супарницу. Редак та-
ленат г-це Олењине заслужује пуну пажњу вођа нашега балета (Време, X, 
бр.3156,11. октобар, 1930. године, стр.6). Нешто бољу слику код публике и кри-
тике пружио је балет Дафнис и Клое. Критичари су мало пажње посвећивали 
играчима, док су опширно анализирали  поставке Романовског, подвлачећи да је 
балетски ансамбл увежбано и беспрекорно играо, али да  ниједна од поменутих 
поставки није задовољавала потребе ансамбла. Тако је Милојевић навео да су 
солисти показали више духа од редитеља. Он је у првом реду истакао Наташу 
Бошковић, Јању Васиљеву, Жуковског, као и групу бакханки, међу којима су 
биле Олењина, Бологовска, Р. Леви, Роје и Прелић (Политика, XXVIII, 1931, бр. 
8306, стр. 6). Иако је ова сезона била лоша по самог редитеља, са друге стране, 
за Олењину је то био још један степеник више у балетској каријери. Када то ка-
жемо, мислимо на позитивне оцене у њеном раду и запажања о њеним активно-
стима с почетка рада Балета, па и запажања о евидентним предстојећим успеси-
ма и додели улога. Иако је у раду представљен чисто балетски репертоар ове 
уметнице, издвојићемо једно мишљење критичара Милојевића из оперско-ба-
летског репертоара, ради тумачења њених улога и места које заслужује у ансам-
блу. Критичар Милојевић је приликом гостовања Јурењева у Борису Годунову, 
Кнезу Игору и Аиди 21. марта текуће сезоне забележио следеће: «У Кнезу Игору 
смо те вечери имали још једно задовољство: прву робињицу је играла једна 
уметница која располаже изванредном способношћу за карактерну игру, г-ђа 
Олењина. Ми смо одавно запазили њен таленат у томе смислу и још за доба 
Шехерезаде смо је издвојили из ансамбла као уметницу која изразом очију, ма-
ске и тела одиграва драму. И у Половецким играма је била на свом месту, бујним, 
темпераментним и стилски верним интерпретовањем те благодарне играчке 
улоге. Г-ђа Олењина је и овом улогом доказала да се са њоме мора рачунати при 
подели карактерних играчких улога» (Политика, 21. март, 1930. године, 
Заоставштина МПУС). Говорећи о добу Шехерезаде, можемо закључити да 
критичар упућује на то да се Олењина показала и издвојила још од самог почет-
ка и настанка балета на нашим просторима, а да је дуже времена прошло од тог 
доба за  распоређивање улога по  спремности и играчким квалитетима. 

Након ове сезоне Олењина одлази у Париз на усавршавање и њено поновно 
ангажовање у Народном позоришту се наставља у сезони 1933–1934. Олењине  
тада нема у позоришном годишњаку, али наступа у премијерним и репризним 
балетима. Шеф Балета била је Нина Кирсанова. У току ове сезоне појавило се 
шест нових балета Човек и коб, Љубав чаробница, Јесења поема, Соната вели-
ког града, у кореографији и режији  Нине Кирсанове, Прича о Јосифу, Тил 
Ојленшпигел, у кореографији Пие и Пина Млакар (Позоришни годишњак 
Народног позоришта 1933–1934). У балетским премијерама Човек и коб и 
Љубав чаробница, Олењина је носила водеће и захтевне улоге. Одигравши 
Енергију у балету Човек и Коб оставила је посебне позитивне утиске, па је тако 
критичар Милоје Милојевић забележио да је «г-ђа Олењина моћном пластиком 
реализовала идеју енергије (Политика, 21.јануар 1934. године, Заоставштина, 
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МПУС).  Критичар Манојловић је  приметио иновацију Кирсанове у поставка-
ма датих балета и опширно сагледао све апекте постављених дела. Увидевши да 
је балетски ансамбл, у суштини класично васпитан, успео да се снађе у новим 
балетским креацијама, овај критичар је хтео да истакне тежину реализовања 
класичног и пластичног стила, те је одао признање Кирсановој и читавом ан-
самблу: «Ужи балетски збор, у коме је главну улогу драматично одиграла г-ђа 
Олењина био је пробрано компонован и уигран» (Политика, 21. јануар 1934. го-
дине, стр. 7, Заоставштина, МПУС). У балету Љубав чаробница, Олењина је 
играла Луцију, најбољу другарицу Канделас. Критичар Милојевић је истакао да 
је драматично изнела улогу, а то се односило и на игре које је представила: Игра 
ватре (враџбине), Сцена љубоморе и завођења, Игра Кармела и 8 девојака 
(Листа представе, МПУС). Балети Соната великог града и Јесења поема доби-
ли су негативне оцене и оспоравања у критици. По мишљењу критичара, 
Кирсанова, нови шеф и кореограф овим балетима није донела ништа ново и 
оригинално, што се од ње очекивало, међутим, критичар Тодор Манојловић је 
такође запазио оскудну радњу, али је додао да је кореографска поставка била 
задовољавајућа, наводећи да су «г-ђа Кирсанове, Васиљева, Олењина и г. 
Жуковски пожњели заслужене бурне аплаузе» (Шукуљевић-Марковић: 1999, 
56). Балетски пар Млакар дао је две кореографске премијере, а  стручна критика 
није пуно писала о појединачним улогама. Критичар Коста П. Манојловић оце-
нио је игру Олењине  (Суламит у Причи о Јосифу) као темпераментну, али и ош-
тру: «Више еластичности у покретима више би одговарало улози» (Време, XIV, 
бр.4393, 30.март, 1934. године, стр.6) У балету Тил Ојленшпигел ( Шаљивчина), 
Олењина се нашла у улози Грађана и пиљарица. «Духовити Тил Ојленшпигел, 
како га је дала г-ђа Млакар, а доживљај из његовог живота илустровали грађани, 
пиљарице, галантни пар, филистри, судије и полицајци, односно наш балетски 
ансамбл, јесте једна првокласна креација духовита по замисли, декору и сцена-
ма, пуна гротескности и непосредности.»(Време, XIV, бр.4393 30. март, 1934. 
године, стр. 6). Пред  почетак сезоне 1934–1935 у неколико новинских чланака 
најављен је долазак Марине Олењине на сцену Народног позоришта у својству 
примабалерине. «Г-ђа Марина Олењина, досадашња истакнута солисткиња бе-
оградског балета, ангажована је од стране управе Народног позоришта за на-
редну сезону као примабалерина (Време, XIV, бр. 4506, 27. јул 1934. године, 
стр.9). И ова сезона ће показати доста новина и преокрета  на балетском репер-
тоару. Као прво, на чело Балета долази руски балетски играч Борис Књазев и 
остварује три нова балета. Једина примабалерина је Марина Олењина 
(Позоришни годишњак 1934–1935). У књизи Ксеније Шукуљевић-Марковић 
«Наташа Бошковић - примабалерина, кореограф и педагог долазимо и  до пода-
така да је нови шеф Балета, први играч и редитељ Борис Књазев у Народно по-
зориште  дошао на иницијативу Марине Олењине. Њихово познатство потиче 
из Париза, будући да су обоје били ученици Матилде Кшесинске (Шукуљевић-
Марковић 1989: 60). Нови балети који су се нашли на репертоару су Живот 
једног дана, Ендимон, Мисли. Када је реч о поставкама нових балета, уметнички 
квалитети постављених балета нису задовољили укус критике. Стручна крити-
ка је  негодовала одабир и интерпретацију дела, али креације Олењине су доби-
ле похвалне оцене. У заоставштини Марине Олењине налазимо неколико чла-
нака у којима је стручна критика дала свој суд о играчким квалитетима Олењине. 
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У чланку под називом «Пред премијеру балета: Г. Књазев - г-ђа Олењина, кри-
тичар Р.Т. у разговору са главним носиоцима улога о игри и самој појави 
Олењине забележио је следеће: « Гледали смо је већ више пута, још пре него 
што је отишла у Париз где је провела две године на усавршавању. Њена је игра 
еминентно карактерна и поетска, плод како напорног рада, тако и и интелекту-
алних медитација и усавршавања. Она не тражи само естетски израз, већ исто 
тако спиритуалну супстанцу сижеа који игра. Погрешно би, ипак, било припи-
сати тој њеној уметности чисто интелектуални карактер. Она се рађа из једног 
инстинкта, из једне стваралачке воље. Плод интуиције и резултат студирања. 
Ништа површно ни импровизовано (Правда, 30. децембар, 1934. Заоставштина, 
МПУС). Поред тога наводи њену скромност, наводећи како она не жели ништа 
да прича о себи, већ жели само да ради и да је публика цени по томе. О томе го-
вори и богата стручна литература – «Један индискретан поглед на библиотеку, 
док г-ђа Олењина одлази на телефон, открива читаву стручну литературу. 
Комплетна енциклопедија о балету.» Још један интересантан коментар налази-
мо поводом балетске премијере: «Живот једног дана»...»Ендимон»... «Ми-
сли»...»Г-ђа Олењина је рођена за пластичарку монументалног стила. Она је 
управо трагичарка – хероина балета. Њен вазда убедљиви гест има ширине, 
снаге, смелости, замаха, и увек у осећању мере и уметничке форме. Најбоља је 
у улози «Мрачне мисли», јер јој тај жанр најбоље одговара. Одлично је савлада-
ла и улогу Пастирке. Технички безначајно постављену улогу, удахнула је у њу 
живот и сву драматичност израза. У класичном жанру њој не одговара улога 
какве лептирице. Њено лице и тело није за такве сладуњавости. Али је она и у 
класичној техници изврсна као што је у новој изразита (Недељне илустрације, 
исечак из новина, Приватна збирка, Заоставштина, МПУС)»  Слично мишљење 
изнео је и критичар Миленко Живковић: « ... Г-ђа Олењина је са својом потму-
лом демонијом теже се преображавала у лирски пасивна стања, док је као 
Пастирка и Мрачна мисао уносила читаве експлозије кључале страсти. (Време, 
XIV, бр. 4663, 31. децембар 1934. године, стр.6). Олењина је била примабалери-
на до 1. јуна 1935. године (Позоришни годишњак Народног позоришта 1934–
1935), након чега је раскинула уговор са Народним позориштем за идућу сезо-
ну.  У листу Време је изашао чланак под насловом «Београдска Опера прћија 
појединих директора! Зашто г-ђа Марина Олењина напушта нашу сцену». У 
свом излагању Олењина је потврдила чињенице о раскиду уговора и тражењу 
одсуства до краја текуће сезоне (Време, XV, бр. 4772, 22.април, 1935. године, 
стр. 11).  Она је навела да је професионални сукоб са управником Браниславом 
Војиновићем (од 21. фебруара 1935) «затрован до крајњих граница» и да је бе-
оградска Опера постала неиздржива средина због таквог режима, па да у так-
вим условима нема опстанка уметности. Олењина је у својој изјави за лист 
Време такође навела да је по раскиду уговора у припреми концертна турнеја у 
земљи, након чега ће на јесен бити ангажована у Енглеској и Француској. На 
сцену Народног позоришта Олењина се враћа у сезони 1936–1937. Наступа као 
соло играчица. Међу новим балетима Имбрек з носом, Рскало и На Кавкаазу, 
Олењина је нарочито заблистала у балету Имбрек з носом, у кореографији и 
режији Маргарите Фроман. Главни протагонисти били су Олењина (Девојка) и 
Жуковски (Момак). Најаве овог балета биле су и у Политици, Времену, Правди, 
а уз опширне приказе стајала је и фотографија Олењине и Жуковског. Појава 
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новог домаћег балета разумљиво је привукла велику пажњу критичара. Опис 
Девојке  дао је критичар Миленко Живковић, наводећи да је Олењина овај лик 
изнела са пуно темперамента и експресије. Олењина је лик Девојке пренела 
„надахнуто, устрептало од љубави и енергично у одбрани од ругобе Имбрекаˮ 
(Време, XVII, бр.5489, 26. април, 1937. године, стр. 10). 

Наредну 1937/1938 сезону обележила су гостовања познатих и стручних ко-
реографа. Два нова балета Арлекинада, Хајдуци поставила је Јелисавета Ни-
колска, шеф Балета Народног дивадла у Прагу, док су трећи балет Ђаво на 
селу поставили Пино Млакар, шеф балета Циришке опере и Пиа Млакар, чла-
ница истог балета. Поред кореографа, гостовали су и Оскар Хармош, члан 
Загребачког балета, Нада и Ангелина Аренђеловић, играчице и Фран Лотка, 
композитор (Позоришни годишњак Народног позоришта 1937–1938). Први ба-
лет Арликанаду Николска је спремила у једном чину, док је Хајдуке  припремила 
у два чина. У оба балета играла је главне улоге заједно са Наташом Бошковић. У 
првом балету Олењина је играла Вилу, потом Карневалске маске. У Хајдуцима 
је играла Сеоску девојку (Листа представе). Критичар Миленко Живковић 
веома је похвално оценио београдски ансамбл који је спремила Николска, 
наводећи да би ритмички био још прецизнији да је било више оркестарских 
проби. Испрва је позитивно оценио игру главних протагониста, затим и оста-
лих играча. «Сеоска девојка г-ђа Олењина темпераментно и играчки коректно 
своје добро запажене епизодне сцене (Време, XVII, бр. 5673, 1. новембар, 1937. 
године, стр. 8). Лоткин балет Ђаво на селу у три  чина и осам слика изазвао је 
велику пажњу и одушевљење код публике и критике. Био је још један у низу 
успешних домаћих балета. Носиоци главних улога били су Пиа Млакар (Јела) 
Пино Млакар (Мирко), Оскар Хармош (Ђаво) и Марина Олењина (Ђаволова 
баба). Игра главних протагониста била је технички веома чиста и прецизна до 
најситнијих детаља. Ту је критичар Миленко Живковић приметио да се «својом 
експресивном игром и мимиком (премда сувише младог лика) истакла г-ђа 
Олењина у улози Ђаволове бабе»(Време, XVII, бр.5816, 27. март, 1938. године, 
стр. 9). Критичар П. је Олењину  окарактерисао и као «прву демонијачку заво-
дницу» (Правда, XXXIV, 12012, 27. март 1938. године, стр.14).

У балетској сезони 1938/1939 била су  два нова балета Франческа да Римини 
и Златни петао, и то пред сам крај сезоне (Листа представе, МПУС). Шеф ба-
лета и први играч био је Анатолиј Жуковски, прве играчице: Наташа Бошковић, 
Марина Олењина, Јања Васиљева, Аница Прелић. Критичар В.В пред поче-
так нове 1939/1940 сезоне (у којој Олењина неће бити ангажована) је дао свој 
суд о општем стању престоничког Балета и истакао значај Олењине за Балет 
Народног позоришта. Он је критиковао  одлуку дирекције Опере да овој умет-
ници ускрати место и ранг који јој по заслугама припадају. Такође, подсетио је 
на успех, који је Олењина градила из сезоне у сезону, и том приликом је споме-
нуо балет Франческа да Римини, нагласивши да је Олењина «пожњела велики 
успех и код публике и код критике» (Правда, XXXV, бр. 12501, 26. август 1939. 
године, Исечак из новина, Заоставштина МПУС). Критичар Петар Стефановић 
је упоредио две Франческе, прву (Васиљеву) и другу (Олењину): «Прва је слу-
шала стихове Дантеа, друга стихове Чајковског. Кроз исте формалне прописе 
кореографског нацрта обе ноте персоналности врцале су и варничиле из двају 
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Франчески» (Правда XXXV, бр. 12422, 9. јун 1939. године, Исечак из новина, 
Заоставштина, МПУС). Ово је уједно и последња балетска премијера у којој 
је Олењина играла до краја свог ангажмана у Народном позоришту пре почет-
ка Другог светског рата. Наиме, велику пажњу у ондашњој штампи привукао 
је поновни одлазак Олењине са сцене Народног позоришта, што због лошег 
стања Балета и окрњеног састава, што  због несугласица између Олењине и 
Управе Народног позоришта. О томе је подробно писао критичар В.В, нагла-
сивши да одсуство г-ђе Олењине представља један велики уметнички минус. 
Интересантан је податак, како критичар наводи, да је Олењиној у претходној се-
зони био поцепан уговор за ту сезону. Тадашњи директор Опере Ловро Матачић 
схватајући значај ове уметнице за Балет, заложио се и успео да закључи са њом 
нов уговор. У даљем тексту критичар указује на сличну ситуацију и у наредној 
1939/1940 сезони, с тим да је овај пут Олењина одбила да потпише уговор, 
сматрајући да ти услови нису прихватљиви, јер су представљали деградирање 
њеног уметничког ранга (Правда, XXXV, бр. 12501, 26. август 1939.). 

