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ПРЕ ДРАГ ПЕ ТРО ВИЋ

СРП СКИ КЊИ ЖЕВ НИ ЦИ О  
ОК ТО БАР СКОЈ РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈИ: 

СТА НИ СЛАВ ВИ НА ВЕР И ДРА ГИ ША ВА СИЋ

У на ме ри да ус по ста ве два де се ти век као обје кат ми шље ња, 
мно ги но ви ји исто ри ча ри по ку ша ва ју да га са гле да ју као мо гу ћу 
ко хе рент ну це ли ну чи ји су сми са о ни окви ри, по че так и крај, од
ре ђе ни не ким епо хал ним до га ђа ји ма. Као сим бо лич ни по че так 
сто ле ћа че сто се узи ма Пр ви свет ски рат, ко ји је са хра нио де вет
на е сто ве ков но дру штво и су штин ски обе ле жио тра ја ње „ве ка зве ри”, 
ка ко га је на звао пе сник Осип Ман дељ штам. Ме ђу та квим про ми
шља њи ма ути цај но је оно ко је је по ну дио Ерих Хоб сба ум. Ње го ва 
ви зи ја исто ри је „крат ког два де се тог ве ка” по чи ње Ок то бар ском 
ре во лу ци јом, „до га ђа јем ко ји је исто она ко био цен тра лан за исто
ри ју ово га ве ка као што је Фран цу ска ре во лу ци ја 1789. би ла цен
трал ни до га ђај за де вет на е сти век”,1 а окон ча ва се па дом Бер лин
ског зи да, као сми сао ним окви ри ма уну тар ко јих је тај век от по чео, 
тра јао и за вр шио свој тра гич ни сми са о ни лук. Иа ко се са ова квим 
ми шље њем – да се суд би на про те клог сто ле ћа по ду да ра са суд би
ном јед не др жа ве, Со вјет ског Са ве за, и јед не иде о ло ги је, ко му ни зма 
– мо же по ле ми са ти, оно сва ка ко до би ја на те жи ни и ак ту ел но сти 
у го ди ни ка да се обе ле жа ва сто го ди шњи ца Ок то бар ске ре во лу
ци је, пре те че и мо де ла мно гих ре во лу ци о нар них де ша ва ња но ви је 
исто ри је.

Свест о да ле ко се жно сти ово га до га ђа ја бр зо је фор ми ра на 
у срп ском и ју го сло вен ском дру штву ме ђу рат ног до ба, али са ди
ја ме трал ним вред но сним пред зна ком – „би ла је ба ук за јед не, 

1 Ерих Хоб сба ум, До ба екс тре ма: исто ри ја крат ког два де се тог ве ка, 
прев. Пре драг Ј. Мар ко вић, Де ре та, Бе о град 2002, 48.
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за го нет ка за дру ге и све та ва тра за тре ће”.2 По ред ни за тек сто ва 
из то га до ба ко ји о Ок то бар ској ре во лу ци ји рас пра вља ју са по ли
тич ког, иде о ло шког или еко ном ског аспек та, да нас се као по себ но 
вред ни ука зу ју они ко ји по ред до ку мен тар них има ју и књи жев не 
ква ли те те. То су пу то пи си – Ру ске по вор ке Ста ни сла ва Ви на ве ра, 
као не по сред но и ау тентич но све до чан ство о ре во лу ци ји и гра ђан
ском ра ту, и Ути сци из Ру си је Дра ги ше Ва си ћа, за пи си о жи во ту 
у но во ство ре ној со вјет ској др жа ви. Оно што по ве зу је ове две књи ге 
је сте и чи ње ни ца да су де це ни ја ма би ле скрај ну те из ви до кру га 
срп ске кул ту ре, пр вен стве но због иде о ло шке не по доб но сти ау то ра 
у де це ни ја ма на кон Дру гог свет ског ра та, да би тек у но ви је вре ме 
по ста ле по зна ти је књи жев ној јав но сти.

