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ДА МЈАН ЋУ ЛА ФИЋ

АМАЛ ГА МИ РУ СКЕ И СРП СКЕ  
КЊИ ЖЕВ НО СТИ

По зив да сво јим скром ним увод ним сло вом отво рим из ло жбу 
нај ве ће сло вен ске – ру ске – књи жев но сти до жи вио сам као не до
вољ но за слу же ну част, али исто доб но и као ве ли ку од го вор ност, 
и то као од го вор ност пред ру ским пи сци ма – кла си ци ма пр вен стве
но, тим „учи те љи ма и му чи те љи ма”, на ко ји ма сам вас пи та ван, 
ко ји су ме обра зо ва ли, и уз чи ја дје ла је и мој вид, ро ђе њем бес пре
ко ран, по чео ра но да сла би. Не жа лим за ви дом очи њим, јер је ути
ца јем ру ске пи са не, ро ман си ра не, по ет ске, ре ли ги о знофи ло соф ске, 
прав не и дру ге ми сли и ри је чи, ко је сам упи јао, отво рен ду хов ни 
чеп мо га би ћа за су пра ло кал на и над зе маљ ска про стран ства сло
вен ске ду ше и сви је та.

На мје рен сам да ру ској ли те ра ту ри при ђем, у ме то до ло шком 
сми слу, ком па ра тив но, па да ка жем да и она, као и срп ска књи жев
ност, ко ри је не има у усме ном ка зи ва њу и при по ви је да њу. Ти за че ци 
де си ли су се на се ли ма, у на ро ду. По чет не ли те рар не усме не фор ме 
су стих и по е зи ја, а на ро чи то она ко ја је сла ви ла ју нач ке под ви ге на
род них пр ва ка. Та пр ва ру ска ју нач ка на род на пје сма је у исто ри
ји и те о ри ји књи жев но сти по зна та под на зи вом – би ли на. Би ли не 
су жи вје ле пу ним жи во том ме ђу Ру си ма до 17. ви је ка, али не во ља 
је та да су ко ди фи ко ва не тек, не гдје, од 18. ви је ка (и то је ра ђе но 
вр ло скром но), док се ин тен зив ни је за пи си ва њу би ли на при сту па 
у чу де сном ви је ку ру ске књи жев но сти, у 19. ви је ку. Пер со на ли тет 
се ја вља као основ ни си жеј ни мо ме нат у би ли на ма, па су те ме тих 
ка зи ва ња би ли по зна ти на род ни ју на ци, а ме ђу њи ма, ре ци мо: Иља 
Му ро мец, Љо ша По по вич, До бри ња Ни ки тич, тр го вац Сад ко и 
дру ги. Усме на књи жев ност је код Ру са, да кле, као и код Ср ба, као 
и код мно гих (да не ка же мо свих) кул тур них и ци ви ли зо ва них 



315

на ро да Евро пе и сви је та, пре те ча кла сич не и мо дер не књи жев но
сти. У по е зи ји су би ли не сми је ни ле исто риј ске пје сме, ко је се, на
рав но, на њих на до ве зу ју, али ко је су ре ал не, без еле ме на та бај ке 
(или ка кве дру ге ире ал не књи жев не вр сте), а чи ји су ју на ци исто
риј ске лич но сти, по пут Ива на Гро зног, Пе тра Ве ли ког и дру гих.