Овде се полако завршава кратак преглед балетског репертоара Олењине 
из међу два светска рата. Као што је  већ поменуто, Олењина није наступа-
ла у сезони 1939/1940. Вратила се у сезони 1940/1941 у којој су се давали ре-
призни балети. Ова сезона је  насилно прекинута бомбардовањем Београда и 
Народног позоришта. На основу приказаног  можемо закључити да се Марина 
Олењина на сцени Народног позоришта у периоду између два светска рата 
истакла као комплетна уметница. Њена дугогодишња балетска каријера обу-
хватила је широк опсег балетских улога. Као класична и карактерна балери-
на савршено је владала балетском техником и сва се предавала сцени. Играла 
је у кореографијама разних кореографа, а стручна критика је истицала њену 
посвећеност балетском позиву и високи професионализам.  Ово је само један 
део њене богате балетске каријере и залагања за српски балет, који захтева још 
дубље проучавање њеног стваралаштва. 
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МПУС – Музеј позоришне уметности Србије. Заоставштина балерине Марине 
Олењине.

Наташа Димитриевич

БАЛЕТНЫЙ РЕПЕРТУАР МАРИНЫ ОЛЕНИНОЙ НА СЦЕНЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА В ПЕРИОД МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ 

ВОЙНАМИ

Резюме

В докладе представлена часть иследований, посвященных артистической деятельности 
балерины Марины Олениной на сцене Белградского национального театра. Оленина явля-
ется представительницей русской театрально-художественной эмиграции первой волны. В 
период между двумя войнами развивается ее танцевальная карьера на сцене Национального 
театра в Белграде. С 1923 по 1930 гг. Оленина выступала с небольшими сольными номерами 
в балетных представлениях, а с 1931 по 1941 ее выступления на сцене Национального теа-
тра проходили с большим успехом. В этот период в ее балетный репертуар  входили главные 
роли и сольные номера. В статье обосновано, что Оленина  сыграла важную роль в становле-
нии белградского балета и способствовала развитию сербского балетного творчества.

Ключевые слова: Марина Оленина, русская эмиграция, балет, Национальный театр, Му-
зей театрального искусства.
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ДВА ПИСМА С. В. ШТЕЈНА У АРХИВУ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Радећи над архивском грађом, која се, укратко, тиче руске емиграције у Југославији и 
међусобних односа са краљем Александром Карађорђевићем, упознали смо се са бројним 
писмима, која су нам донела нова сазнања. У овом раду издвајамо два писма Сергеја 
Владимировича Штејна упућена краљу Александру Карађорђевићу. Штејн, иако мање 
познат руски писац и песник, оставио је дубок траг у славистици уопште, као и у руској 
емиграцији. Прво писмо С. В. Штејн је написао поводом десетогодишњице од ступања на 
престо Краља Александра Карађорђевића, 1931. године, уз песму на српском језику. Друго 
писмо, пронађено међу архивском грађом датира из 1928. године. Путем описа садржине 
ових малих историјских споменика у раду откривамо нове детаље у вези са биографијом 
Штејна и односима краља са представницима руске емигације.

Кључне речи: краљ Александар Карађорђевић, руска емиграција, епистоларна грађа, С. 
В. Штејн.

Working on archival materials which concern the Russian emigration in Yugoslavia and its 
relations with King Alexander Karađorđević we got acquainted with numerous letters in which much 
new information was discovered. In this paper we highlight two letters by Sergey Vladmirovich 
Stein addressed to King Alexander. Even though Stein was not a famous Russian writer and poet, 
nonetheless he left a deep mark in Slavic studies in general and as a prominent member of the 
Russian emigration. S. V. Stein wrote the first letter and a poem to King Alexander on the occasion 
of the tenth anniversary of his reign in 1931. The second letter found among archival material was 
written in 1928. In this paper we reveal new details from Stein’s biography and the king’s relations 
with representatives of the Russian emigration trough the content of these so-called minor historical 
monuments.

Keywords: King Alexander Karađorđević, Russian emigration, epistolary materials, S. V. Stein.

Вечна успомена на нашег драгог професора Бобана Ћурића, који наставља 
да нас инспирише.

Овај рад представља један мали део вишегодишњег истраживачког циклуса 
о руској емиграцији у Југославији, и то првенствено на основу архивске грађе, 
која се односи на везе између краља Александра Карађорђевића и руских еми-
граната. Будући да је наведена грађа велика по обиму и садржају, за потре-
бе овог рада смо се, пре свега, фокусирали само на писмo С. В. Штејна као 
илустрацију како један, макар и мали архивски податак може да употпуни био-
графске податке и да открије детаље из живота писца, али и истовремено надо-
гради информацију о односима краља са руском емиграцијом. 

Сергеј Владимирович Штејн je рођен 3. маја 1882. године у Павловску, 
као прво од четворо деце (Наталија и близнакиње Софија и Елена). Сведок 
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на његовом крштењу, односно кум, био је генрал-потпуковник Исидор Фран-
цевич Штејн. Како наводи А. Арсењев немачка племићка породица von Stein 
је у XII веку дошла из кнежевине Насау прво у Пољску, где се прадеда Јан 
фон Штејн венчао са кнегињом из фамилије Корсини (Арсењјев 2011). Де-
тињство је провео у Харкову, у кући стрица, чувеног лингвисте и професора 
Александра Афанасјевича Потебње. Завршио је археолошки институт у Санкт 
Петербургу и правни факултет Казанског универзитета. Штејн се женио три 
пута, а прва жена му је била Ина Андрејевна Горенко, иначе старија сестра Ане 
Ахматове са којом је Сергеј дуго био пријатељ. Интересантно је да је његова 
сестра Наталија Владимировна Штејн у првом браку била удата за песника 
„Сребреног века“, једног од оснивача акмеизма, Валентина Инокентијевича 
Аненског, а Сергеј Штејн је био рецензент његових ранијих радова. Чланци и 
преводи Сергеја Штејна су излазили у издањима Новое время, Литературный 
вестник, Славянские известия, Исторический Вестник, Живописное обозре-
ние, Русский библиофил, Лукоморье, а био је и редактор у часопису Слово, у 
којем су објављивани и радови Ане Ахматове, Николаја Гумиљова, Александра 
Блока и Валерија Брјусова (Оболевич 2019: 85). Објавио је 1908. год. антологију 
„Словенски песници. Преводи и карактеристике“, а Николај Гумиљов био један 
од првих који је написао позитивне критике на овај рад. 

Штејн је на Тартуском универзитету, у Естонији, од 1920. до 1928. год. држао 
предавања, између осталог, и о српско-хрватској књижевности (Ponomarjova, Šor 
2001). Естонију је морао да напусти из три главна разлога. Прво због тога што 
није био поново изабран на место професора словенске филологије, друго због 
неуспеле одбране докторске дисертације на тему Пушкина, у јуну 1928. године, 
а треће због банкрота новина Последние известия, на чијем челу је био управо 
Штејн. Након неуспеха у Естонији преселио се у Љипају у Летонији 1928. год., 
где је радио као професор руског језика у Љипајској руској гимназији. Познато је 
да се Штејн преселио у Београд 1931. године, а већ 1933. год. прелази у Далмацију 
у Дубровник, где се прекрштава у католичку веру (Арсењјев 2011). Од 1935. годи-
не био је именован за професора на Вишој филозофској и теолошкој школи при 
Доминиканском реду у Дубровнику, гдје предаје нове предмете: историју руске 
религиозне филозофије и руски језик (Slukan-Marković 2001). Последње године 
живота провео је у Западној Немачкој и умро је у Минхену 1955. г.

Истражујући архивску грађу, пронашли смо два писма С. Штејна упућена 
Краљу Александру. Једно је послато поводом десетогодишњице од ступања на 
престо Краља Александра Карађорђевића 1931. године (АЈ ф:74 ; ф:19) заједно 
са песмом на српском језику. Друго писмо (АЈ ф:74 ; ф:20), за које сматрамо да 
је важно поменути га у овом раду датира из 1928. године.

У првом писму (АЈ ф:74 ; ф:20) из 1928. године, када се Штејн преселио у 
Летонију, пише краљу како је „нашао смелости“ да му се обрати због вели-
ке пажње коју његово величанство поклања руским културним радницима, из-
беглим из бољшевичке Русије. Подсећајући краља у писму на свој рад, он му 
напомиње да је 1908. године у „Петрограду“ издао књигу превода и књижевних 
описа под општим насловом „Словенски Песници“1. Даље захваљујући овом 

1 Штейн С. Славянские поэты: Переводы и характеристики. СПб., 1908.
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писму сазнали да су у наведену антологију, која је иначе написана на основу 
Штејновог истраживачког рада на Балкану, ушле компилације песама Краља 
Николе Црногорског, Јована Јовановића Змаја, Јована и Војсилава Илића, Јована 
Дучића и других. Управо је захваљујући тој књизи Штејн стекао славу међу 
писцима, а за овај књижевни подухват Штејн напомиње у овом писму да га је 
црногорски краљ Никола I одликовао орденoм кнеза Данила. Свакако једно од 
најинтересантнијих сазнања је то да се писац упознао са краљем Александром 
31. марта 1908. године у Зимском Дворцу у Санкт Петербургу.

Даље сазнајемо да је Штејн 12 година био стални сарадник часописа Слав-
янские известия, које је издавало Петроградско Словенско добротворно друшт-
во. Он наводи да је уз његово учешће, управо то друштво формирало научно-
књижевни одсек „Славенской беседы“. Истовремено био је и секретар Управе 
Државног Руског Дунавског Паробродарства, које је, како Штејн пише, за циљ 
имало да учврсти везе између Русије и словенских држава. Штејн на крају пис-
ма моли краља Александра да због незадовољства које осећа у Летонији, а на 
основу његових радова у корист словенско-руских односа пређе у Србију и 
добије стипендију, како би радио у педагошкој и књижевној струци. У том тре-
нутку је Штејн радио као професор у гимназији у Љипаји, где је ушао у кон-
фликт са директором школе, па можемо претпоставити да је то један од разло-
га његовог незадовољства. Наведено писмо краљу представља својеврсни вапај 
Штејна, чему у прилог иде крај писма у којем моли да му се „бар кратко“ одго-
вори на његову молбу.

Друго писмо (АЈ ф:74; ф:19) написано краљу Александру поводом де-
се тогодишњице његове владавине 1931. године, такође прожимају сетан и 
незадовољвајући тон. На почетку писма Штејн поново подсећа краља на своја 
најзначјанија дела, као и у првом писму. Он у први план ставља његову антологију 
„Словенских песника“, уз допуну да га је за то дело 1909. године српски краљ 
Петар I одликовао орденом Светог Саве. Штејн у писму даље наводи да је након 
1928. године, када је објављен његов рад о „Пушкину и Хофману“, један при-
мерак послао краљу, као и књигу „Пушкин-мистик“, а све у знак захвалности и 
уважавања, као „руски патриота“, за многобројна добра дела којима је краљ „за-
сипао“ његове земљаке, који су остали без Oтаџбине. Из писма такође сазнаjемо 
да је Штејн био и научни секретар Српског одељења за оријенталистику. 

Даље у писму, Штејн говори позитивно о државном уређењу „срећне“ 
Југославије истичући заслуге краља у томе, и наглашава да жели да остане у 
њој, јер му између осталог одговара и због политичких уверења. Пише да је 
почео свој „последњи пут служења Његовој (краљевој) отаџбини“ тако што је 
у 55-ој години живота постао студент Православног Богословског Факултета 
Универзитета у Београду, са намером да се посвети духовно-религиозном раду 
у Југославији, што је такође нов и битан податак. Због тога је замолио краља 
две ствари, прво да њега и његову жену прими као „верне поданике Његовог 
Краљевског Величанства“, и друго да му одобри за време студија стипендију, 
са којом би он и његова жена могли да наставе скромно да живе у Југославији. 

Штејн пред крај писма пише да ће за све што краљ учини за њега да му буде 
најискреније захвалан „све до гроба“, и да ће посветити сва своја знања, иску-
ство и перо на верно служење њему и Словенима његове отаџбине. Врхунац 
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свог поштовања и уважавања краља Штејн изражава на крају писма, где наводи 
да поводом десетогодишњице ступања на краљевски престо, а у знак захвално-
сти, поклања његовом величанству „од искреног руског срца“ песму написану 
на српском језику. На нашу жалост песма није сачувана уз писмо.
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ДВА ПИСЬМА С. В. ШТЕЙНА В АРХИВЕ ЮГОСЛАВИИ

Резюме

Статья является частью исследовательского процесса и работы над архивными матери-
алами в рамках докторской диссертации на тему переписки русских эмигрантов с королем 
Александром Карагеоргиевичем. В данной работе приводятся письма Сергея Владимировича 
Штейна, которые помогают нам в установлении некоторых деталей биографии этого учено-
го, переводчика и поэта. 

Ключевые слова: король Александр Карагеоргиевич, русская эмиграция, десятилетие 
прав ления, архивные материалы.
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ДИЈАЛОГ ВЛАДИМИРА СОРОКИНА И ФЈОДОРА М. 
ДОСТОЈЕВСКОГ –„ДОСТОЈЕВСКИ ТРИП“ И „ИДИОТ“

Предмет овог рада јесте истраживање интертекстуалних релација између драме 
„Достојевски трип“ и романа „Идиот“ Фјодора М. Достојевског, разматраних пре свега кроз 
теоријске постулате Михаила Бахтина и његове студије „Проблеми поетике Достојевског“. 
Полазећи од Бахтинових теоријских принципа, у раду се компаративним методом анализирају 
примери из поменутних наслова с циљем утврђивања трансформација културних кодова, као 
и степен деловања једног текста на други. Посебна пажња је посвећена истраживању утицаја 
елемената књижевног наслеђа у делу Достојевског на Сорокинову драму „Достојевски трип“.

Кључне речи: Фјодор М. Достојевски, Владимир Сорокин, Михаил Бахтин, дијалог, ин-
тертекстуалност, текст, туђа реч, полифонија, постмодернизам.

The subject of this work is the research of intertextual relations between the play „Dostoevsky-
trip“ and the novel „Idiot“ by Fyodor M. Dostoevsky, conceived primarily through theory of Mihail 
Bahtin and his studies „The problems of Dostoevsky’s poetry“. Starting from Bahtin’s theory 
principles, the main focus of the work is analyzing the examples from the aforementioned titles, 
using the comparative method, with the goal of determining transformations of cultural codes, as 
well as the degree of impact that the titles have over each other. Special attention is dedicated to 
the research of influence that the elements of literal heritage in the work of Dostoevsky have on 
Sorokin’s play „Dostoevsky-trip“.

Keywords: Fyodor M. Dostoevsky, Vladimir Sorokin, Mihail Bahtin, dialogue, intertextuality, 
text, someone else’s word, polyphony, postmodernism.