Са већ фор ми ра ним аван гард ним по е тич ким ста во ви ма Ста
ни слав Ви на вер ће од 1917. до 1919. го ди не бо ра ви ти у Ру си ји као 
члан ми си је ко ју је срп ска вла да по сла ла да при ку пља ју го сло вен
ске до бро вољ це за Со лун ски фронт. Пра ви чо век на пра вом ме сту, 
већ се за те као у Па ри зу 1909. ка да је Ма ри не ти сво јим ма ни фе стом 
фу ту ри зма наја вио умет нич ки пре врат, да би по том по стао све док 
јед не дру штве не ре во лу ци је чи је ће по сле ди це би ти мно го да ле ко
се жни је и озбиљ ни је. На кон по врат ка у Бе о град, Ви на вер у ли сту 
По ли ти ка по чи ње да об ја вљу је се ри ју чла на ка под на сло вом „Код 
бољ ше ви ка. Из зе мље ко ја је из гу би ла рав но те жу”, што ће по ста
ти око сни ца пу то пи сне књи ге Ру ске по вор ке (1924). Иде ја о из гу
бље ној рав но те жи во де ћа је ви зи ја при сут на у Ви на ве ро вим ра ним 
тек сто ви ма, а да нас је мо же мо схва ти ти као јед ну од кључ них ме
та фо ра не са мо књи жев них и умет нич ких не го и исто риј ских зби
ва ња у два де се том ве ку. Нај пре су Ви на ве ро ве при че об ја вље не 
1913. оста ле без рав но те же (При че ко је су из гу би ле рав но те жу), да 
би не ко ли ко го ди на по том у „Ма ни фе сту екс пре си о ни стич ке шко ле” 
(1920) ау тор у ду ху берг со нов ске фи ло зо фи је дао од ре ђе ње екс пре
си о ни зма као ди на мич ног по ре ме ћа ја рав но те же, под ра зу ме ва ју
ћи под тим рас пад ста рих он то ло шких, есте тич ких и ак си о ло шких 
си сте ма. Ко нач но, у књи зи о Ок то бар ској ре во лу ци ји ова иде ја до
би ја сво је за вр шно сми са о но уоб ли че ње. Да кле, без рав но те же су 
нај пре оста ле при че, као књи жев не тво ре ви не, за тим је то по ста ло 
осно ва јед ног умет нич ког и, ши ре, ду хов ног по кре та, да би, ко нач
но, без рав но те же оста ла и јед на др жа ва, од но сно дру штве ни по
ре дак. Ти ме Ви на вер кон цеп циј ски за тва ра ону лан ча ну ре ак ци ју 
ко јој ће те жи ти аван гар да: књи жев на и фор мал на ре во лу ци ја – ду
хов на и иде о ло шка ре во лу ци ја – дру штве на ре во лу ци ја, али и 

2 Во ји слав Ђу рић, Ок то бар ска ре во лу ци ја и бе о град ски књи жев ни ча
со пи си из ме ђу два ра та, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1967, 5.
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уо ча ва и сву пр о бле ма ти ча ност и ис кљу чи вост аван гард не по ли
тич ке ак ци је.