Тем по рал но, са би ли на ма (чи ја је око сни ца на род ни ју нак), у 
ру ском на ро ду оно га до ба по ја вљу ју се књи жев не фор ме са из ра
зи то ре ли гиј ским мо ти вом, као и, уо ста лом, код Ср ба. Ства ра о ци 
по ме ну тих на пи са су ма хом цр кве ни по сле ни ци, ко ји су због по
зна ва ња је зи ка, ко ји је у то ври је ме био оп ште у сво јен као књи жев
ни, има ли екс клу зив ну мо гућ ност да чи та ју и пи шу. „Ста ра ру ска 
књи жев ност ни је пи са на на ру ском, већ на ста ро сло вен ском је зи ку, 
је зи ку цр кве, ко ји је до нет са Бал ка на... Ста ра Ру си ја је, да кле, има
ла два пи са на је зи ка: сва ко днев ни ру ски, прак ти чан је зик, и цр кве
но сло вен ски, књи жев ни је зик.” Ре ли гиј ска нит ни је про жи ма ла 
ру ску ли те ра ту ру и ства ра ла штво са мо у спо ме ну том, по чет ном 
пе ри о ду, већ је она њен стуб од „Ки јев ског пе ри о да” (11–12. в.), 
пре ко „пе ри о да кне же ви на” (сре ди на 13. в. – крај 15. в.), па све до тзв. 
„Мо сков ског пе ри о да” (16–17. в.). Књи жев на фор ма ко ја је тра ја ла 
од по че та ка до кра ја Сред њег ви је ка у Ру си ји, а ко ју је ис пу ња вао 
кон фе си о ни тре ну так, кре та ла се из ме ђу жи ти ја, ље то пи са, по сла
ни ца и рас пра ва, од но сно – у ру ској ста рој и сред ње вје ков ној књи
жев но сти до ми ни ра ју ха ги о граф ски спи си и ви зан тиј ске те ме.

Та ко у 11. ви је ку, да кле у Ки јев ској Ру си ји, ха ги о граф ско ства
ра ла штво је у за чет ку. Оно се ви ше вје ков но раз ви ја и свој зе нит 
до жи вља ва у 16. сто ље ћу, и то ства ра њем „Ве ли ких ми не ја” (ко ји 
пред ста вља ју пот пу ну збир ку жи во та свих све та ца, за сва ки мје
сец), а ко ји су са ста вља ни по ме то до ло шким упут стви ма ми тро
по ли та Ма ка ри ја (око 1482–1563). „Ве ли ки ми неј” је non plus ul tra 
ру ске ста ро вје ков не и сред њо вје ков не ха ги о граф ске про дук ци је. 
Но, не за о би ла зно је на гла си ти да је Ки јев ски пе ри од и пе ри од 
„ље то пи сне књи жев но сти”, ко ја је у Ру са, као и код Ср ба, би ла 
из у зет но ва жна ли те рар на ак тив ност, а вр ху ни ла је у ље то пи си ма: 
По ви јест о ми ну лим вре ме ни ма, Не сто ров ље то пис и Пр ви нов го
род ски ље то пис, сви ма ство ре ним у 11–12. ви је ку. Као што се да 
за кљу чи ти, на ста нак ру ске пи са не књи жев но сти ко ин ци ди ра, вре
мен ски, при бли жно са на стан ком срп ске (при че му тре ба има ти 
об зи ра за пе ри о ди за ци ју срп ске књи жев но сти, јер се на уч ни ста
во ви о ње ном по чет ку ра зи ла зе – од оних ко ји твр де да је срп ска 
књи жев ност на ста ла у 9. ви је ку, пре во ђе њем Све тог пи сма са је лин
ског, од стра не Све те со лун ске бра ће Ки ри ла и Ме то ди ја, до оних 
ко ји су не са ло ми ви у кон ста та ци ји да је срп ска пи са на књи жев ност 
на ста ла у Цр кви Све тог Пе тра и Па вла, у на ма су сјед ном Би је лом 
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По љу, пи са њем Ми ро сла вље вог је ван ђе ља, у 12. ви је ку). Ка ко год 
би ло, не спор но је да су и јед на и дру га по че ле да бро је пр ве го ди
не дру гог ти сућ ље ћа сво га жи во та.

На тзв. „Ки јев ски пе ри од” на до ве зао се „пе ри од кне же ви на”, 
у ком је, тач ни је у 14. ви је ку, ства ра на и чи сто све тов на би о граф ска 
књи жев ност. Два нај бо ља дје ла то га ти па су Жи ти је Алек сан дра 
Нев ског и Жи ти је Ди ми три ја Дон ског. За жи ти је Алек сан дра Нев
ског се, и по ред ста во ва књи жев не док три не, мо гу на ћи ле ги тим на 
ми шље ња (осо би то код Ру ске и Срп ске пра во слав не цр кве) да и 
оно спа да у ха ги о граф ску ли те ра ту ру, а оно је, као та кво, на ма, Ва
со је ви ћи ма, мно го бли же.