Многи аутори ХХ-ХХI века или споре са Достојевским или покушавају да 
на свој начин преосмисле текст класика, интегришући његове јунаке у кон-
текст савременог доба и књижевности. Постмодернисте, пре свега, интересују 
они аспекти стваралаштва Достојевског који омогућавају нове интерпретације 
социјалних, културних и антрополошких митова, при чему „одричу „есхато-
лошки оптимизам“ Достојевског-метафизичара, као опасан за судбине човечан-
ства“ (Трунин 2010: 44). 

Драма Владимира Сорокина „Достојевски трип“, написана 1997. године, 
једно је од интригантнијих дела руске постмодернистичке књижевности. Овај 
драмски текст јесте репрезентативни пример постмодернистичког текста, који 
не само да у себе укључује цитате, алузије, клишее и друге интертекстуалне 
елементе, већ његову окосницу чини читава сцена из романа „Идиот“. „ХХ век 
сведочи: уметнички свет Достојевског, уз сву своју специфичност и „фантастич-
ност“, је толико аутентичан да практично сваки читалац налази у њему своје 
место, штавише, целокупна околна стварност уклапа се у његов координатни 
систем (независно од политичких, економских и чак – у Јапану, например, – ре-
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лигиозних уређења друштва, којима припада читалац). Свет после Достојевског 
почео је да се доживљава као свет Достојевског“ (Фокин 2007: 10). У својој дра-
ми Сорокин води дијалог са Достојевским, али и са читавим књижевним све-
том, насталим после мисли Достојевског, која је несумњиво одредила ХХ век.

Према речима Јурија Лотмана „свест без комуникације је немогућа. У том 
смислу можемо рећи да дијалог претходи језику и рађа га“ (Лотман 1992). Све 
језичке конструкције („текст у тексту“ или „текст о тексту“) повезане су са ау-
торовим настојањем на дијалогичности текста. Према Михаилу Бахтину управо 
такво постојање више гласова, како он ову појаву назива – „полифонија“, чини 
базу интертекстуалности. Помоћу игре и пародије културних кодова Сорокин 
деканонизује класични текст Достојевског, самим тиме га подвргавајући новој 
интерпретацији и спорећи са њим и вредностима читаве епохе. 

Неретко се може срести мишљење критичара о Владимиру Сорокину као 
„чистом стилизатору, конструктору, који експериментише са готовим „дискур-
сима и туђим типовима речи“ (Кукушкин 2002). Експеримент Сорокина састоји 
се у томе што аутор оригинални текст Достојевског из XIX в. у потпуности 
уклапа у оквире 90-их година XX в. успевајући да непромењено задржи смисао 
и јединство сцене из романа „Идиот“ и кроз њу покаже димензију својих лико-
ва. Све до теорије Михаила Бахтина, пут филозофске монологизације био је ос-
новни пут критичке литературе о Достојевском. У одломку из романа „Идиот“ 
искоришћеном у сцени „трипа“ из Сорокиновог драмског текста, читалац чује 
неколико гласова различитих свести, који постоје сваки независно за себе, док 
реч самог аутора у овој сцени, која је грађена искључиво од дијалога, у потпу-
ности одсуствује. Скренућемо пажњу на још једно значење речи „трип“ у на-
слову Сорокинове драме, којом ћемо се бавити. Осим основног значења – стања 
свести јунака или фазе у коју они упадају по узимању опијата, енглеска реч 
„trip“ значи путовање. То може управо бити путовање од једног текста према 
другом – од текста романа „Идиот“ до Сорокинове драме „Достојевски трип“. 
Са друге стране, путовање се може односити и на путовање кроз свест самих 
јунака, проузроковано утицајем велике руске књижевности на њихову подсвест. 
Ово друго значење речи „трип“ проширује и само значење Сорокиновог текста. 

Сцена из романа „Идиот“ која чини окосницу Сорокиновог драмског текста 
представља типичну за стваралаштво Достојевског – сцену скандала. Овакве 
сцене су од изузетног значаја за откривање ликова Достојевског и реализацију 
њихове речи, јер се у њима разоткривају јунаци, као носиоци одређене идеје, која 
чини срж самог романа. „Туђе речи унесене у наш говор неизбежно апсорбују 
ново, наш став и наш суд, то јест постају двогласне. Већ само преношење туђе 
тврдње у облику питања доводи у сукоб два осмишљења у једној речи: јер не пи-
тамо само, ми проблематизујемо туђу тврдњу“ (Бахтин 2000: 236). Сама сцена 
живи од речи својих јунака, а не од речи творца текста. Двогласна реч присутна 
је умногоме и у драми Владимира Сорокина, јер она делује унутар самих јунака, 
налазећи свој одраз у спољашњем свету, у коме она има способност да мења и 
остале јунаке и њихове свести, доводећи их у међусобни конфликт. Сорокинови 
јунаци воде дијалог како једни са другима, тако и са самима собом, и упра-
во тај дијалог представља путовање, односно „трип“ који се одвија у њиховом 
унутрашњем свету. „Скандал јесте то прво и најспољније манифестовање па-
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тоса личности“ (Бахтин 2000: 267). Личност са једне стране неизоставно до-
лази у сукоб са спољашњим светом, односно са оним „општеприхваћеним“, 
док са друге стране истовремено она води унутрашњи сукоб са самом собом 
и својим устаљеним моралним кодексом, друштвеним ставовима и личним 
жељама. Кроз овакав принцип остварује се једна од главних особености по-
етике Достојевског – дијалогизација. Узимајући у обзир све ове одлике, могли 
бисмо се запитати: Да ли би текст Владимира Сорокина могао постојати без 
кулминационе сцене романа „Идиот“? Сорокин преузима од Достојевског сце-
не, у потпуности грађене на дијалозима, и сам водећи дијалог са Достојевским. 
„Уместо узајамног деловања неколико несливених свести супституисала се 
корелација идеја, мисли и стања аутархичних једној свести“ – пише Бахтин, 
објашњавајући уметничку замисао Достојевског (Бахтин 2000: 60). 

У Сорокиновој драми препознајемо још један принцип који Бахтин издваја 
као релевантан за стваралаштво Достојевског, а то је Сократов дијалог, који 
„подразумева провоцирање речи речју“ – или како аутор даље објашњава, то је 
– „тенденција стварања изузетних ситуација, која чисти реч од сваког животног 
аутоматизма и објективности, која тера човека да отвара дубинске слојеве и мис-
ли“ (Бахтин 2000: 173). Јунаци подлежу управо оваквом разоткривању слојева 
њихових душа, бивајући наведени на исповест узимањем опијата, који их „пре-
носи“ у пространство романа „Идиот“. Жанр Сократовог дијалога такође је у 
тесној вези са принципом дијалогичности. Функција изузетних ситуација, које 
су у складу са карневалским осећањем света код Достојевског, по Бахтину јесте 
„откривање и провоцирање човека, ради проверавања идеје, односно ᾿човека 
у човеку᾿“ (Бахтин 2000: 176). Једна од таквих изузетних ситуација из романа 
„Идиот“ јесте управо сцена искоришћена у Сорокиновој драми. У овој сцени не 
само да се решава судбина Настасје Филиповне, главне јунакиње, и откривају 
мотиви њеног понашања, већ се разоткрива и читава лепеза осталих јунака ро-
мана и њихов глас у делу. 

„У роману „Идиот“ карневализација се манифестује истовремено споља 
веома очигледно и са унутрашњом дубином карневалског осећања света (де-
лимично захваљујући непосредном утицају Сервантесовог „Дон Кихота“)“ 
(Бахтин 2000: 245). Амбивалентни лик кнеза Мишкина налази се у центру ро-
мана. Са становишта обичне животне логике понашање овог јунака није адек-
ватно уобичајеном начину размишљања. Карневалско осећање света је ам-
бивалентно, у таквом свету се „још увек ништа није догодило, последња реч 
света и о свету још није изречена“ (Бахтин 2000: 236). Условљеност контекстом 
води до разумевања света књижевног дела, као увек незавршеног и омогућава 
даље тумачење дела. Свако означено посматра се као ново значење, које је не 
само временско, већ и просторно. Поетика Достојевског управо кроз простор-
не односе подразумева постојање више планова у роману, који и омогућавају 
принцип дијалогичности. У делу Достојевског стварно, просторно постојање 
више планова омогућава коегзистенцију више гласова и идеја у једном вре-
менском тренутку. Како пише Бахтин „основна категорија уметничке визије 
Достојевског није било постајање, већ коегзистенција и узајамно деловање. Он 
је видео и замишљао свој свет првенствено у простору, а не у времену. Отуд 
његова дубока тежња ка драмској форми“(Бахтин 2000: 82). Сорокин пише 
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драмски текст, узимајући као фундамент подтекст Достојевског, у коме његови 
јунаци проживљавају аутентичну сцену из романа „Идиот“ по узимању дроге 
„Достојевски“. Такође у језику Сорокиновог драмског текста видимо одлике 
карневалског жанра Достојевског. „Карневал зближава, уједињује, заручује и 
сједињује свето и профано, узвишено и ниско, велико и ништавно, мудро и глу-
по итд.“ (Бахтин 2000: 187). Тако се Сорокин у својој драми комбинујући језик, 
типичан за класичну књижевност и сленг наркомана, псовке, и разговорни језик 
служи још једном одликом карневалског света.

За наше истраживање важно је како се структура из оригиналног дела, сце-
на из романа „Идиот“, уклапа у новонастали текст Владимира Сорокина, и 
на који начин она мења структуру датог текста. Сорокин за своју сцену „три-
па“ (фаза по узимању опијата) узима реплике из сцене прославе имендана 
Настасје Филиповне (13-16 глава романа „Идиот“). Сцену прославе имендана 
код Настасје Филиповне у роману „Идиот“ одликују „карневалски тонови, који 
одзвањају готово у сваком лику и речи (уз сву њихову реалистичност и моти-
висаност)“ (Бахтин 2000: 213). У њој се реализује принцип дијалогичности и 
разоткривају јунаци. Она нам такође открива још један план, а то је „план кар-
невализованог подземног света, који се пробија кроз реално пространство те 
сцене“ (Бахтин 2000: 213), а којим влада лик Настасје Филиповне, који се на-
лази у „карневалском паклу“. Са друге стране, у контрасту са овом јунакињом 
стоји лик кнеза Мишкина, који се налази у „карневалском рају“ (Бахтин 2000: 
246). Ова сцена значајна је не само због инферналности простора, већ и због 
тога што се одиграва у кратком временском периоду (први дан Мишкиновог 
доласка у Петербург, завршна драматична сцена и крај првог дела романа), 
што такође одговара драмској структури и карневалском концентрисаном вре-
мену. Сцена из Сорокинове драме такође је „сцена карневала“ – просторија у 
којој се одиграва радња драме одраз је истог таквог „карневализованог под-
земног света“, који се налази на граници између реалности и подсвесног (гра-
ница између узимања наркотика и после његовог дејства). Могли бисмо рећи 
да се радња драме „Достојевски трип“ одиграва на „прагу“, баш као и у рома-
нима Достојевског, Сорокинови постмодернистички јунаци налазе се на ивици 
егзистенције, мисли, лочичког суд. „Тај велики дијалог код Достојевског умет-
нички је организован као незатворена целина самога живота који стоји на пра-
гу“ (Бахтин 2000: 121). 90-е године у Русији представљају један од најтежих 
преломних периода у историји ове државе, те текст Владимира Сорокина не 
можемо посматрати ван контекста, како друштвено-социјалног, тако и по-
литичког, моралног система епохе. Човек 90-их година у Русији среће се са 
значајним променама на тлу књижевности и културе. То је период када се 
објављују до тада забрањени писци и дела, емигрантска књижевност, „андер-
граунд“, писци Сребрног века, преводи западне модернистичке књижевности. 
Уопштено, можемо говорити о конфронтацији са једне стране, писаца старијег 
поколења, односно традиционалне књижевности, и са друге стране, младих 
аутора, који пишу у стилу авангарде (књижевни експеримент). Контекст епохе 
у којој настаје Сорокинова драма, олакшава нам разумевање одабира управо 
дела Достојевског као погодног интертекстуалног тла за реализацију ауторске 
замисли, откривајући нам осећање апсурда на прелазу између векова, кроз лич-
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не интимне исповести јунака у њиховом сусрету са светом књижевног дела и 
својим унутрашњим светом. 

Сцена „трипа“ у драми „Достојевски трип“ има за циљ да покаже утицај 
и моћ романа Достојевског на његове учеснике, ликове драме у самом тек-
сту. Међутим, ако посматрамо постмодернистички текст Сорокина у контек-
сту времена у коме настаје, излазећи из пространства самог дела, Сорокинова 
идеја добија још шире димензије, настојећи да покаже утицај Достојевског на 
читав XX в, епоху, друштво, књижевност. Како Хемичар на самом крају дра-
ме констатује: „...са сигурношћу може да се каже да Достојевски у чистом об-
лику делује смртоносно“ (Сорокин 2008: 135). Као да речи самог аутора зву-
че кроз његовог јунака, доносећи последњу реч о стваралаштву Достојевског 
и његовом утицају на епоху која ће уследити. Ипак, већ на самом почетку 
тумачења читалац се може запитати зашто прича о једином христоликом јунаку, 
главном јунаку романа „Идиот“, делује смртоносно на конзуматоре опијата 90-
их година? Овде је реч не само о интертексту и питању постојања литерату-
ре XX в. без опуса Достојевског, већ и о самој улози постмодернистичког тек-
ста и улози књижевности у развоју читаве цивилизације и мишљења. Сорокин 
кроз свој експеримент, игру речи и смисла, испитује границе књижевности, 
друштва, људске свести. Могли бисмо рећи да својом драмом „Достојевски 
трип“ аутор поставља питање: Шта све може књижевност? Аутор ставља знак 
једнакости између појмова живот и књижевност. Сорокин се служи иронијом, 
како би указао на „тежину“ различитих књижевних дела и писаца, те тако на 
самом крају драме, у разговору са продавцем наркотика, Хемичар констатује 
да „Достојевског треба разблажити Стивеном Кингом“ (Сорокин 2008: 135). 
Он својим делом, у којем води дијалог са Достојевским и читавом културном 
цивилизацијом, баца изазов и провокацију не само руској, већ и целокупној 
светској књижевности, оцењујући јачину утицаја појединих писаца на свест 
људи (поједини писци су тежа дрога, неки лакша, док трећи служе за „излажење 
из трипа“). Сорокинови јунаци доносе суд о утицају различитих дрога (писаца) 
на њих саме: „Како да изађеш из кризе? Нећеш ваљда с Кафком?“ или „– На шта 
се овај навукао? – На Толстоја. – Сачувај ме Боже тог смећа! Толстој! Кад се се-
тим – сав се најежим!“ (Сорокин 2008: 98). Поступак којим се користи Сорокин 
представља типичну постмодернистичку игру речи и смисла, у комбинацији са 
Бахтиновом концепцијом дијалогичности, полифоније, карневала и пунознач-
ности „туђе речи“. Игра код Сорокина јесте оно што руши строгу организацију. 
Центар је увек наметнут споља, управо зато при анализи текста морамо узети у 
обзир и религијске, политичке, социјалне, културне и друге околности. 