Све док дра ма тич них по тре са у дру штву и љу ди ма у вре ме и 
не по сред но на кон ре во лу ци је, Ви на вер у Ру ским по вор ка ма да је 
су ге стив ну ви зи ју ха о тич ног исто риј ског тре нут ка ка да се ру ши 
ста ри и ус по ста вља но ви по ре дак, ко ји већ на са мом по чет ку из не
ве ра ва про кла мо ва не иде је о оп штој јед на ко сти и прав ди. Де це
ни ја ма из иде о ло шких раз ло га пре ћут ки ва на јер је на слу ти ла све 
без на ђе бес ком про ми сне со ци ја ли стич ке ре во лу ци је, ова књи га 
да нас пле ни нај пре ори ги нал ним при по ве дач ким по ступ ци ма ко ји 
су пре о бли ко ва ли жан ров ске кон вен ци је пу то пи са у срп ској књи
жев но сти. Низ по гла вља дат је у ди ја ло шкој или по ли ло шкој фор ми, 
чи ме је на гла ше на не са мо дра ма тич ност до га ђа ја не го и по ли фо
ни ја су ко бље них иде о ло шких гла со ва. Ти ме је пу то пис по стао 
сво је вр сни „сим по зи јум о ре во лу ци ји”.3 Ви на ве ру је ста ло да пред
ста ви и при ста ли це и про тив ни ке бољ ше ви ка, па се та ко про сто ри 
у ко ји ма се од ви ја ре во лу ци ја пре тва ра ју у по зор ни цу ли ко ва, гла
со ва и ма ски, гро теск ни те а тар ди ви ни за ци је и де са кра ли за ци је 
во ђа, иде ја и иде а ла. Пу то пис се та ко ус по ста вља као аван гард но 
нео р ган ско умет нич ко де ло на ста ло мон та жом фраг ме на та или 
крат ких ре зо ва „сни мље них” на ули ца ма, у на род ним ку хи ња ма, 
ка фа на ма и со ба ма, где се не пре ста но од ви ја рас пра ва о узро ци ма, 
сми слу и по сле ди ца ма ре во лу ци је. Ви на ве ров ки не ма то граф ски 
по сту пак или „ки ноок о”, ка ко ће га на зва ти со вјет ски си не а сти, не 
са мо да до ку мен та ри стич ки бе ле жи сце не из жи во та (ма ло)гра
ђа на не го и про ниц љи во про ди ре у срж ин ди ви ду ал них и ко лек
тив них тра ге ди ја у вре ме ну ка да је дан на род оста је без ду хов не 
рав но те же. 

Свој од нос пре ма Ру си ји и ре во лу ци ји Ви на вер је нај ја сни је 
ис ка зао у тек сту „Остр во док то ра Мо роа”, пр вом ко ји је об ја вљен 
у окви ру фељ то на „Код Бољ ше ви ка”, али ко ји се ни је на шао у књи
зи Ру ске по вор ке, мо жда упра во због не ких ису ви ше екс пли цит но 
из ре че них ау то ро вих ста во ва, ко ји су за то од у да ра ли од оста лих 
тек сто ва.4 Ви на вер нај пре из ра жа ва мр жњу пре ма бољ ше ви ци ма 
ко ји сво јим ме то да ма ре пре си је до во де у пи та ње све ци ви ли за циј
ске и ху ма ни стич ке вред но сти: „Ја бољ ше ви ке мр зим из све ду ше 

3 Пе тар Ми ло са вље вић, „Ви на ве ро ва пу то пи сна про за”, пред го вор у: Ста
ни слав Ви на вер, Евро па у вре њу, Днев ник, Но ви Сад 1991.