Од 15. сто ље ћа се смје њу ју „по сла ни це” и „рас пра ве”, ко је 
ис пи су ју мо на си, кне же ви или ца ре ви, на ме ћу ћи сво је иде је. Же
сти ни слич них спи са су прот ста вио се зна ме ни ти До мо строј (или 
Кућ ни ред), ано ним ног ау то ра, ко ји је про по ви је дао ми ран, по ро
ди чан и до ма ћи жи вот.

Доц ни ја, „Мо сков ска Ру си ја”, у књи жев но сти (а и у исто рио
гра фи ји) пам ти се по ве ли ча њу тзв. Тре ћег Ри ма, по сли је ко јег, по 
про фе то вој ри је чи, „че твр тог не ће би ти”. Гло ри фи ка ци ја је нај у оч
љи ви ја у оп шир ном ље то пи су, ком пи ло ва ном у Мо скви, под на
сло вом Књи га о сте пе ни ма цар ског ро до сло вља – та „го ро ста сна, 
фан та стич на ге не а ло ги ја мо сков ских ца ре ва”.

За ни мљи во је да је штам па у Мо сков ској Ру си ји уве де на 1560. 
го ди не. Ако се узме у об зир чи ње ни ца да су Ср би по че ли да штам
па ју 1494. го ди не (на Це ти њу, цр кве ну књи гу Ок то их), он да и тај 
по да так гор до свје до чи о ме ђу пре пле те но сти ру ског и срп ског 
ин те лек ту ал ног ли те рар ног са зри је ва ња.

Ме ђу тим, по из ла ску из сред њег ви је ка, Ру си ја у 17. и 18. ви је
ку ула зи, у дру штве но по ли тич ком сми слу, у до ба кри зе, али кри зе 
ко ја ни је оне мо гу ћи ла да на ста не је зич ки рас ко шно дје ло Жи ти је 
про то по па Ава ку ма, по мно ги ма ре мекдје ло ста ре ру ске књи жев
но сти. Ти те шки вје ко ви ро ди ли су ве ли ке ру ске пи сце: Ди ми три ја 
Ро стов ског, Си ме о на По лоц ког, Фе о фа на Про ко по ви ча, као и пр ве 
мо дер не ру ске пи сце: кне за Кан те ми ра, Тре ди ја ков ског, Ло мо но со
ва. Овог по сљед њег је Ви са ри он Гри го ри је вич Бје лин ски, чу ве но 
име ру ске књи жев не кри ти ке 19. сто ље ћа, сма трао за чет ни ком мо
дер не ру ске књи жев но сти. А Ми ха ил Ло мо но сов (1711–1765), хе ми
чар и фи зи чар, из дво јио се и као фи ло лог, јер је тво рац но вог ру ског 
сти ха – „си ла бо тон ског” – „ко ји по чи ва на пра вил ној на из ме нич
но сти на гла ше них и не на гла ше них сло го ва”. Но, осим мо дер ног 
прав ца у књи жев но сти, у 18. ви је ку рас цвје та ва се и пу по љак теа
тра. Смје њу ју се драм ски пи сци: Вла ди мир Лу кин, Ја ков Кња жин, 
Ва си ли је Кап нист и, осо би то, Де нис Фон ви зин (1745–1792).
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Ме ђу тим, те шке со ци јал не и по ли тич ке окол но сти у Ру си ји 
ни је су пре ста ле до ла ском 19. ви је ка. На и ме, ви јек мо жда нај те жих 
окол но сти у ко ји ма се ру ска књи жев ност раз ви ја ла ро дио је нај ве ће, 
свјет ске пи сце. Исто ри о гра фи ја ру ског ца ра Ни ко ла ја I (1825–1855) 
пам ти и по ње го вим про гон стви ма књи жев ни ка. За ње го ву лич ност 
се ве зу ју не по чин ства пре ма мно гим ру ским пи сци ма: смрт на 
ка зна за де ка бри сту Ри ље је ва, про тје ри ва ње у Си бир До сто јев ског, 
Чер ни шев ског и Ко ро љен ка, за то че ње Гор ког и Пи са ре ва. Пу бли
ци ста Ча а да јев је, чак, 1836. го ди не де кре том про гла шен лу дим. 
Под Ни ко ла јем I се, ка ко ка же исто ри ја књи жев но сти, „ћу та ло на 
свим је зи ци ма”. Али сна гу ру ског ду ха, оте ло вље ног у књи га ма 
ње го вих но си ла ца, екс по ни ра и то да 19. ви јек у Ру си ји ни је ви јек 
ца ра, већ ви јек кла сич не ру ске књи жев но сти, пи са ца: Ак са ко ва, 
Чер ни шев ског, Жу ков ског, Гри бо је до ва, Љер мон то ва, Сал ти ко ва
Шче дри на и мно гих дру гих. То је ви јек ру ског ре а ли зма, ре а ли зма 
Го го ља, Тур ге ње ва и Тол сто ја, пси хо ло ги зма и бо го сло вља До сто
јев ског, по е зи је Пу шки на и Ње кра со ва, кри ти ке Бје лин ског, крат ке 
при че док то ра Че хо ва, прак тич ног ду ха До бро љу бо ва и Хер це на. 
Ве ли чи ну еп ског за хва та ру ског ро ма на из ра зио је по нај бо ље ма
ђар ски фи ло соф Ђерђ Лу кач ка зав ши да „код До сто јев ског и Тол
сто ја не ма но ве ли те рар не фор ме, не го из ра зи то ’но вог сви је та’”. 
Ова фи ло соф ска пре ми са је на ли ни ји мак си ме да је по ста вље ни 
то та ли тет јед ног књи жев ног ли ка нај у спје шни ји као Чи чи ков код 
Го го ља, или Обло мов код Гон ча ро ва. Ко нач но, „ро ман са нај сна
жни јом тран сцен ден ци јом ка епо пе ји” ство рио је ру ски пи сац 19. 
ви је ка. На по ре до са тим, над срп ским 19. сто ље ћем гор дио се фи
ло соф скобо го слов ски све сло вен ски дух вла ди ке Ра да, по мно ги ма 
нај ве ћег сло вен ског пје сни ка, уз Пу шки на.