Текст „Достојевски трипа“ можемо поделити на неколико делова: уводни део 
(ишчекивање продавца са робом), први део сцене „трипа“ (цитати из романа 
„Идиот“), други део „трипа“ (са јунацима из романа „Идиот“ али без оригинал-
них реплика), трећи део „трипа“ (исповести Сорокинових јунака под дејством 
наркотика, излазак из „трипа“), и закључак (дијалог Продавца и Хемичара о 
дејству наркотика). Дискурсивност се код Сорокина преноси на ниво телесног 
(не случајно његови јунаци подлажу психо-физичком дејству наркотика). У 
Сорокиновој драми реализује се метафора „књижевност-наркотик“, при чему 
се сам живот замењује књижевношћу, тј. реално пространство – пространством 
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књижевног текста. Пре узимања најновије дроге коју Продавац нуди јунацима 
драме „Достојевски трип“ – наркотика „Достојевски“, Продавац истиче важ-
ност тачно седморо конзумената исте дроге. Упућени читалац одмах ће покуша-
ти да пронађе симболику броја 7, како кроз романе Достојевског, у којима број 7 
има несумњиву улогу (сетимо се 7 година Раскољњикова у логору, као 7 година 
очишћења, број који симболизује духовност и рађање новог света), но ипак, чи-
талац се не сме задржати на првој равни читања, чак иако би и у овом случају 
било могуће повезивање броја 7 са датом симболиком, укључујући и религиоз-
ни подтекст, који је код Достојевског неизоставан елемент. Сорокин не користи 
случајно број, који за самог Достојевског у његовим романима има несумњив 
значај. Пак, сцена скандала из романа „Идиот“ укључује више од седморо 
јунака. Тек по завршетку „трипа“, односно његовом сједињавању са реалним 
историјама јунака, открива се пунозначност сцене унутар Сорокиновог текста. 
Можемо закључити да одабир броја јунака и њихова замена улога, никако не 
мења идеју Сорокина, нити нарушавају концепцију Достојевског – срж остаје 
иста. Аутор одабира одређене дијалоге и смешта их у пространство „трипа“, 
мешајући улоге јунака који изговарају дати текст.

Сорокин узима реплике из чак три поглавља романа „Идиот“ градећи јед ну, 
комплексну сцену, при томе не нарушавајући дискурс Достојевског. Постмодер-
нистичка естетика одређује форму самог Сорокиновог уметничког поступка. 
Његов текст је фрагментаран, састављен из слика и цитата. Акценат се на-
лази на означитељу, као и игри ознака, а не на означеном – тексту из рома-
на „Идиот“. Ипак, при упоређивању сцене из оригиналног текста и текста 
Владимира Сорокина наилазимо на одређена одступања при коришћењу цитата. 
У Сорокиновој драми речи Фердишченка из романа „Идиот“ преузима Лебедев: 
„Достојевски трип“: „Лебедев можда не би, Настасја Филиповна, ја сам отво-
рен човек. Зато би вас узео кнез“ (Сорокин 2008: 105) / „Идиот“: „Фердишченко 
вас, можда, и не би узео, Настасја Филиповна, ја сам човек искрен, – прекиде 
је Фердишченко – али зато ће вас кнез узети!“ (Достојевски 1954: 197) . Реч 
Генерала из романа „Идиот“, који се у Сорокиновој драми чак и не појављује 
преузима Гања Иволгин: Генерал: „Човек образован, али пропао!“ (Достојевски 
1954: 203) / – Гања: „Образован човек, али пропао!“ (Сорокин 2008: 109). Овде 
би било неопходно узети у обзир и стање свести у којем се јунаци налазе, под 
дејством наркотика, те је Сорокин можда управо оваквим „паралелним“ све-
том успео да постигне аутентичност датог стања. Мењајући текст јунацима 
Сорокин не губи нит и не „квари“ смисао текста Достојевског, при чему успе-
ва да реализује сопствену замисао. „Паралелни свет“ „Достојевски трипа“ јесте 
свет окренут наопачке, „свет карневала, у коме се живи карневалским живо-
том. А карневалски живот јесте живот који је скренуо из уобичајене колотечине 
(„monde a l’envers“)“ (Бахтин 2000: 186).

Обратимо пажњу на речи Дарје Алексејевне које код Сорокина преузима 
Иполит: „Достојевски трип“: „Је л то због тебе да одустане! Гле ти њега…до-
шао…бацио новац на сто...сељачино. Кнез је узима за жену…а ти си дошао да 
је купујеш…“ (Сорокин 2008: 108) / „Идиот“: „Зар теби за љубав да устукне?“ – 
победнички прихвати Дарја Алексејевна – „Гледај га само: сручио геак паре на 
сто! Кнез њу за жену узима, а ти јој о срамоти радиш“ (Достојевски 1954: 202). 
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Сорокин не само да се игра речима и гласовима јунака, већ и културним кодо-
вима и самим језиком дела, полемишући како са Достојевским, тако и са својим 
читаоцем. Бахтин пише о Достојевском: „Он стално полемише – и то са некак-
вом органском нетрпељивошћу – са теоријом средине, ма у ком се облику она 
јављала“ (Бахтин 2000: 84). Ова полемика између Сорокина и Достојевског при-
сутна је током целе драме и реализована је кроз борбу јунака са њиховим соп-
ственим свестима по узимању наркотика „Достојевски“, у којима они губе бит-
ку против сопственог „ја“. Конвенционални језик Сорокин замењује сленгом, 
разговорним језиком и псовкама, пратећи реалије 90-их година, али ипак при 
томе, успевајући да очува срж текста Достојевског. Оно што је важно јесте да 
Сорокин приписујући одређени текст јунака романа „Идиот“ другим јунацима 
Достојевског унутар свог текста, долази до свог циља – а то је разоткривање 
личности својих јунака и демонстрација ослобађајуће моћи речи Достојевског, 
која његове јунаке нагони на исповест. Значај исповести и дијалогичности код 
Достојевског има кључну улогу за јунаке Сорокиновог постмодернистичког тек-
ста. У сцени прославе имендана код Настасје Филиповне, један од јунака, који 
се у Сорокиновом тексту не појављује, али његове реплике звуче кроз глас дру-
гих јунака (Фердишченко) предлаже својим гостима да се прихвате игре испове-
сти, у којој би свако „испричао шта било о себи, али нешто такво што он сам, по 
савести сматра за најружнији од свих својих ружних поступака у току целог свог 
живота“ (Достојевски 1954: 172). Бахтинова концепција полифоније и пуноз-
начности „туђе речи“ овде игра нарочиту улогу. Наркотик „Достојевски“ изази-
ва у јунацима драме стање, у којем сваки од њих добија потребу да се изрази, да 
у том свеукупном дијалогу „реши своју мисао“, како истиче Бахтин. „Најбољи 
лек за бол састоји се у томе да вриснете, да је избаците из себе у потпуности. 
Испољавање чини бол објективном и установљава равнотежу“ – пише Валентин 
Хализев у свом теоријском раду о драми (Хализев 1986: 109). Овде видимо од-
лике дијалошког жанра, који примећује Бахтин у поетици Достојевског, а реч 
је о Сократовом дијалогу, жанру који подразумева „изазивање, провоцирање 
сабеседникове речи“ и чији су јунаци идеолози (Бахтин 2000: 173). У овом 
дијалогу идеолози, који ступају у дијалог јесу Сорокин (односно његови јунаци) 
и Достојевски. Тако се жанр Сократовог дијалога реализује, како на ширем, тако 
и на ужем плану драме Сорокинове драме. 

У централној сцени драме срећемо неколико главних јунака романа „Идиот“: 
кнеза Мишкина, Настасју Филиповну, Рогожина, Гању Иволгина, Иполита 
Терентјева, Дарју Иволгину и Лебедева. Сви ови ликови код Достојевског јесу 
потпуно различите личности и свести које одржавају пунозначност своје речи 
током целог романа, не сливајући се са гласовима осталих јунака. Сорокин меша 
реплике јунака у своме тексту, искључујући реч кнеза Мишкина и Настасје 
Филиповне, чији текст остаје у потпуности доследан оригиналном тексту. У од-
носу на измешане реплике свих других јунака, могли бисмо закључити да гла-
сови Настасје Филиповне и кнеза Мишкина јесу доминантни гласови, од којих 
унеколико зависе све остале трансформације. Ова два јунака представљају но-
сиоце опозиције представника „карневалског подземља“ и „карневалског раја“, 
о чему је претходно било речи. Тиме Сорокин нарушава Бахтинову концепцију 
о „пунозначности туђе речи“, стављајући доследност речи једних јунака изнад 
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других. Владимир Сорокин из целовитих свести својих јунака исеца идеолош-
ке тезе и распоређује их у динамичан дијалектички низ. Свака од ових свести у 
потпуности је аутономна и супротстављена свакој другој свести. Јунаци драме 
„Достојевски трип“ су мушкарци и жене, именовани не личним именима већ 
бројевима (мушкарац 1, 2, 3..., жена 1, 2, 3...). Свести свих ових јунака са својим 
логичким везама налазе се у својим границама, независним од туђих свести, 
што и видимо по завршетку „трипа“. Као и у свету Достојевског, њихове мис-
ли „живе на граничној линији са туђом мисли, туђом свести“ (Бахтин 2000: 87).

Са друге стране, овакве измењене реплике мењају и саме ликове. Наравно, 
морамо узети у обзир контекст у коме Сорокин користи текст Достојевског. Оно 
што пажљивом читаоцу јасно упада у очи јесте улога Дарје Алексејевне, која у 
Сорокиновој драми више не представља само лик брижне сестре, забринуте за 
судбину свога брата Гање, већ упада у хистерично стање, које на крају доводи до 
потпуне деградације у другом делу „трипа“, који већ није грађен према реплика-
ма из „Идиота“, већ Сорокинови јунаци (иако још увек у улогама јунака из ро-
мана Достојевског) износе своје реплике у којима аутор путем хиперболизације, 
оштре ироније и метафоре, исмева и до апсурда доводи постојање сваког од 
јунака Достојевског, што ће довести до кулминације и потпуне деградације сваке 
појединачне личности. Аутор бира најдоминантније особине јунака Достојевског 
и увеличава их до границе претеривања, не би ли у потпуности уништио личност. 
Пре самог изласка из „трипа“ и проживљене сцене из романа „Идиот“ Сорокин 
напушта дискурс Достојевског и задржавајући имена ликова, мења њихове гласо-
ве: Иполит: „Вама је свеједно што ћу ја ускоро умрети! Ви сте сурови, бездушни 
људи!...“ (Сорокин 2008: 113); Настасја Филиповна: „Нека све изгори! Нека изго-
ри сав новац света! Нека изгоре рубље, долари, франци, марке, јени, шилинзи!“ 
(Сорокин 2008: 113); Рогожин: „Ја желим све жене овог света! Осећам их! Ја знам 
и волим сваку од њих! Ја морам да их оплодим!...“ (Сорокин 2008: 114); Лебедев: 
„Ја ћу се претворити у огромну челичну свињу!... Живећу под земљом и само 
ћу ноћу излазити на површину да бих прождирао прљавштину света!“ (Сорокин 
2008: 114). Карневализација омогућава Сорокину да „види и прикаже такве мо-
менте у карактеру и понашању људи, који у условима нормалног животног тока 
не би могли да се испоље“ (Бахтин 2000: 234).

Како се приближава излазак из трипа, Сорокинови јунаци бивају све 
више растројени, они губе везу како са пространством романа „Идиот“, 
тако и са „реалним“ пространством. У овој метафази долази до кулминације 
разоткривања личности, те се чини како је Сорокин, користећи се максимал-
ном хиперболизацијом и иронијом, сваку од доминантних особина ликова 
Достојевског у својим јунацима употребио као средство за деконструкцију лич-
ности, а самим тиме и текста. Користећи се жаргоном, некњижевним језиком 
и псовкама, Сорокин на нивоу језика разоткрива „прљавштину“ својих јунака 
или са друге стране, потпуно открива њихове најдубље жеље: Иполит: „Ја ћу 
преварити смрт! Унајмићу најбоље научнике да направе Новог Мене!... О, то 
ће бити грандиозан посао!... Од њега ће се на све стране тазилазити зраци 
Радости и Оптимизма!“ (Сорокин 2008: 115) – после наркотика јунак потпу-
но одлази у свет маште. Кнез: „О, свирајте, свирајте на струнама мојих нерава! 
Свирајте сирочићи и унесрећени!“ (Сорокин 2008: 116) – Сорокин се у случају 
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главног јунака игра са његовом доминантном особином, безграничном добро-
том, која за њега на крају бива погубна, претварајући утопијску личност у своју 
опозицију, исмевајући је до апсурда. Настасја Филиповна претвара се у апсо-
лутно деструктивну личност, која губи контролу, рушећи све пред собом, док 
Дарја Алексејевна бива исмејана у својој сестринској љубави, која „превазила-
зи границе људског“. У вртлогу својих жеља јунаци губе битку. Њихови гласови 
више нису гласови, већ вапаји за помоћ. 

Сцена изласка из „трипа“ такође је иницирана сценом из романа Достојевског. 
Лик Настасје Филиповне, чија улога провокатора у роману „Идиот“ има наро-
читу улогу у развоју сижеа, овде такође на исти начин провоцира крајњи исход 
ситуације. Сорокинови јунаци, сада већ са својим првобитним ознакама/именима 
(М1, Ж1, М2...) приступају исповести, изговарајући наглас своје најдубље трауме. 
Као пример навешћемо једну од исповести М5. Ж1: „Тата је погинуо на фронту?“ 
М5: „Аха.“ Ж2: „Баба је умрла током прве године блокаде?“ М5: „Да.“ М1: „Деду 
је убила бомба?“ М5: „Бомба.“ М2: „А мама је умрла од тифуса.“ М5: „У градској 
болници бр. 8.“ М3: И ти и брат сте остали сами?“ М5: „Сами.“ (Сорокин 2008: 
133). Након сцене скандала у роману „Идиот“ долази до искреног разговора кне-
за Мишкина и Гање Иволгина, као и Гањиног искреног признања. У Сорокиновој 
драми након сцене „трипа“ такође долази до искреног разговора између његових 
учесника, и разоткривања њихових болних прошлости и скривених жеља.

Драма завршава следећом исповешћу и речима јунака: „А једном је брат от-
ишао у суседну зграду и није се вратио. Не знам где је могао да се дене. Тражио 
сам га три месеца. Затим је блокада пробијена. Из града ме је извео стриц. Брата 
никад нисам нашао...“ (Сорокин 2008: 135). Након завршетка приче јунаци за-
миру у неприродним позама, а Продавац и Хемичар улазе, како би констатовали 
дејство новог наркотика, закључујући да „Достојевски у чистом облику делује 
смртоносно“ (Сорокин 2008: 135). Сорокин се и самим завршетком своје драме 
игра дискурсом Достојевског, и сам у сопственој драми „разблажујући“ одломак 
из романа „Идиот“ (метатекст) својим оригиналним текстом, стварајући сложе-
ну постмодернистичку дијалошку структуру. Сорокин се користи принципом 
фрагментарности, слободне монтаже, који сједињује унеколико измењене дело-
ве класичног са савременим текстом. Читава сцена спаљивања новца на просла-
ви имендана Настасје Филиповне из романа „Идиот“, са свим провокацијама 
које у себе укључује, подсећа на преговоре у којима се тргује људским вредно-
стима – љубављу, браком, слободом. Достојевски, парадоксално, на тас ставља 
оне вредности које не би требало да буду измерљиве. Ова сцена, у којој се губе 
људска и морална начела одговарала је Сорокину да њоме разори своје јунаке 
до крајњег исхода – смрти. 