4 Мо гу ће је и да је овај текст из ба ци ла цен зу ра. В. о то ме: Гој ко Те шић, 
„О Зе мља ма ко је су из гу би ле рав но те жу, украт ко”, по го вор у: Ста ни слав Ви на
вер, Зе мље ко је су из гу би ле рав но те жу: европ ске пу то пи сне те ме, прир. Гој ко 
Те шић, Де ла Ста ни сла ва Ви на ве ра, књ. 14, Слу жбе ни гла сник – За вод за уџ бе
ни ке, Бе о град 2015.
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што су уве ли мо но пол на сло бо ду, на иде а ле, на со ци ја ли зам, на 
бунт – и ство ри ли сво је кр ва во и фан та стич но цар ство на нај стра
шни јој и нај у жа сни јој ла жи.”5 Ме ђу тим, ње го вог бе са ни су по ште
ђе ни ни ре ак ци о на ри ко ји уста ју про тив цр ве них же ле ћи да вра те 
про па ли цар ски ре жим, не при хва тљив чо ве ку де мо крат ске и ли
бе рал не ори јен та ци је ка кав је био Ви на вер: „Исто та ко ја пла ме но 
мр зим оне офи ци ре – во ђе до бро во љач ке ар ми је, ко ји иду на бољ
ше ви ке под ма ском, под фир мом де мо кра ти је и Уста во твор не скуп
шти не, а ствар но да по вра те ужа сни вар вар ски ре жим, чи је је зар
ђа ле и те шке лан це раз дро би ла Фе бру ар ска ре во лу ци ја 1917.”6 
Ме ђу тим, Ви на ве ров пу то пис сва ка ко ни је на стао из мр жње, не го 
из љу ба ви ко ја над ја ча ва гну ша ње пре ма за ва ђе ним стра на ма у 
гра ђан ском ра ту. То нај пре љу бав пре ма обич ном, ма лом чо ве ку 
ко га ре во лу ци ја и рат не ми ло срд но га зе, а по том и пре ма Ру си ји, 
чи ја ко ло сал на кул ту ра, умет ност и ду хов ност на ди ла зи све по
де ле. То је „љу бав пре ма оно ме што је ру ска ду ша да ла чо ве чан ској 
кул ту ри, и мо же још да ти”.7 У Ви на ве ро вим пу то пи сним фраг мен
ти ма кри ста ли ше се убе ђе ње да ће и по ред свих ужа са гра ђан ског 
ра та, не ма шти не и пот пу не кон фу зи је ко ја вла да у тек ство ре ној 
со вјет ској др жа ви, ру ски на род оп ста ти у те шким исто риј ским 
окол но сти ма и по твр ди ти сво ју сна гу. У том сми слу чак и ре во
лу ци ја отва ра не ке мо гућ но сти бу ду ћег на прет ка и еман ци па ци је 
кроз ис ку ше ња и пре и спи ти ва ња, мо гућ но сти ко је су за са да са мо 
ма гло ви ти на го ве шта ји, јер, ка ко ве ли је дан од гла со ва у ве ли кој 
иде о ло шкој и ме та фи зич кој рас пра ви ко ја се од ви ја у Ви на ве ро вом 
пу то пи су, мо жда су исто риј ска де ша ва ња, ма ка ко окрут на би ла, 
са мо де ло ви јед не мо ну мен тал не сли ке, не ка кве „ви ше ме ха ни ке”, 
чи ји крај њи сми сао људ ки ум ни ка да не ће спо зна ти. „Ов де се ре
ша ва суд би на све та. Мо жда се и Ру си ја и про ле та ри јат мо гу спа сти”, 
раз ми шља је дан од уче сни ка Ви на ве ро ве пу то пи сне рас пра ве. 

Баш због то га што су Ру ске по вор ке под јед на ко кри тич не и 
пре ма „цр ве ним” и пре ма „бе лим”, оне су би ле пред мет же сто ких 
на па да ко ји су Ви на ве ру, већ док је об ја вљи вао члан ке у на став
ци ма у По ли ти ци, упу ћи ва ни и од ле ви чар ских и од де сни ча р ских 
ју го сло вен ских ин те лек ту а ла ца. У јед ном од од го во ра сво јим кри
ти ча ри ма Ви на вер ис ти че да је пра во те жи ште ње го вих тек сто ва 
би ло на ужа си ма ко је је до нео гра ђан ски рат што је у Ру си ји усле
дио на кон Ок то бар ске ре во лу ци је, а ко ји је за пра во по стао њен ло
гич ни и не ми нов ни исто риј ски про ду же так. „Ја сам че сто, у сво јим 