На те ме љу тог „ве ли ког ви је ка ру ске ли те ра ту ре” на зи дан је 
20. ви јек. Са не сма ње ном стра шћу, умјет нич ком же сти ном и ква
ли те том су на свјет ски ли те рар ноар ти стич ки про сце ни јум при сту
пи ли (не ко у отаџ би ни, не ко у ту ђи ни) ве ли ки, та да со вјет ски, а 
у ства ри ру ски пи сци. И док су сла ву срп ске кул ту ре сви је том 
про но си ли Ан дрић, Цр њан ски, Па вић, Ћо сић, Киш, Бу ла то вић, 
Бећ ко вић, вла ди ка Ни ко лај и мно ги дру ги, со вјет ски пе ри од ру ске 
књи жев но сти оби ље жи ли су: Ре ми зов, Блок, Ман дељ штам, Ах ма
то ва, Цве та је ва, Хлеб ни ков, Ма ја ков ски, Бу њин, Је се њин, Ан дре јев, 
Па стер нак, Ба бељ, Ле о нов, За мја тин, Зо шчен ко, Ерен бург, Остров
ски, Шо ло хов, Сол же њи цин, Јев ту шен ко, Во зне сен ски, Брод ски, 
Ша ла мов... Не би, сло жи ће те се, сви јет био исти без Ан дри ће вих 
ћу при ја, фра та ра и не срећ ни ка, без не из бр о ја них за пе та у ре че ни ци 
Цр њан ског, без мор бид норе ал ног сви је та Бу ла то ви ћа, без гла го
љи во сти и зна ња вла ди ке Ни ко ла ја и аве Ју сти на, али би не мјер
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љи во био си ро ма шан и без сти ха Ма ја ков ског и Је се њи на, без тех
ни ци зма За мја ти на, са ти ре Зо шчен ка, свје до че ња Ерен бур га о ру
ској ра си ја ној ин те лек ту ал ној ели ти, без сти ла Шо ло хо ва, до ку
мен тар не ем пи рич ке исти не Ша ла мо ва и Сол же њи ци на, про да је 
Јев ту шен ка и Брод ског... 