Сорокин сам истиче да „је за то да књижевност буде не више и не мање од 
онога што она јесте. Цео XIX и XX век она је била надувена жаба, која је све по-
кривала. Заузела је место цркве“ (Сорокин 2004). Аутор се односи оштро према 
односу према књижевности, као и (не)слободи писања. „Описати како се Наташа 
Ростова купа у бањи – Толстој себи није могао да дозволи то“ – говори Сорокин 
у једном од интервјуа (Сорокин 2004). Истичући Толстоја, као и друге писце 
XIX в. у свом „Достојевски трипу“ Сорокин кроз језик, апсолутно ослобођен 
норми, што је за класични текст било незамисливо, иронизује ауторство писа-
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ца које помиње. Он трансформише текст Достојевског придодајући му жаргон 
постепено, да би на крају сасвим прешао у погрдну и „неприличну“ реч јунака, 
истискујући књижевни језик Достојевског и остварујући карневалски прин-
цип. Аутор иступа против замене живота књижевношћу, указујући на смрто-
носно дејство наркотика – књижевности. Сорокин оваквим поступком упућује 
критику и скреће пажњу савременог читаоца на утицај књижевности XIX в. 
и прихватање тадашњих писаца као пророка, који су уз кризу православља у 
Русији довели до „обожавања“ појединих аутора, као што су Достојевски и 
Толстој. Он настоји да „отрезни“ читаоца, суочавајући га могућим исходом 
примене „књижевног наркотика“. Сцена скандала представља пространство 
цитата у служби изградње постмодернистичке идеје, која за смисао има упра-
во деконструкцију текста и његово преосмишљавање. Ипак, не можемо рећи 
да Сорокин у потпуности руши логику књижевне стварности Достојевског, већ 
мења дискурс романа, хиперболизујући већ зачету гротеску у роману „Идиот“ 
одводи своје јунаке до апсурда, кроз свет јунака Достојевског. Долазимо до 
смисла ауторског поступка кроз спајање два текста и дијалог са Достојевским – 
а то је обесцењивање совјетских дискурса и трансформисање културних кодо-
ва унутар новог, постмодернистичког дискурса и интертекстуалних поступака. 

Владимир Сорокин књижевност види као „центар спајања различи-
тих културних и друштвених процеса“. Класични текст, као претеча новог 
века, несумњиво је утицао на његово формирање. Како сам аутор у једном 
од интервјуа говори: „Ми смо сви отровани књижевношћу“ (Сорокин 2004). 
При разматрању Сорокиновог „Достојевски трипа“ не смемо изоставити, на-
равно, и ауторово лично искуство које је интегрисано у сам текст. Ако по-
гледамо један од интервјуа, у коме Сорокин сведочи о свом првом сусрету са 
људском агресијом још у детињству, примећујемо скоро дослован цитат у дра-
ми „Достојевски трип“, односно препознајемо личну исповест самог аутора, 
глас аутора кроз глас његовог јунака, који кроз своју исповест из детињства 
описује тренутке насиља чији је био сведок, гледајући такође као и сам Сорокин 
иза врата трауматичну сцену, која је на њега оставила вечни траг и дефиниса-
ла његову личност (Сорокин 2004). Кроз овакав поступак манифестује се „дво-
гласна реч“ Достојевског о којој пише Бахтин.

Према мишљењу Бориса Гројса „као што масовна уметност има своје теме 
(секс, смрт, новац итд.), и тема озбиљне уметности јесте смрт, али не било чија, 
већ њена сопствена“ (Гройс 1997). Као што Сорокин и показује својом драмом, 
служећи се дијалогом са највећим руским класиком, уметност је сама себи и по-
четак и крај. Она носи одговорност и поседује моћ да мења свет, да га руши, али 
и ствара нови. Она не познаје границе.

Како Бахтин пише „Достојевски је поседовао генијалан таленат да чује 
дијалог своје епохе или, тачније, да чује своју епоху као велики дијалог, да не 
хвата у њој само издвојене гласове већ, пре свега, управо дијалошке односе међу 
гласовима, њихово дијалошко узајамно деловање“ (Бахтин 2000: 149). Сорокин 
са својим постмодернистичким текстом ступа у дијалог, како са својом, тако 
и са прошлом епохом, и оном која долази. „Сва се стварност“ – писао је сам 
Достојевски – „не исцрпљује у битном, јер се огромним својим делом налази у 
њему у облику још скривене, неизречене, будуће Речи“ (Бахтин 2000: 175).
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ДИАЛОГ ВЛАДИМИРА СОРОКИНА И ФЕДОРА М. ДОСТОЕВСКОГО – 
«ДОСТОЕВСКИЙ ТРИП» И «ИДИОТ»

Резюме

В настоящей статье рассматриваются интертекстуальные связи между пьесой 
«Достоевский трип» Владимира Сорокина и романом «Идиот» Федора М. Достоевского. 
Особое внимание было уделено изучению влияния элементов литературного наследия в 
творчестве Достоевского на пьесу Сорокина «Достоевский трип», с опорой на интертексту-
альную концепцию Михаила Бахтина. Исходя из теоретических принципов Бахтина, с по-
мощью сравнительного метода анализируются примеры из вышеупомянутых литературных 
произведений, в целях указания на трансформацию культурных и литературных кодов, а так-
же определения роли и степени влияния классического текста на постмодернистский текст. 
С другой стороны, Сорокин в своей пьесе поднимает вопрос значения постмодернистского 
текста и роли литературы в развитии цивилизации и мышления. Своим экспериментом, че-
рез игру слов и трансформацию языка и культурных кодов Сорокин исследует границы лите-
ратуры, общества, человеческого сознания.

Ключевые слова: Владимир Сорокин, Федор М. Достоевский, «Достоевский трип», 
«Идиот», диалог, чужое слово, интертекстуальность, текст, постмодернизм.
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ПОЧАСНОГ ЧЛАНА СЛАВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ 

ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО, ОДНОСНО ЗА УКУПНИ НАУЧНИ 
ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СЛАВИСТИКЕ (2019)

Др Бобан Ћурић рођен је 13.12.1968. године у Ћуприји (Република Србија), 
где је завршио основну и средњу школу. На Филолошком факултету у Београду 
на Катедри за славистику дипломирао је 1993. године дипломским радом 
„Библијски мотиви у приповеткама У пустињи и  Домовина Лава Лунца“. Маги-
старску тезу под називом “Руска књижевност у београдском дневном листу 
Правда 1917 – 1945“ одбранио je 2000. на Филолошком факултету у Београду, 
а на истом факултету докторирао је на тему „Романи Бориса Савинкова (В. 
Ропшина)” 2013. године.

 На Катедри за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду 
Бобан Ћурић радио је од 1995. године, најпре у звању асистента приправника 
(до 2000.), затим у звању асистента за научну област Русистика, предмет Руска 
књижевност (2000‒2011), вишег лектора за научну област Русистика, пред-
мет Руски језик (2011–2013), доцента за руску књижевност за научну област 
Русистика, предмет Руска књижевност (2014–2019). За ванредног професора 
Филолошког факултета изабран је 2019. године. 

Бобан Ћурић био је ангажован на основним и мастер студијама на предмети-
ма: Увод у књижевност, Руска књижевност 8, Руска књижевност СПЕЦ 3 (Руска 
емиграција), Руска књижевност СПЕЦ 4 (Руска емиграција у Србији), Историја 
допетровске Русије, Историја Русије XVIII и XIX века, и Руска књижевност у 
наставном процесу. Професор Ћурић био је ментор при изради пет мастер ра-
дова и члан три комисије за одбрану докторских теза на Катедри за славистику 
Филолошког факултета у Београду.

Иновативно повезујући знања из историје Србије и Русије са опширним по-
знавањем историје руске емиграције, али и архитектуре главног града, у више 
наврата организовао је ауторске екскурзије по „руском“ емигрантском Београду. 
На овај начин презентовао је практичну примену стечених научних знања о 
међусобним прожимањима руске и српске културе на овим просторима, те кул-
турним, духовним и научним везама српских интелектуалаца и руских емигра-
ната које су оставиле трајни отисак на мапи Београда. Екскурзије проф. Ћурића 
су од 2003. године биле драгоцени и неизоставни део сваког научног скупа који 
је организовала Катедра за славистику Филолошког факултета, чиме је Бобан 
Ћурић систематски доприносио ширењу знања колега слависта о улози руске 
интелигенције у Београду и Србији између два рата. 

У циљу промовисања руске књижевности и културе, Бобан Ћурић је у више на-
врата држао предавања у Коларчевој задужбини и Руском дому. Гостујући преда-
вач био је и на Универзитету „Доброљубов“ у Нижњем Новгороду, где је говорио 
о руско-српским везама. Учествовао је у представљању српских издања у Русији, 
између осталог и у Дому руске дијаспоре „Александар Солжењицин“ у Москви. 

Бобан Ћурић је био ангажован у раду два научна пројекта Министарства 
науке Републике Србије: „Кодови руске културе“ (2006–2010) и „Књижевност 
и визуелне уметности: руско-српски дијалог“ (2011–2019). Члан Савета 
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Међународног славистичког центра Филолошког факултета постао је 2014. го-
дине, а од 2018. године био је и члан комисије за доделу награде „Проф. др 
Радмила Милентијевић“ за најбоље студенте Филолошког и Филозофског фа-
култета Универзитета у Београду. 

Активно радећи на проучавању руско-српских веза учествовао је 2003. годи-
не у организацији округлог стола „Београдски конгрес руских писаца и новина-
ра у емиграцији у историји српске и руске културе“ у Руском дому у Београду. 
Био је један од организатора и предавач у Међународној летњој школи “Руска 
емиграција у Србији“, коју је Филолошки факултет у Београду организовао заједно 
са Московским државним универзитетом „Ломоносов“, Вишом школом економи-
ке из Москве и Балтијским универзитетом из Санкт-Петербурга 2019. године.

О ширини научних интересовања Бобана Ћурића сведочи преко тридесет 
објављених студија, и монографија „Из живота руског Београда“ (2011), која је 
преве дена и на руски језик и објављена 2015. године. Бобан Ћурић се у својим 
студијама бави књижевноисторијском и филололошком анализом текста у ужем 
смислу те речи, као и анализом текста различитих аутора на свим његовим ни-
воима. 

Посебно интересовање Ћурић је исказивао за стваралаштво есера Б. Савин-
кова, које је било тема његове докторске дисертације. Централни део науч-
ног опуса Бобана Ћурића посвећен је темама везаним за руску емиграцију у 
Србији: бавио се махом рецепцијом руских писаца у српској периодици и ду-
ховним аспектима живота емиграната у Србији. Посебно место у групи радова 
о емиграцији заузимају чланци о контактима двеју култура. 

Други круг проблема које је проучавао проф. Ћурић јесте културно-просветна 
делатност институција руске емиграције, као што су Руски дом у Београду, Земгор 
и друге. Његови текстови обилују драгоценим библиографским подацима, заснова-
ним на скрупулозном проучавању архивских материјала и београдске дневне штам-
пе 20-их и 30-их година двадесетог века. Ова истраживања, пропраћена архивском 
грађом, представљају важан допринос проучавању феномена руске емиграције 
и сведоче о томе да је Бобан Ћурић био посвећени и пасионирани проучавалац 
историјских и културних веза Србије и Русије. Резултате својих истраживања 
представљао је на многобројним научним и стручним скуповима у земљи и ино-
странству: у Русији, Бугарској, Словенији, Републици Српској, Чешкој. 

Бобан Ћурић је настојао да српској читалачкој публици приближи дела ру-
ских писаца преводећи и савремене и ауторе XX века. Објавио је преводе дела 
Хармса, Аксјонова, Акуњина.

Радом са студентима, научним интересовањима, јавним предавањима, пред-
стављањем књига, радовима о културном наслеђу руске емиграције у српској 
средини Бобан Ћурић оставио је трајан траг у проучавању феномена ру-
ске емиграције и руске књижевности у српској средини. Професор Ћурић је 
са ентузијазмом и радошћу приступао раду са студентима. Као професор није   
био склон бележењу својих излагања, али су студенти на Универзитету у Бања 
Луци, у којој је последњих година предавао, сакупили и постхумно објавили 
његова предавања (књига „Руска емиграција“). Овај гест озбиљно је и важно 
сведочанство утицаја који је Бобан Ћурић имао на будуће русисте и слависте. 

      Бојана Сабо
Директор Руског центра Филолошког факултета у Београду
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ПРОФ. ДР ВУЧИНА РАИЧЕВИЋ, ДОБИТНИК ПОВЕЉЕ 
„РАДОВАН КОШУТИЋ” ЗА 2019. ГОДИНУ

Вучина Раичевић рођен је 15. 03. 1945. у селу Праћевац – Беране, Црна Гора. 
По завршеном школовању уписао се на Филошки факултету у Београду Дипло-
мирао је  на, на Одсеку за славистику – студијска група руски језик и књи жевност, 
јануара 1970. године. Постдипломске студије је завршио 1990. на Филолошком 
факултету у Београду, на смеру Примењена лингвистика и ме то дика наста-
ве. На Филолошком факултету у Београду 1996. године одбранио је докторску 
дисертацију под насловом Тематска условљеност лексике у уџбеницима руског 
језика и њена семантизација у наставној пракси (теоријске основе).  

У оквиру свог стручног усавршавања је 1978. године био на студијском бо-
равку у Петрограду (тада Лењинграду), на угледном Херценовом институ-
ту, на којем је завршио курс стручног усавршавања. Године 2004, у оквиру 
програма стручног усавршавања, био је на студијском боравку у Институту 
«А. С. Пушкин» у Москви, а 2005. године учествовао је на вишедневном 
Међународном симпозијуму у Москви, посвећеном унапређењу наставе руског 
језика и књижевности у иностранству. 

По завршетку студија Вучина Раичевић се запослио у гимназији у Старој 
Пазови као професор руског језика и књижевности. Поред гимназије, предавао 
је и у другим школама различитог типа.

Од 1996. до 2003. године предавао је на Машинском факултету у Београду 
(прво у звању вишег предавача, а потом у звању доцента) руски језик струке.  

Од 2003. године др Вучина Раичевић предавао је на Филолошком факултету 
Универзитета у Београду, на катедри за славистику у звању доцента, од 2007. го-
дине у звању ванредног професора, а од 2010-2013. у звању редовног професора 
за предмете: Методика наставе руског језика (на основним и мастер студијама), 
Општа методика наставе словенских језика, Методологија истраживања у ме-
тодици наставе страних језика (на докторским студијама). Након пензионисања 
2013, школске 2013/1014. и 2014/2015. на Филолошком факултету је радио као 
хонорарни професор на мастер и докторским студијама.

Научна интересовања проф. др Вучине Раичевића крећу се, пре свега, у широј 
области методике наставе руског језика, али и различитих других питања линг-
вистичке русистике, лингводидактике и методологије истраживања у настави 
страних језика. Његове најобимније публикације су у монографије: Лексика и 
семантизација: тематска условљеност лексике и њена семантизација у на-
стави руског језика (2006), Општа методика наставе словенских језика у 
инословенској средини (2007), Методологија истраживања у методици на-
ставе страних језика (2009), лексикографско дело Речник лингводидактичке 
терминологије (2011), Мотивација и креативност у настави страних језика 
(2012) и књига изабраних радова Русистичка лингводидактика: теорија и 
пракса (2017). Поред тога, аутор је и два универзитетска уџбеника Руски језик 
за пословне људе у области спољне трговине и туризма – пословна и свакоднев-
на комуникација (2005), Прилози методици наставе руског језика: од теорије 
ка пракси (2006). Објавио је, као коаутор, и четири актуелна средњошколска 
уџбеника: за I, II, III и IV разред гимназије и угоститељско-туристичке школе 
(сва четири имала су више издања, чији је издавач Завод за уџбенике у Београду). 
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Проф. Раичевић је, такође, коаутор универзитетског приручника Практикум из 
методике наставе руског језика (2011), као и приручника Подсетник за на-
ставнике страних језика: приручник за наставнике, у коаутроству са Виолетом 
Влајковић Бојић (2017).

Објавио је око 130 научних и стручних радова (укључујући и посебна изда-
ња) у различитим научним и стручним, педагошким и другим часописима, 
зборницима и листовима у земљи и иностранству. 