5 С. Ви на вер, „Ру ске по вор ке”, у: Зе мље ко је су из гу би ле рав но те жу, 9.
6 Исто, 10.
7 Исто.
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члан ци ма, на гла ша вао да бољ ше ви ци и ан ти бо ље ше ви ци вр ше 
свој те рор, та ко стра шно и кр ва во, не за то што су они Ру си, но за то 
што је то гра ђан ски рат.”8 Ко ли ко је Ви на вер тач но са гле дао пра ву 
при ро ду со ци јал них и иде о ло шких по тре са у Ру си ји и про ниц
љи во на го ве стио оно што ће се ко ју де це ни ју ка сни је де ша ва ти у 
мно гим еврп ским зе мља ма, па и у Ју го сла ви ји, све до чи и сле де ћа 
тврд ња: „Мо је је убе ђе ње да ће со ци јал на ре во лу ци ја, где год до ђе, 
би ти ве о ма кр ва ва и без об зи р на. Со ци јал на ре во лу ци ја, где се ја ви, 
је сте бор ба на жи вот и смрт, и бо р ба без по ште де.”9 Та дра ма тич на 
бор ба пред ста вље на је на го го то сва кој стра ни ци Ру ских по вор ки, 
од че ка ња у ре до ви ма за хра ну, су ко ба у по ро ди ца ма у ко ји ма су 
де ца за ре во лу ци о на ре а ро ди те љи за ре ак ци ју, до оних, мо жда и 
нај те жих, пре и спи ти ва ња ко ја се од вија ју у све сти и са ве сти по је ди
на ца ко ји су се за кле ли на вер ност ца ру а са да су при си ље ни, или 
по вла сти ца ма за ве де ни, да сле де Ле њи на. За раз ли ку од аме рич ког 
но ви на ра Џо на Ри да, ко ји се у чу ве ној књи зи Де сет да на ко ји су 
по тре сли свет (1919) кре ће кроз ин сти ту ци је у ко ји ма бољ ше вич ке 
во ђе до но се од лу ке и упра вља ју ре во лу ци јом, Ви на вер је на ули
ца ма, ме ђу ано ним ним, упла ше ним љу ди ма ко ји ре во лу ци ју ви де 
са мо као сти хи ју ко ја га зи све пред со бом. 

Осо бе ност Ви на ве ро вог до жи вља ја со вјет ске Ру си је очи ту је 
се и у че стом по се за њу за књи жев ним мо ти ви ма, ме та фо ра ма и 
ли ко ви ма ко ји ма се на сли ко вит на чин об ја шња ва по ли тич ка си
ту а ци ја, ак те ри на дру штве ној сце ни или од ре ђе ни иде о ло шки 
про јек ти. Та ко се у при чи „Остр во док то ра Мо роа” бољ ше вич ка 
ре во лу ци ја пред ста вља као да је иза шла из по зна тог ро ма на Хер
бер та Џор џа Вел са о на уч ни ку ко ји вр ши ужа сне екс пе ри мен те 
над жи во ти ња ма по ку ша ва ју ћи да их на сил но, али на кра ју ипак 
без у су пе шно, пре тво ри у љу де. „Сва је Со вјет ска Ру си ја да нас 
јед но ужа сно остр во Ле њи на, Троц кога, Гор ко га, Пе тер са, Ла ци са, 
Дјер жин ско га. Под њи хо вим стра шним те сте ра ма и но же ви ма 
ства ра се, на сил но, кр ваво, ди вљач ки сви ре по, не ки нов, бу ду ћи 
чо век. Но, зве ро ви су по че ли да се бу не, и уско ро ће мо жда фа на
тич ни и уче ни вр ши лац кр ва вих опи та да бу де ди вљач ки пре мла ћен 
од стра не соп стве них зве ро ва.”10 И цар ски ре жим до би ће у Ру ским 
по вор ка ма сво је књи жев но оте ло вље ње, и то у при чи Ед га ра Ала
на Поа „Чи ње ни це о слу ча ју го спо ди на Вал де ма ра”, о бо ле сни ку 
ко ји је пред са му смрт хип но ти сан и у та квом ста њу је на ста вио 

8 Ста ни слав Ви на вер, „На род на Ру си ја: пи смо уред ни штву Де мо кра ти је”, 
Коб ни ви ди ци: по ли тич ка пу бли ци сти ка, Де ла Ста ни сла ва Ви на ве ра, књ. 16, 
прир. Гој ко Те шић, Слу жбе ни гла сник – За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2015, 194. 

9 Исто.
10 С. Ви на вер, „Ру ске по вор ке”, у: Зе мље ко је су из гу би ле рав но те жу, 12.