За хва љу ју ћи Цве та је вој зна мо да је умјет нич ко дје ло „плод 
тру да и чу да”, за хва љу ју ћи Ба бе љу ка ко се ства ра при чом фраг
мен та ран ро ман, за хва љу ју ћи Па стер на ку да је по е зи ја исто што 
и про за, за хва љу ју ћи Сол же њи ци ну да је „за укус мо ра до во љан 
је дан гу тљај”.

И у 20. сто ље ћу су Ср би и Ру си гра ди ли сво је књи жев не кул
ту ре. У про те клом ви је ку Ср би сви је ту да до ше јед ног, а Ру си пет 
књи жев них но бе ло ва ца.

И, ето, по што ва на го спо до, не ко ли ко спо на ру ске и срп ске књи
жев не исто ри је, не ко ли ко исто риј ских књи жев них па ра ле ла, као 
по слу га за кро је ње ин те грал ног по ви је сног амал га ма ове дви је 
сло вен ске ци ви ли за ци је.

Етич ки по ри ви и на го ни ин те лек ту ал ног по ште ња ми на ла жу 
да на гла сим да су у са вре ме ном сви је ту и дру штву нај сна жни ја 
коп ча ме ђу књи жев но сти ма, ипак, пре во ди о ци, а ми се, Бе ран ци, 
мо же мо по хва ли ти да су са ру ског је зи ка на срп ски пре во ди ли и, 
чак, пре та ка ли из јед ног у дру ги је зик, љу ди бе ран ских ко ри је на: 
ака де мик Ми ло сав Ба бо вић (је дан од нај зна чај ни јих сла ви ста сво
га до ба, у сви је ту), Ра до ван Ла лић (чи је име но си и на ша, град ска, 
би бли о те ка), Ра до ван Зо го вић (зна ме ни ти срп ски пје сник), а ма ло 
је по зна то да је и не дав но пре ми ну ли књи жев ник и но ви нар Влај
ко Ћу ла фић ме ђу сво јим ру ко пи си ма оста вио не ко ли ко де се ти на 
пје са ма ру ских по е та пре ве де них на срп ски је зик.

Ру ска пи са на ри јеч је оправ да ла њи хо ву на род ну по сло ви цу: 
„По то ци ху че, а ве ли ке ри је ке те ку ти хо.”

Сво ју да на шњу ри јеч мо гао бих све сти ди сти хом Ма ри не 
Цве та је ве, ко ји бих и ја, не до сто јан, мо гао упу ти ти не са гле ди вој 
ру ској књи жев но сти:

Ко те при зва, гре шно,
У мо је да не мла де?

али се од лу чих да сво ју љу бав, и љу бав до ма ћи на, пре ма ру ском 
на ро ду и ства ра ла штву, из ра зим ци та том Све тог Пе тра Це тињ ског, 
ри је чи ма ко ји ма је Све ти Вла ди ка за вр шио свој „Те ста мент”, ан ти
ци пи ра ју ћи по тен ци јал не ре ак ци је ко је у ово вуч је ври је ме мо гу 
из ма ми ти, као што су и ма ми ле:
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Исто та ко да Бог да де и оно ме ко ји би вас од вјер но сти к бла
го че сти вој и хри сто љу би вој Ру си ји од лу чи ти по и скао и сва ко је му, 
ако би се ко ји од вас Цр но го ра цах и Бр ђа нах на шао да по ми сли од
сту пи ти од по кро ви тељ ства и на де на је ди но род ну и је ди но вјер ну 
на шу Ру си ју да Бог да ја ки те од ње га жи во ме со от па да ло и сва ко 
до бро вре ме ни то и вјеч но од сту пи ло.

Сви је ма пак до бри је ма, ви јер ни је ма и ко ји гођ ово мо је по то ње 
пи смо по слу ша и из вр ши, да бу де мо је нај у срд ни је, ота ча ско и ар хи
па стир ско бла го сло ве ни је од ро да у род и ва ви је ки вје ко ва – амин.

Не ка нам је сви ма на здра вље, још је дан, да на шњи, су срет са 
ру ском ми шљу и књи гом.

Хва ла вам и жи вје ли!*

* Бе се да из го во ре на у окви ру ви ше днев не све ча но сти „Да ни ру ске кул ту
ре”, Бе ра не, 25. ју ла 2017. го ди не.