У својој наставничкој пракси, стручном и научном раду, др Вучина Раичевић 
је континуирано и активно учествовао на бројним стручним и научним ску-
повима – семинарима, симпозијумима, курсевима за стране језике, на конгре-
сима у земљи и иностранству, на којима је најчешће иступао с рефератима и 
саопштењима. На Филолошком факултету Универзитета у Београду био је члан 
више комисија за оцену и одбрану магистарских и мастер радова, као и ментор 
за израду, оцену и одбрану пет докторских дисертација. 

Године 2004. водио је групу најбољих студената у Москву, на Државни ин-
ститут за руски језик „А. С. Пушкин“. У процес реформе наставног плана и 
програма на Катедри за славистику Филолошког факултета активно је био 
укључен. У два мандата (по три године) био је члан Савета Међународног сла-
вистичког центра Филолошког факултета у Београду.  

Поред тога, у дужем временском периоду био је ангажован у раду 
Славистичког друштва Србије, посебно у организовању и реализацији традици-
оналног Скупа слависта Србије, који се одржава сваке године на Филолошком 
факултету у Београду, као и у раду Зимске школе – стручног семинара про-
фесора руског језика (у време зимског распуста). Од 2004-2011. године био је 
члан Управе Славистичког друштва Србије и Одбора за стручно усавршавање 
наставника у изучавању словенских језика, књижевности и култура, који ради 
у оквиру Славистичког друштва Србије. Поред тога, проф. Раичевић је коау-
тор програма: Зимска школа: семинар за стручно усавршавање професора ру-
ског језика, који је 2008 (и касније) прихваћен од стране републичког Завода за 
унапређивање образовања и васпитања. 

Од 2013. до 2015. године био је ангажован као сарадник од стране Завода за 
унапређивање образовања и васпитања у Београду на пројектима за израду исхо-
да за средњу стручну школу и гимназију и упутстава за њихово праћење. Током 
2014. учествовао је у преради и иновирању старих наставних програма за руски 
језик (први и други страни) за гимназију свих профила. Такође, у претходном 
периоду био је члан радне групе за стручну оцену квалитета уџбеника руског 
језика и радних свесака (уз уџбенике) за V, VI, VII и VIII разред основне школе и 
уџбеника руског језика са радном свеском за гимназију и средње стручне школе. 

На годишњој Скупштини Славистичког друштва Србије, 30. јануара 2017 
(у оквиру 55. Скупа слависта Србије), изабран је за председника Славистичког 
друштва (на мандатни период од две године). Након истека тога мандата, на 
Изборној Скупштини Славистичког друштва Србије, 04. фебруара 2019 (у окви-
ру 57. Скупа слависта Србије), поново је изабран за председника Славистичког 
друштва (на мандатни период од две године).  
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ОДЛУКА ОДБОРА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ  
„ПАВЛЕ И МИЛКА ИВИЋ”

Између више добрих дела (Љубисав Ћирић, Речник говора Лужнице, СДЗб 
LXV/2, Београд, 2018; Бојана М. Вељовић, Синтакса глаголских облика у гово-
ру Тутина, Новог Пазара и Сјенице, СДЗб LXV/1, Београд, 2018; Зоран Симић, 
Синтакса падежа у говору романијског платоа: метафоризација просто-
ра, Библиотека Јужнословенског филолога, Београд, 2018) Одбор за доделу 
Награде ,,Павле и Милка Ивић” одлучио је да ово признање за 2019. годину до-
дели књизи Речник говора Лужнице.

Награђено је дело из домена дијалекатске лексикографије, једне од грана 
дијалектологије, о чијем значају бар код Срба довољно говори податак да су 
двојица највећих језичких стручњака које смо досад имали, Александар Белић 
и његов најбољи ученик Павле Ивић, били пре свега дијалектолози.

Зна се да исцрпан дијалекатски речник представља поуздан ослонац за 
реконструисање материјалне и духовне културе српског села будући да су 
две револуције, технолошка и идеолошка, код нас из темеља измениле жи-
вот руралних средина и дословце затрле многе старе обичаје и облике ранијег 
привређивања. Такво дело доноси податке на основу којих се могу монограф-
ски обрадити и остали сегменти језичке структуре (фонолошки, морфолошки, 
синтаксички и др.). Животно дело професора Љ. Ћирића на најаутентичнији на-
чин сведочи да је то све тачно. Његов садржај верно одсликава карактерологију 
људи подручја представљеног Речником. Сада се зна шта Лужничани цене, чега 
се плаше, а чега стиде. Из ове књиге извирује и хлеб са девет кора, до кога се 
тешко долазило. Знамо да леб може бити вратљив, стар, морузњав, чис, сув, 
шарен. Знају Лужничани, а сада и ми, како то леб збере душу, а – далеко било 
– и шта говори израз: доједе леб. Из ове сјајне књиге ишчитава се кулинар-
ство Лужничана, на трпезу се износе сва јела уз рецепте како се она спремају, 
показује се како се обележавају верски и породични празници и обичаји (ве-
зано за славу, Васкрс, Божић), ту су кућа и покућство, ношња, све врсте усе-
ва, готово све из домена сточарства и земљорадње; знамо како се прави кућа, 
на видело дана излазе ношња, одевање и обување и тако даље, до краја – све-
га битног у животу човека Лужнице. Све то омогућено је сваке хвале вредним 
опредељењем аутора да многе одреднице, у служби својеврсне едукације, про-
прати објашњењима, појашњењима обима драгоценог речничког чланка. Тешко 
да данашње девојће из Бабушнице знају припремити белмуж, а на основу овога 
штива то могу учинити сви који у штиво завире. Ту су детаљно представљене 
све врсте банице, лепо је дочарана улога бачије, основног облика планин-
ског сточарења за време летње испаше. Уз лексему венчаница пројектована 
је практично кровна конструкција, а речено је и каква све година може бити?! 
Одредница грсница дочарава све о конопљи, а уз именицу работа читаоца чека 
цела студија! 

Последњих тридедесетак година обележено је процватом дијалекатске 
лексикографије, односно појавом доста дела оваквог садржаја. Привидна ла-
вина прилога са речима из народа, у чему призренско-тимочка дијалекатска об-
ласт надмоћно предњачи на српском језичком простору, у пуној је сагласности 
са толико пута цитираним Ивићевим речима да је лексика „море без обале“, у 
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ствари поприште тврдокорног одупирања утирању разлика у двама различитим 
говорним типовима у непосредном суседству, сталном контакту и преплитању. 
Често се, дакле, разлике љубоморно чувају у лексици, јер је „своје“, наравно, 
„исправније“ и „боље“ . Језички систем је изнивелисан, али једни имају „ћасу“, 
други „паницу“, једни праве „качамак“, други „пуру“, трећи „мандру“.

О значају радова овога типа најбоље сведоче адресе њихових корисника, а 
када је реч о дијалекатској лексици, подсећамо да се они најнепосредније утапају 
у озбиљне домаће и међународне лингвистичке пројекте од којих ћемо поме-
нути само: Етимолошки речник словенских језика, велики подухват Института 
за руски језик Руске академије наука у Москви, дело које се ради на основу 
доступних речи свих словенских књижевних језика и њихових дијалеката, 
Етимолошки речник српског језика и Речник српскохрватског књижевног и на-
родног језика САНУ – капиталне пројекте Института за српски језик САНУ. 

 Речник говора Лужнице, темељно рађен годинама, сублимира и искуство 
досадашњих речника говора ближих Лужници и удаљенијих од ње, остварујући 
и завидан лексикографски ниво. Садржајнији контекст, кога су се други ауто-
ри дијалекатских речника, вољно или невољно, лишавали, открива много веће 
могућности истраживача којима је дијалекатска лексика струка, а чини намире-
ним оне којима је оваква литература забава, подсећање или поука.

Све што је у овом речнику, и са садржајне, и са формалне стране посматра-
но, у духу је оних гледања која су обележавала и професора Павла Ивића, чије 
име награда носи. Уосталом, Ивићева свесрдна стручна и морална подршка 
истраживањима ове врсте стоји иза поменутог прилива народних речи из при-
зренско-тимочке дијалекатске области.

Кажу да родитељи, учитељи и завичај представљају свето тројство, о које 
се много лакше огрешити него ли му се одужити. Љубисаву Ћирићу је пошло 
за руком да задужи завичај, а што се струке и учитеља тиче, готово да нема 
језичког стручњака код Срба да се може похвалити оваквим делом. Изнете 
чињенице биле су у служби налога за доношење наше једногласне одлуке.

Београд, 26. XI 2019.                                ОДБОР 
                  за доделу Награде 

         „Павле и Милка Ивић”
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* Уредништво изражава искрену захвалност Хани Познановић на лекторисању материјала 
на енглеском језику.
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др Далибор Соколовић, доцент
Катедра за славистику, Филолошки факултет
Универзитет у Београду

др Марина Сорокина, водећи научни сарадник
Одсек за историју руске дијаспоре
Дом руске дијаспоре „Александар Солжењицин”

Сњежана Станковић
Одсек за руски језик и књижевност, Филолошки факултет 
Универзитет у Бањој Луци

др Стефан Стојановић, доцент*
Катедра за славистику, Филолошки факултет
Универзитет у Београду

мср Исидора Церовац Ђорић, докторанд
Катедра за славистику, Филолошки факултет
Универзитет у Београду

мср Василиса Шљивар, виши асистент
Одсек за руски језик и књижевност, Филолошки факултет
Универзитет у Бањој Луци

* Уредништво изражава искрену захвалност Стефану Стојановићу на превођењу резимеа 
на српски језик.
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УПУТСТВO ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

Часопис Славистика је научно периодично издање које објављује оригиналне 
радове из области словенске филологије, теорије лингвистике и књижевности, 
историје славистике и сродних научних области, као и научну критику, хронику 
и библиографију. 

Уредништво Славистике се састоји од еминентних стручњака-слависта из 
различих словенских и несловенских земаља.

Сви прилози у часопису Славистика рецензирају се од стране најмање два 
ко мпетентна стручњака од којих је један обавезно спољни рецензент. Ре цен-
зирање је анонимно у оба правца.

Радови који су већ објављени или понуђени за објављивање у некој другој 
публикацији не могу бити прихваћени за објављивање у Славистици. 

Прилог који упућујете часопису ради објављивања треба да има јасно 
одређену тему и прецизно образложену мотивацију метода које су у њему 
коришћене. Тврдње које износите у њему морају бити теоријски потврђене и 
емпиријски проверене. Рад мора представљати оригинално научно дело, које се 
ни у ком погледу не може сматрати плагијатом или аутоплагијатом. Уредништво 
поздравља полемичке радове који се ослањају на убедљиву аргументацију.

Славистика објављује резултате истраживања на свим словенским језицима, 
као и на енглеском језику. Рукопис треба да буде исправан у погледу правописа, 
граматике и стила. Треба такође обратити пажњу на следеће елементе:

а) Наслови посебних публикација (монографија, зборника. часописа, речника 
и сл.) који се помињу у раду штампају се курзивом на језику и писму на којем је 
публикација која се цитира објављена, било да је реч о оригиналу или о преводу. 

б) У тексту на српском језику страна имена која се помињу у раду пишу се 
транскрибовано према правилима Правописа српског језика, а када се страно 
име први пут наведе, у загради се даје изворно писање, осим ако је име широ-
ко познато (нпр. Фердинад де Сосир) или се изворно пише као у српском (нпр. 
Владимир Бондарко). 

в) У парентезама презиме аутора наводи се у изворном облику и писму, нпр. 
(Пипер 2015), (Апресян 1974), (Geeraerts 2006).

г) Цитати из дела на страном језику, у зависности од функције коју имају, 
могу се наводити на изворном језику или у преводу, али је потребно доследно 
се придржавати једног од наведених начина цитирања. Уколико су наводи дати 
у изворном језику, аутор у фусноти може дати њихов превод.
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Елементи рада по редоследу

1. Име и презиме аутора, установа у којој је запослен, електронска адреса (у 
приказима и хроникама ови подаци се наводе испод текста, с тим што се име и 
презиме наводе курзивом).

Чланци:                Прикази или хронике:

Марија Николић                 Марија Николић  
Универзитет у Београду               Универзитет у Београду
Филолошки факултет                Филолошки факултет
Катедра за славистику                Катедра за славистику
mnikolic@fil.bg.ac.rs                mnikolic@fil.bg.ac.rs

2. Наслов рада верзалом (назив и број пројекта у оквиру којег је настао 
чланак навести у подножној напомени на дну странице, везаној звездицом за 
наслов рада).

ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНО ИЗУЧАВАЊЕ СЛОВЕНСКИХ 
ЈЕЗИКА*

3. Наслов приказа може бити библиографска одредница.

КСЕНИЈА КОНЧАРЕВИЋ, ЈЕЗИК И КУЛТУРА: СЛАВИСТИЧКА 
ПЕРСПЕКТИВА. 

Београд: Јасен, 2018, 271.

NADREALIZAM U SVOM I NAŠEM VREMENU = LE SURREALISME 
EN SON TEMPS ET AUJOURD’HUI. 

ED. JELENA NOVAKOVIĆ. 
Beograd: Filološki fakultet, Društvo za kulturnu saradnju Srbija-

Francuska, 2007, 447.

Пример за хронике:

XVI МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА
(Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 20–27. 

август 2018)
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4. Сажетак (до 10 редака) и кључне речи (до 10) на језику рада.
5. Сажетак (до 10 редака) и кључне речи (до 10) на енглеском језику. 
6. Основни текст.
7. Цитирана литература (за рад написан ћирилицом прво дати литературу на 

ћирилици по азбучном реду презимена аутора, а затим литературу на латиници 
по абецедном реду презимена аутора; за рад написан латиницом редослед је об-
рнут, библиографске јединице које нису наведене ћирилићним писмом обавез-
но се транслитеришу према упуствима која су наведена ниже). 

8. Резиме: име и презиме аутора, наслов рада (испод наслова написати Рези-
ме), текст резимеа, кључне речи; уколико је рад на српском језику, резиме може 
бити на једном од светских језика (енглеском, немачком, руском, француском); 
уколико је рад на страном језику, резиме је на српском (страним ауторима 
Уредништво обезбеђује превод резимеа на српски језик). Резиме не би требало 
да прелази 10% дужине текста.

Имя Фамилия 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Резюме

 
Текст резюме.
Ключевые слова: ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово.

9. Прилози (фотографије, слике, табеле, факсимили и сл.) означити бројем, а 
у основном тексту назначити место прилога (прилог 1, прилог 2 итд.).

Обим рада и слање

Обим рада треба да обухвата до 30.000 словних места.

Радове треба слати електронски у Word формату и, уколико је неопходно, у 
PDF-у на адресу Уредништва: slavistikajournal@fil.bg.ac.rs.

9. Технички захтеви

Формат: *.doc или *.rtf. 

Фонт: Times New Roman.

Величина слова основног текста, наслова рада, наслова Цитирана литерату-
ра, Извори и целокупног резимеа – 12pt.
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Величина слова подножних напомена, сажетака са кључним речима, као и 
списка цитиране литературе – 10pt.

Пасуси у основном тексту и подножним напоменама треба да буду увучени 
1cm.

Интервал – 1.15.

Фонтови који не одговарају стандарду Unicode (нпр. фонетска транскрипција, 
црквенословенска азбука, старогрчки алфабет, симболи и сл.), морају се посла-
ти електронском поштом као посебан прилог уз рад у формату *.pdf.

Цитирање референци у тексту

1. Упућивање на монографију у целини (Пипер 2015) или студију у целини 
(Плунгян 2002).

2. Упућивање на одређену страницу или више суседних и несуседних стра-
ница (Лотман 2012: 139, 143–144), (Strada 1985: 96, 101). 