да жи ви, да би се на кон бу ђе ња рас пао у прах. Мно ги гла со ви у Ви
на ве ро вом пу то пи су за сту па ју став да је ста ри дру штве ни по ре дак 
за пра во већ го ди на ма био на са мр ти и да је до ње го вог уру ша ва
ња не ми нов но мо ра ло до ћи, што је као по сле ди цу има ло све оп шту 
екс пло зи ју мр жње и на си ља. По ред књи жев но сти, у Ви на ве ро вом 
ви ђе њу ре во лу ци је ва жно ме сто има и му зи ка. Ру си ја се ука зу је 
као не ра зу мљи ва ка ко фо ни ја су прот ста вље них то но ва ко ји се по
сте пе но сла жу у „сим фо ни ју цр ве них и мо дрих пла ме но ва”.11 Мо
гућ ност да се исто ри ја раз у ме као ко ло сал на му зич ка ком по зи ци ја, 
кон тра пункт ски од нос зву ко ва ко ји се час сје ди њу ју у хар мо ни ји 
а он да опет ра зи ла зе у су ко бу рит мо ва и то на ли те та, при сут на је 
Ви на ве ро вој про грам ској књи зи Гро мо бран Све ми ра (1921), у есе
ји ма по све ће ним ком по зи то ру По кр ов ском и сли ка ру Чур љо ни су.

У Ру ским по вор ка ма не пре ста но де лу ју и раз ли чи ти об ли ци 
по ли тич ке има ги на ци је, од фан та стич них те о ри ја за ве ре до фа
на тич них иде о ло шких за сле пље но сти. У по гла вљу „Ју го сло вен ске 
те о ри је и ру ска ствар ност” Ви на вер, са при ме са ма па ро ди је, из ла же 
не ко ли ко та да ак ту ел них прет по став ки о узро ци ма Ок то бар ске 
ре во лу ци је. Док јед ни ве ру ју да су бољ ше вич ке во ђе пот ку пље не 
нов цем са За па да, дру ги за све кри ве Је вре је, тре ћи твр де да ре во
лу ци је за пра во ни је ни би ло, че твр ти све ту ма че по ква ре но шћу 
ру ског на ро да, и та ко до у не до глед. Ове те о ри је, на рав но, ви ше 
го во ре о на шој ко лек тив ној има ги на ци ји и оп се сив ној по тре би да 
сми шља мо ге о по ли тич ке за ве ре. Ви на вер да је иро нич ну опа ску, 
ко ју ће на сту па ју ћи дру штве ни пре вра ти на овим про сто ри ма по
твр ди ти: „Из свих раз ло га, из све га што сам ви део и чуо и на слу
тио, из нео сам ду бо ко убе ђе ње, да на ма са мо не до ста је про стор и 
сте па, а да смо ми у ста њу да ство ри мо не ма ње фан та стич не тео
ри је, и не ма ње да у њих ве ру је мо но Ру си у сво је Ле њи не и Троц ке, 
у сво је Тол сто је и Вла ди ми ре Са ла вјо ве, у сво је До сто јев ске и Го
го ље.”12 Чи ни се, ипак, да су у Ви на ве ро вим пу то пи снодрам ским 
фраг мен ти ма про во ка тив ни је оне прет по став ке о раз ло зи ма и 
сми слу со ци ја ли стич ке ре во лу ци је ко је до ла зе од са мих Ру са, 
ме ђу ко ји ма има умет ни ка, ин те лек ту а ла ца, офи ци ра, чи нов ни ка, 
сту де на та, пи ја ни ца. То је у пу ном сми слу ре чи по вор ка раз ли чи
тих со ци јал них сло је ва ко ји не пре ста но рас пра вља ју о оно ме што 
их је сна шло, по зи ва ју ћи се на раз ли чи те фи ло зоф ске, мар кси стич
ке или ре ли ги о зне те зе – од иде а ли ста ко ји до ка зу ју да се ства ра 
нај пра вед ни ји од свих све то ва, и берг со но ва ца ко ји ве ру ју у исто
риј ски ди на ми зам и пре вла да ва ње ста ти ке, пре ко фа та ли ста ко ји 