3. Упућивање на студије истог аутора из различитих година – хронолошким 
редом (Падучева 2006, 2008). 

4. Упућивање на студије истог аутора из исте године (Ивић 1990а, 1990б), 
(Храковский 2015а), (Храковский 2015б).

5. При упућивању на студију више аутора наводи се само презиме првог уз 
употребу скраћенице и др./et al. (Пипер и др. 2005: 325), (Hennig et al. 2006: 7–15). 

6. Упућивање на радове два или више аутора (Lakoff 1990; Langacker 1991; 
Кубрякова 1991). 

7. Рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према пагинацији, 
осим ако је рукопис пагиниран.

8. Прилоге (фотографије, слике, табеле, факсимиле и сл.) означити бројем, а 
у основном тексту назначити место прилога (прилог 1, прилог 2 итд.).

Одељак са цитираном литературом и изворима

Списак цитираних радова даје се у засебном одељку насловљеном Цитирана 
литература. 

Ако опис библиографске јединице обухвата неколико редова, сви редови 
осим првог увучени су удесно за два словна места (висећи параграф).
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У одељцима Цитирана литература и Извори неопходно је уз референце 
које нису дате латиницом навести њихову латиничку транслитерацију ради што 
прецизнијег електронског утврђивања цитатности. 

Латиничка транслитерација се наводи у угластим заградама одмах ис-
под референце. Аутоматска транслитерација текста доступна је на следећој 
адреси: https://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/ala-lc/ (дат је 
при мер за руски језик, у падајућем менију траже се други језици, нпр. за српски 
језик потребно је одабрати Serbian итд.). За референце у латиничком писму није 
потребно наводити транслитерацију. 

Литература се наводи на следећи начин: 

а) књига (један аутор):

Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка 
испитивања. Књ. 1. 2. изд. Београд: Нолит, 1958.

[Belić, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička ispitiva-
nja. Knj. 1. 2. izd. Beograd: Nolit, 1958]

Бондарко, Александр В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые 
структуры. Санкт-Петербург: Наука, 2005.

[Bondarko, Aleksandr V. Problemy funkcionalʹnoj grammatiki. Polevye stru-
ktury. Sankt-Peterburg: Nauka, 2005]

Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

б) књига (више аутора):

Пипер, Предраг, Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика. Нови 
Сад: Матица српска, 2015.

[Piper, Predrag, Ivan Klajn. Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: 
Matica srpska, 2015]

Bybee, Joan L., Revere Perkins, William Pagliuca. The evolution of grammar: 
Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago: University of 
Chicago Press, 1994. 

в) зборник радова:

Апресян, Юрий Д. (ред.) Теоретические проблемы русского синтаксиса: 
Взаимодействие грамматики и словаря. Москва: Языки славянских культур, 
2010.

[Apresân, Ûrij D. (red.) Teoretičeskie problemy russkogo sintaksisa: Vza imo-
dejstvie grammatiki i slovarâ. Moskva: Âzyki slavânskih kulʹtur, 2010]



Славистика ХХIV/1 (2020)

324 Упутство за припрему рукописа за штампу

г) рад у часопису:

Мальчуков, Андрей Л., Виктор С. Храковский. «Наклонение во взаимодей-
ствии с другими категориями: опыт типологического обзора». Вопросы язы-
кознания 6, 2015: 9–32.

[Malʹčukov, Andrej L., Viktor S. Hrakovskij. «Naklonenie vo vzaimodejstvii s 
drugimi kategoriâmi: opyt tipologičeskogo obzora». Voprosy âzykoznaniâ 6, 2015: 
9–32]

д) рад у зборнику радова:

Маслов, Юрий С. «Перфектность». [В:] А. В. Бондарко (ред.) Теория функ-
циональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализован-
ность, таксис. Ленинград: Наука, 1987, 195–209.

[Maslov, Ûrij S. «Perfektnostʹ». [V:] A. V. Bondarko (red.) Teoriâ funkcionalʹnoj 
grammatiki: vvedenie, aspektualʹnostʹ, vremennaâ lokalizovannostʹ, taksis. 
Leningrad: Nauka, 1987, 195–209]

Dahl, Östen. „The relation between past time reference and counterfactuality: 
A new look“. [In:] A. Athanasiadou, R. Dirven (еds.) On Conditionals Again. 
Amsterdam: John Benjamins, 1997, 97–114.

ђ) речник:

ESJS: Etymologický slovnik jazyka staroslovĕnského (red. Eva Havlová). T. 1–. 
Praha: Academia, 1989–. 

Пипер, Предраг, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић. Асоцијативни 
речник српског језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, 
Филолошки факултет, 2005.

[Piper, Predrag, Rajna Dragićević, Marija Stefanović. Asocijativni rečnik srpskog 
jezika. Beograd: Beogradska knjiga, Službeni list SCG, Filološki fakultet, 2005]

е) фототипско издање:

Смотрицький, Мелетій. Граматика слов´янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук 
(ред.), Київ: Наукова думка, 1979.

[Smotricʹkij, Meletìj. Gramatika slov´ânsʹka. Vìlʹno, 1619. V. V. Nìmčuk (red.), 
Kiïv: Naukova dumka, 1979]
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ж) рукописна грађа:

Митровић, Александар Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899: 
Народна библиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.

[Mitrović, Aleksandar Lj. Pismo P. Markoviću Adamovu od 30. XII, 1899: 
Narodna biblioteka Srbije, Beograd, sign. R420/I/268,1r]

з) публикација доступна у електронском облику:

Евтюхин, Вячеслав Б. «Российская Грамматика М. В. Ломоносова», Архив 
петербургской русистики [независимый проект сотрудников кафедры русско-
го языка филологического факультета СПбГУ на интернет-портале Рутения] 
<http://www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017.

[Evtûhin, Vâčeslav B. «Rossijskaâ Grammatika M. V. Lomonosova», Arhiv 
peterburgskoj rusistiki [nezavisimyj proekt sotrudnikov kafedry russkogo âzyka 
filologičeskogo fakulʹteta SPbGU na internet-portale Ruteniâ] <http://www.
ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017]

Приликом навођења распона страница, како у парентезама тако и у цитираној 
литератури, наводи се црта, не цртица (нпр. 115–120, а не 115-120).

После одељка Цитирана литература наводе се извори под насловом 
Извори у засебном одељку на истим принципима библиографског описа који се 
примењује у одељку Цитирана литература.

Уредништво часописа Славистика
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Журнал «Славистика» является научным периодическим изданием, публи-
кующим оригинальные работы из области славянской филологии, теории язы-
кознания и литературоведения, истории славистики и других родственных на-
учных областей, а также научную критику, хронику и библиографию. 

В состав редакции «Славистики» входят выдающиеся специалисты-слави-
сты из различных славянских и неславянских стран.

Все работы в журнале «Славистика» проходят рецензирование не менее 
двух компетентных специалистов, из которых один обязательно является внеш-
ним рецензентом. Рецензирование является анонимным (редакция не сообщает 
имени автора и имен рецензентов). 

Работы, которые уже опубликованы или предложены к публикации в ка-
ком-либо другом издании, не могут быть приняты к публикации в журнале 
«Славистика». 

Тема работы, направляемой в журнал для публикации, должна быть ясно 
сформулирована, используемые методы – четко обоснованы. Суждения, излага-
емые в работе, должны быть обоснованы теоретически и проверены эмпириче-
ски. Работа должна представлять собой оригинальный научный труд, который ни 
коим образом не может считаться плагиатом или автоплагиатом. Редакция при-
ветствует полемические работы, опирающиеся на убедительную аргументацию.

«Славистика» публикует результаты исследований на всех славянских язы-
ках, а также на английском языке. Рукопись должна быть правильной с точки 
зрения правописания, грамматики и стилистики. Также следует обратить вни-
мание на следующие элементы работы:

а) Названия отдельных публикаций (монографий, сборников, журналов, сло-
варей и т.п.), упоминаемые в работе, печатаются курсивом на том языке и тем 
алфавитом, на которых опубликована цитируемая публикация, независимо от 
того, идет ли речь об оригинале или о переводе. 

б)  Иностранные имена, упоминаемые в работе, в тексте на сербском язы-
ке пишутся в транскрипции согласно правилам «Правописания сербского язы-
ка», а когда иностранное имя указывается первый раз, в скобках указывается 
оригинальное написание, за исключением случаев, когда имя широко известно 
(напр., Фердинад де Соссюр) или когда оригинальное имя пишется так же, как 
в сербском языке (напр., Владимир Бондарко). 

в) В скобках фамилия автора указывается в оригинале, например: (Пипер 
2015), (Апресян 1974), (Geeraerts 2006).

г) Цитаты из произведений на иностранном языке, в зависимости от выпол-
няемой ими функции, могут указываться на оригинальном языке или в перево-
де, однако необходимо последовательно придерживаться одного из указанных 
способов цитирования. Если цитаты приведены на языке оригинала, автор в 
примечании может дать их перевод.
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Компоненты работы в порядке следования

а) Имя и фамилия автора, учреждение, в котором он работает, электронный 
адрес (в рецензии и хронике эти данные указываются после текста, а имя и 
фамилия выделяются курсивом).

Чланци:                Прикази или хронике:

Марија Николић                 Марија Николић  
Универзитет у Београду               Универзитет у Београду
Филолошки факултет                Филолошки факултет
Катедра за славистику                Катедра за славистику
mnikolic@fil.bg.ac.rs                mnikolic@fil.bg.ac.rs

б) название работы заглавными буквами (название и номер проекта, в рамках 
которого выполнена статья, следует указывать в комментарии внизу страницы, 
с отсылкой в виде звездочки после названия работы):

ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНО ИЗУЧАВАЊЕ СЛОВЕНСКИХ 
ЈЕЗИКА*

в) названием рецензии могут быть библиографические данные о рецензиру-
емой книге:

КСЕНИЈА КОНЧАРЕВИЋ, ЈЕЗИК И КУЛТУРА: СЛАВИСТИЧКА 
ПЕРСПЕКТИВА. 

Београд: Јасен, 2018, 271.

NADREALIZAM U SVOM I NAŠEM VREMENU = LE SURREALISME 
EN SON TEMPS ET AUJOURD’HUI. 

ED. JELENA NOVAKOVIĆ. 
Beograd: Filološki fakultet, Društvo za kulturnu saradnju Srbija-

Francuska, 2007, 447.

Пример оформления названия хроники:

XVI МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА
(Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 20–27. 

август 2018)
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г) аннотация (до 10 строчек) и ключевые слова (до 10) на языке работы;
д) аннотация (до 10 строчек) и ключевые слова (до 10) на английском языке;
е) основной текст;
ж) литература (для работы, написанной на кириллице, сначала следует ука-

зать литературу на кириллице в алфавитном порядке фамилий авторов, а затем 
литературу на латинице в алфавитном порядке фамилий авторов; в работе, на-
писанной на латинице, сначала указывается литература на латинице, потом на 
кириллице, все библиографические единицы, которые даются не на латинице, 
обязательно транслитерируются буквами латинского алфавита в соответствии с 
правилами, приведенными ниже); 

з) резюме: имя и фамилия автора, название работы (под названием напи-
сать: Резюме), текст резюме, ключевые слова. Если работа на сербском языке, 
резюме может быть на  одном из мировых языков (английском, немецком, рус-
ском, французском). Если работа на иностранном языке, резюме – на сербском 
(для иностранных авторов редакция обеспечивает перевод резюме на сербский 
язык). Резюме не может превышать 10% объема текста:

Имя Фамилия 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Резюме

 
Текст резюме.
Ключевые слова: ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово.

и) приложения (фотографии, рисунки, таблицы) пронумеровать, а в основ-
ном тексте указать место приложения (приложение 1, приложение 2 и т.д.).

Объем и отправка работы

Объем работы – до 30.000 знаков с пробелами.

Работы следует высылать в электронном виде в формате Word и, в случае не-
обходимости, в формате PDF, по адресу: slavistikajournal@fil.bg.ac.rs

Технические требования

Формат: *.doc или *.rtf. 
Шрифт: Times New Roman.
Размер шрифта основного текста, названия статьи, заглавия раздела 

Использованная литература, Источники и всего резюме – 12pt.
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Размер шрифта подстрочных примечаний, аннотаций с ключевыми словами 
и списка цитируемой литературы – 10pt.

Отступ первой строки абзаца и сноски следует установить на 1 см.
Интервал – 1.15.
Шрифты, не соответствующие стандарту Unicode (напр., фонетическая 

транскрипция, церковнославянская азбука, древнегреческий алфавит, символы 
и т.п.), необходимо высылать по электронной почте в особом приложении к ра-
боте в формате *.pdf.

Цитирование литературы в тексте

а) Ссылка на монографию (Пипер 2015) или статью (Плунгян 2002); 

б) ссылка на определенную страницу, на несколько страниц, следующих 
одна за другой, или на разные страницы  (Лотман 2012: 139, 143–144), (Strada 
1985: 96, 101); 

г) ссылка на работы одного автора, вышедшие в различные годы – в хроно-
логическом порядке (Падучева 2006, 2008); 

в) ссылка на работы одного автора, опубликованные в один год (Ивић 1990а, 
1990б), (Храковский 2015а), (Храковский 2015б).

д) в ссылке на работу нескольких авторов указывается только фамилия пер-
вого и используется сокращение и др./et al. (Пипер и др. 2005: 325), (Hennig et 
al. 2006: 7–15); 

ђ) ссылка на работы двух или нескольких авторов (Lakoff 1990; Langacker 
1991; Кубрякова 1991); 

ж) при цитировании рукописи применяется фолиация (напр. 2а–3б), а не па-
гинация, за исключением случаев, когда рукопись пагинирована.

Раздел с использованной литературой и источниками

Список литературы подается в отдельном разделе, озаглавленном Испо льзо-
ванная литература.

Если описание библиографической записи включает несколько строчек, все 
строчки, кроме первой, сдвинуты вправо на два знака.

В разделах Использованная литература и Источники все библиографические 
ссылки, которые поданы не латиницей, обязательно транслитерируются в целях 
обеспечения отслеживания цитируемости в международных базах данных.

Транслитерация подается в квадратных скобках, непосредственно под би-
блиографической записью. 
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Транслитерация производится с помощью автоматического транслите-
ратора, доступного по адресу: https://www.translitteration.com/transliteration/en/
russian/ala-lc/ (подан пример автоматической транслитерации для русской ки-
риллицы, для других алфавитов необходимо найти в выпадающем меню назва-
ние соответствующего языка). 

Библиографические ссылки на латинице не транслитерируются. 

Литература указывается следующим образом: 

а) ссылка на монографию одного автора:

Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка 
испитивања. Књ. 1. 2. изд. Београд: Нолит, 1958.

[Belić, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička ispitiva-
nja. Knj. 1. 2. izd. Beograd: Nolit, 1958]

Бондарко, Александр В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые 
структуры. Санкт-Петербург: Наука, 2005.

[Bondarko, Aleksandr V. Problemy funkcionalʹnoj grammatiki. Polevye 
struktury. Sankt-Peterburg: Nauka, 2005]

Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

б) ссылка на монографию нескольких авторов:

Пипер, Предраг, Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика. Нови 
Сад: Матица српска, 2015.

[Piper, Predrag, Ivan Klajn. Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: 
Matica srpska, 2015]

Bybee, Joan L., Revere Perkins, William Pagliuca. The evolution of grammar: 
Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago: University of 
Chicago Press, 1994. 

в) ссылка на сборник работ:

Апресян, Юрий Д. (ред.) Теоретические проблемы русского синтаксиса: 
Взаимодействие грамматики и словаря. Москва: Языки славянских культур, 
2010.

[Apresân, Ûrij D. (red.) Teoretičeskie problemy russkogo sintaksisa: Vzaimo-
dejstvie grammatiki i slovarâ. Moskva: Âzyki slavânskih kulʹtur, 2010]
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.г) ссылка на работу в журнале:

Мальчуков, Андрей Л., Виктор С. Храковский. «Наклонение во взаимодей-
ствии с другими категориями: опыт типологического обзора». Вопросы язы-
кознания 6, 2015: 9–32.

[Malʹčukov, Andrej L., Viktor S. Hrakovskij. «Naklonenie vo vzaimodejstvii s 
drugimi kategoriâmi: opyt tipologičeskogo obzora». Voprosy âzykoznaniâ 6, 2015: 
9–32]

д) ссылка на работу в сборнике:

Маслов, Юрий С. «Перфектность». [В:] А. В. Бондарко (ред.) Теория функ-
циональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализован-
ность, таксис. Ленинград: Наука, 1987, 195–209.

[Maslov, Ûrij S. «Perfektnostʹ». [V:] A. V. Bondarko (red.) Teoriâ funkcionalʹnoj 
grammatiki: vvedenie, aspektualʹnostʹ, vremennaâ lokalizovannostʹ, taksis. 
Leningrad: Nauka, 1987, 195–209]

Dahl, Östen. „The relation between past time reference and counterfactuality: 
A new look“. [In:] A. Athanasiadou, R. Dirven (еds.) On Conditionals Again. 
Amsterdam: John Benjamins, 1997, 97–114.

е) ссылка на словарь:

ESJS: Etymologický slovnik jazyka staroslovĕnského (red. Eva Havlová). T. 1–. 
Praha: Academia, 1989–. 

Пипер, Предраг, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић. Асоцијативни 
речник српског језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, 
Филолошки факултет, 2005.

[Piper, Predrag, Rajna Dragićević, Marija Stefanović. Asocijativni rečnik srpskog 
jezika. Beograd: Beogradska knjiga, Službeni list SCG, Filološki fakultet, 2005]

ж) ссылка на факсимильное издание:

Смотрицький, Мелетій. Граматика слов´янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук 
(ред.), Київ: Наукова думка, 1979.

[Smotricʹkij, Meletìj. Gramatika slov´ânsʹka. Vìlʹno, 1619. V. V. Nìmčuk (red.), 
Kiïv: Naukova dumka, 1979]
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з) ссылка на рукопись:

Митровић, Александар Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899: 
Народна библиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.

[Mitrović, Aleksandar Lj. Pismo P. Markoviću Adamovu od 30. XII, 1899: 
Narodna biblioteka Srbije, Beograd, sign. R420/I/268,1r]

и) ссылка на публикацию, доступную on-line:

Евтюхин, Вячеслав Б. «Российская Грамматика М. В. Ломоносова», Архив 
петербургской русистики [независимый проект сотрудников кафедры русско-
го языка филологического факультета СПбГУ на интернет-портале Рутения] 
<http://www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017.

[Evtûhin, Vâčeslav B. «Rossijskaâ Grammatika M. V. Lomonosova», Arhiv 
peterburgskoj rusistiki [nezavisimyj proekt sotrudnikov kafedry russkogo âzyka 
filologičeskogo fakulʹteta SPbGU na internet-portale Ruteniâ] <http://www.
ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017]

При ссылке на определенные страницы, следующие одна за другой, в основ-
ном тексте и в разделе с литературой следует писать тире, а не дифис (нпр. не 
115-120, а 115–120).

Источники указываются под названием Источники в отдельном разделе  
после раздела Использованная литература. При этом применяются те же 
правила библиографического оформления, которые применяются в разделе 
Использованная литература.

Редколлегия журнала Славистика
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

The journal Slavic Studies is the scientific periodical that publishes original papers 
in the field of Slavic philology, theory of linguistics and literature, history of Slavic 
studies and related scientific areas, as well as scientific criticisms, chronicles and 
bibliographies.

The Editorial Board of Slavic Studies consists of eminent experts-Slavists from 
diverse Slavic and non-Slavic countries.

All contributions submitted to the journal Slavic Studies will be peer reviewed by 
at least two competent experts one of which will obligatory be external reviewer. The 
process of peer review is anonymous in both directions.

Papers that have already been published or are submitted for publishing in another 
publication cannot be accepted for publication in Slavic Studies.

The contribution that you are submitting for publication in the journal should have 
a clearly defined topic and precisely reasoned motivation of methods that are used in 
it. The claims that you state within it must be confirmed theoretically and empirically 
validated. The paper must represent an original scientific work, which can not in 
any way be considered plagiarism or autoplagiarism. The Editorial Board welcomes 
polemical papers that rely on convincing argument.

Slavic Studies publishes the results of research in all Slavic languages, as well as 
in English. The manuscript should be correct in terms of spelling, grammar and style. 
The authors should also pay attention to the following elements:

a) Titles of special publications (monographs, anthologies, journals, dictionaries, 
etc.) that are mentioned within the paper are to be printed in italics in the language 
and alphabet in which the cited publication was published, whether in the original or 
in translation.

b) Within the text in Serbian language, foreign names that are mentioned in the 
paper are to be transcribed according to the rules of the Orthography of Serbian 
language, and in the case when a foreign name is mentioned for the first time, its 
form in the original language should be given in parentheses, unless that particular 
name is widely known (e.g. Фердинанд де Сосир) or originally written as in Serbian 
language (e.g. Владимир Бондарко).

c) The author’s surname is to be citied in parenthesis in its original form and 
alphabet, e.g. (Пипер 2015), (Апресян 1974), (Geeraerts 2006).

d) Citations from the works in foreign languages, depending on the function they 
may have, can be cited in the original language or in translation, but the authors must 
strictly follow one of the above ways of citation. If quotes are cited in the original 
language, the authors can give their own translation in the footnote.
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Key elements of the paper in the order specified below

1. Author’s name and surname, institutional affiliation, e-mail address (in reviews 
and chronicles this information is given below the text and the name and surname are 
printed in italics).

Articles:                Прикази или хронике:

Marija Nikolić                               Marija Nikolić
University of Belgrade               University of Belgrade
Faculty of Philology               Faculty of Philology
Department of Slavic studies              Department of Slavic studies
mnikolic@fil.bg.ac.rs                    mnikolic@fil.bg.ac.rs

2. Title of the paper should be written in capital letters (the name and number of 
the project within which the paper was created should be indicated in the note at the 
bottom of the page, linked by the asterisk to the title of the paper).

ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНО ИЗУЧАВАЊЕ СЛОВЕНСКИХ 
ЈЕЗИКА*

3. Title of the (book/paper) review may consist of a bibliographic entry.

КСЕНИЈА КОНЧАРЕВИЋ, ЈЕЗИК И КУЛТУРА: СЛАВИСТИЧКА 
ПЕРСПЕКТИВА. 

Београд: Јасен, 2018, 271.

NADREALIZAM U SVOM I NAŠEM VREMENU = LE SURREALISME 
EN SON TEMPS ET AUJOURD’HUI. 

ED. JELENA NOVAKOVIĆ. 
Beograd: Filološki fakultet, Društvo za kulturnu saradnju Srbija-

Francuska, 2007, 447.

An example for chronicles:

XVI МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА
(Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 20–27. 

август 2018)
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4. Abstract (up to 10 lines) and keywords (up to 10) in the original language of 
the paper.

5. Abstract (up to 10 lines) and keywords (up to 10) in English language.
6. The main text.
7. Literature Cited (for the papers written in Cyrillic alphabet, literature should 

be primarily given in alphabetical order of authors’ surnames in Cyrillic, and then 
in alphabetical order of authors’ surnames in Latin; the reverse order applies to the 
papers written in Latin alphabet, bibliographical units which are not written in the 
Cyrillic alphabet must be transliterated according to the rules given below. 

8. Summary: author’s full name, article title (the word Summary should be written 
below the title), text of the summary, keywords; if the paper is written in Serbian, the 
summary can be submitted in one of the world languages (English, German, Russian, 
French); if the paper is written in a foreign language, the summary should be submitted in 
Serbian (the Editorial Board will provide translation of summaries into Serbian language 
to foreign authors). Summary should not exceed 10% of the length of the entire text.

Full name 
TITLE of ARTICLE

Summary

 
Text of the summary.
Keywords: keyword, keyword, keyword.

9. Attachments (photos, pictures, tables, facsimiles and the like) should be 
numbered, while the order of attachments (attachment 1, attachment 2, etc.) should 
be indicated within the main text.

Length of Submissions and Submission Procedure

The length of the paper: up to 32,000 characters.

Papers should be submitted electronically in Word format and, if necessary, in 
PDF to the following address: slavistikajournal@fil.bg.ac.rs.

Technical requirements

Format: * .doc or * .rtf.
Font: Times New Roman.
Font size for the body of the text, the title and the title Cited References, Sources 

and the summary should be 12 pt. The size of footnotes, abstracts with keywords and 
the list of cited references should be 10 pt. 



Славистика ХХIV/1 (2020)

336 Instructions for authors

Paragraphs in the body of the text and footnotes must be indented 1 cm.
Line spacing - 1.15.
Fonts that do not conform to the standard Unicode (e.g. phonetic transcription, 

Church Slavic alphabet, Ancient Greek alphabet, symbols, etc.), must be sent by 
e-mail as a separate attachment along with the paper in *.pdf format.

In-text citation of references

1. A reference to a monograph in its entirety (Пипер 2015) or to a study in its 
entirety (Плунгян 2002).

2.  A reference to specific pages or several adjacent and non-adjacent pages 
(Лотман 2012: 139, 143–144), (Strada 1985: 96, 101).

3. A reference to the studies of the same author published in different years – in 
chronological order (Падучева 2006, 2008).

4. A reference to the studies of the same author published in the same year (Ивић 
1990а, 1990б), (Храковский 2015а), (Храковский 2015б).

5. When referencing to the study by multiple authors, only the surname of the first 
author is to be indicated along with the use of the abbreviation и др./ et al. (Пипер и 
др. 2005: 325), (Hennig et al. 2006: 7–15).

6. A reference to the papers of two or more authors (Lakoff 1990; Langacker 1991; 
Кубрякова 1991).

7. Manuscripts are cited in accordance with the foliation (e.g. 2a–3b) and not in 
accordance with the pagination, except if the manuscript is paginated.

8. Attachments (photos, pictures, tables, facsimiles and the like) should be 
numbered, while the order of attachments (attachment 1, attachment 2, etc.) should 
be indicated within the main text.

Cited References and Sources Section

The list of cited references is given in a separate section entitled Literature. 
If a bibliographic record description contains several lines, all lines except the first 

one should be indented to the right two character spaces (hanging paragraph).
In order for the electronic citation number to be precisely established in the 

sections Cited References and Sources it is necessary to provide transliteration in the 
Latin alphabet of the references that have not been cited in the Latin alphabet. 

Transliteration in the Latin alphabet is given in square brackets immediate-
ly after the reference. Automatic transliteration is available at the following address:  
https://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/ala-lc/ (the example provid-
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ed is for the Russian language; other languages can be found in the drop-down menu). 
References given in the Latin alphabet should not be transliterated.

Literature is cited as follows: 

a) Reference to a book (single author):

Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка 
испитивања. Књ. 1. 2. изд. Београд: Нолит, 1958.

[Belić, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička ispitiva-
nja. Knj. 1. 2. izd. Beograd: Nolit, 1958]

Бондарко, Александр В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые 
структуры. Санкт-Петербург: Наука, 2005.

[Bondarko, Aleksandr V. Problemy funkcionalʹnoj grammatiki. Polevye 
struktury. Sankt-Peterburg: Nauka, 2005]

Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

b) Reference to a book (multiple authors):

Пипер, Предраг, Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика. Нови 
Сад: Матица српска, 2015.

[Piper, Predrag, Ivan Klajn. Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: 
Matica srpska, 2015]

Bybee, Joan L., Revere Perkins, William Pagliuca. The evolution of grammar: 
Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago: University of 
Chicago Press, 1994. 

c) Reference to an edited book: 

Апресян, Юрий Д. (ред.) Теоретические проблемы русского синтаксиса: 
Взаимодействие грамматики и словаря. Москва: Языки славянских культур, 
2010.

[Apresân, Ûrij D. (red.) Teoretičeskie problemy russkogo sintaksisa: Vzaimo-
dejstvie grammatiki i slovarâ. Moskva: Âzyki slavânskih kulʹtur, 2010]

d) Reference to a paper published in a journal: 

Мальчуков, Андрей Л., Виктор С. Храковский. «Наклонение во взаимодей-
ствии с другими категориями: опыт типологического обзора». Вопросы язы-
кознания 6, 2015: 9–32.

[Malʹčukov, Andrej L., Viktor S. Hrakovskij. «Naklonenie vo vzaimodejstvii s 
drugimi kategoriâmi: opyt tipologičeskogo obzora». Voprosy âzykoznaniâ 6, 2015: 
9–32]
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e) Reference to an article or a chapter in an edited book: 

Маслов, Юрий С. «Перфектность». [В:] А. В. Бондарко (ред.) Теория функ-
циональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализован-
ность, таксис. Ленинград: Наука, 1987, 195–209.

[Maslov, Ûrij S. «Perfektnostʹ». [V:] A. V. Bondarko (red.) Teoriâ funkcionalʹnoj 
grammatiki: vvedenie, aspektualʹnostʹ, vremennaâ lokalizovannostʹ, taksis. 
Leningrad: Nauka, 1987, 195–209]

Dahl, Östen. „The relation between past time reference and counterfactuality: 
A new look“. [In:] A. Athanasiadou, R. Dirven (еds.) On Conditionals Again. 
Amsterdam: John Benjamins, 1997, 97–114.

f) Reference to a dictionary: 

ESJS: Etymologický slovnik jazyka staroslovĕnského (red. Eva Havlová). T. 1–. 
Praha: Academia, 1989–. 

Пипер, Предраг, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић. Асоцијативни 
речник српског језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, 
Филолошки факултет, 2005.

[Piper, Predrag, Rajna Dragićević, Marija Stefanović. Asocijativni rečnik srpskog 
jezika. Beograd: Beogradska knjiga, Službeni list SCG, Filološki fakultet, 2005]

g) Reference to a phototype publication: 

Смотрицький, Мелетій. Граматика слов´янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук 
(ред.), Київ: Наукова думка, 1979.

[Smotricʹkij, Meletìj. Gramatika slov´ânsʹka. Vìlʹno, 1619. V. V. Nìmčuk (red.), 
Kiïv: Naukova dumka, 1979]

h) Reference to a manuscript material:

Митровић, Александар Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899: 
Народна библиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.

[Mitrović, Aleksandar Lj. Pismo P. Markoviću Adamovu od 30. XII, 1899: 
Narodna biblioteka Srbije, Beograd, sign. R420/I/268,1r]
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i) Reference to a publication available on-line:

Евтюхин, Вячеслав Б. «Российская Грамматика М. В. Ломоносова», Архив 
петербургской русистики [независимый проект сотрудников кафедры русско-
го языка филологического факультета СПбГУ на интернет-портале Рутения] 
<http://www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017.

[Evtûhin, Vâčeslav B. «Rossijskaâ Grammatika M. V. Lomonosova», Arhiv 
peterburgskoj rusistiki [nezavisimyj proekt sotrudnikov kafedry russkogo âzyka 
filologičeskogo fakulʹteta SPbGU na internet-portale Ruteniâ] <http://www.
ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017]

When providing the page range, both in parentheses and in cited references, it is 
necessary to use the em-dash (e.g. 115–12, not 115-120)

Resources are given under the title Resources as a separate section below the 
Literature section following the same principles of bibliographic description applied 
in the Literaturе section.

Editorial board of the Slavic Studies
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