11 Исто, 58.
12 Исто, 44.
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про по ве да ју да је ре во лу ци ја за пра во по че так на до ла зе ће апо ка
лип се, ни хи ли ста ко ји сум ња ју и у са мо по сто ја ње („Мо жда ми и 
не по сто ји мо”, ре ћи ће је дан од са бе сед ни ка), ми сти ча ра ко ји све 
об ја шња ва ју де ло ва њем искон ских си ла до па три о та ко ји се на да ју 
да су бољ ше ви ци са мо ве ли ко ис ку ше ње ко је тре ба да про ве ри 
сна гу ру ског на ци о нал ног иден ти те та. Јед на од ду хо ви тих прет
по став ки ка же да је све му кри ва за бра на то че ња ал ко хо ла („Без 
уки ну ћа пи јан ства, ве ле јед ни – ни ка да се ру ски на род не би осве
стио”), од но сно да је ре во лу ци ја ве ли ки ко лек тив ни де ли ри јум 
тре менс („Ре во лу ци ја је, ве ле дру ги, ре ак ци ја ор га ни зма ко ји тра жи 
отро ва, ре во лу ци ја ја за пра во не ка вр ста де ли ри јум тре мен са на
ро да”13). Са свим у ду ху сво јих по е тич ких опре де ље ња, Ви на вер у 
Ру ским по вор ка ма на ла зи мо гућ но сти за ис по ља ва ње кри тич ког и 
по ле мич ког ду ха у иро ниј ском, ци нич ном и па ро диј ском мо ду су. 

У за вр шном чину пу то пи са, „Гла сни ци из Ин ди је”, мла ди ин
диј ски со ци ја ли сти, оду ше вље ни ре во лу ци јом, пред ви ђа ју ње но 
ши ре ње да ље на ис ток, што ће убр зо и по ста ти ге о по ли тич ка ре
ал ност. Ви на ве ра у овом по гла вљу, ипак, ви ше ин три ги ра од нос 
бољ ше ви ка пре ма умет но сти и њи хов на пор да све, па и кре а тив ни 
чин, ста ве под пар тиј ску кон тро лу. Не сум њи во је да но ве вла сти 
ви со кој кул ту ри, као и обра зо ва њу ши ро ких на род них сло је ва, 
по кла ња ју из у зет ну па жњу, ко ја, ме ђу тим, по чи ње по сте пе но да 
спу та ва сва ки об лик умет нич ке сло бо де и спон та но сти. Це не ћи 
на по ре Со вје та, Ви на вер до да је и ово: „Ја мо рам са мо да на гла сим, 
да сви ти на по ри, ма ко ли ко би ли ве ли ки, и сјај ни, и див ни, не мо гу 
да ти ни де се ти део оно га што би пру жао оби чан жи вот, ка да би 
био мо гућ у сло бод ним усло ви ма, ка да су љу ди си ти, ка да се мо же 
на ба ви ти, без ика квих на по ра, хар ти ја и пи саљ ка, ка да се мо гу ку
пи ти жи це за ви о ли ну, ка да се мо же ла ко и про сто до ћи до но та, 
књи га и уџ бе ни ка. Све га то га код бољ ше ви ка не ма...”14

Ипак, Ру ске по вор ке не ће би ти по след њи Ви на ве ров суд о со
вјет ској Ру си ји. Све до кра ја жи во та он ће об ја вљи ва ти по ли тич ке 
члан ке у ко ји ма се ба ви при ро дом со вјет ског си сте ма, сло бо сти ма 
при вре де, про фи ли ма пар тиј ских ру ко во ди ла ца, ана ли зом уну
тра шње и спољ не по ли ти ке па све до раз об ли ча ва ња ста љи ни зма 
по чет ком пе де се тих го ди на.15 Ти тек сто ви по ка зу ју Ви на ве ро ву 

13 Исто, 103.
14 Исто, 144.
15 Ове Ви на ве ро ве члан ке Гој ко Те шић је при ре дио у по ме ну тој књи зи 

Коб ни ви ди ци, 193–350. За ни мљи во је да се Ви на вер, и по ред мр жње пре ма бољ
ше ви ци ма, два де се тих го ди на за ла гао за ус по ста вља ње ди пло мат ских од но са 
Кра љеви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и Со вјет ског Са ве за, сма тра ју ћи да је тра
ди ци о нал но при ја тељ ство Ср ба и Ру са ва жни је од иде о ло шких раз ли ка. У ни зу 
тек сто ва Ви на вер оштро кри ти ку је та да шњу власт за то што пру жа уто чи ште и 
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из ван ред ну упу ће ност у ова пи та ња. Зна чај ни ји за исто ри ју на ше 
по ли тич ке ми сли не го за књи жев ност, они су ва жан при лог за про
у ча ва ње то га ка ко су срп ски ин те лек ту ал ци кри тич ки про ми шља ли 
ко му ни стич ку иде о ло ги ју.

Ути сци из Ру си је (1928) мо гу се чи та ти као сво је вр сни на ста
вак Ру ских по вор ки. По во дом обе ле жа ва ња де се то го ди шњи це Ок то
бар ске ре во лу ци је књи жев ник и но ви нар Дра ги ша Ва сић бо ра вио 
је два ме се ца у Мо скви и Пе тро гра ду и од чла на ка ко је је пи сао 
за лист Вре ме са ста вио је пу то пи сну књи гу. За раз ли ку од Ви на
ве ра, ко ји је нео че ки ва но по стао све док исто ри је и на ли цу ме ста 
са зна вао ко су во ђе ре во лу ци је, Ва сић сти же до бро оба ве штен о 
со вјет ским вла сти ма, па је та ко, из ме ђу оста лог, чи тао и Кр ле жин 
пу то пис Из лет у Ру си ју (1925). Док се у Ру ским по вор ка ма још 
увек осе ћа кри за гра ђан ског ра та и не из ве сност око то га да ли ће 
се бољ ше вич ки ре жим учвр сти ти, де це ни ју ка сни је ства ри су знат но 
ја сни је. Ва сић сти же у ор га ни зо ва ну др жа ву у ко јој је ус по ста вљен 
култ Ле њи но вог ли ка, иза ко га се тек на зи ре че лич на Ста љи но ва 
сен ка. О тој по зи ци ји Ле њи на, ко ји је про ме нио ток исто ри је и ко ји 
и по сле смр ти у сво јој ру ци др жи суд би ну зе мље, нај бо ље го во ри 
ова сли ка ве ли чан стве не па но ра ме Мо скве што се ука зу је са јед
ног ви ди ков ца: „А го ре, огром на клат на зво на би ла су мир на, као на 
увек за у ста вље на. Та да смо об у хва ти ли нај слав ни ји град злат них 
ку бе та, злат них тор ње ва и злат них кр сто ва. Сву да су не из бро ја на 
клат на би ла у истом стра шном ста ву ћу та ња. А та мо под Кре мљом, 
у ма у зо ле ју од др ве та, на ла зи се она ру ка што их је за у ста ви ла!”16 
Ипак, не за до вољ них има и већ у пр вој шет њи Мо сквом ау тор су
сре ће же ну ко ја псу је во ђу ре во лу ци је: „Ево шта је Ле њин од нас 
учи нио! По гле дај те! Ни ђа во ла на ме ни не ма! Као да су ме пси рас
тр за ли! Ето шта је од нас учи нио, про клет да је!”17 Ипак, ова кве 
кри ти ке у Ва си ће вом пу то пи су са мо су уса мље ни ин ци ден ти за 
ко је он увек тра жи оправ да ње или на сто ји да их сво јим ко мен та ром 
и ин тер вен ци јом убла жи. Уме сто по ли фо ни је гла со ва и идео ло шких 
пе р спек ти ва као код Ви на ве ра, Ути сци из Ру си је пре тен ду ју да, 
по вре ме но крај ње ин фор ма тив но, оба ве сте чи та о це о устрој ству 
со вјет ске вла сти и ње ном на по ру да из гра ди со ци ја ли стич ко дру
штво. Као и Џон Рид, и Ва сић се, у пр вом де лу књи ге, кре ће пр вен
стве но кроз зва нич не ин сти ту ци је у ко ји ма се кре и ра ју за ко ни или 
из вр ша ва ју од лу ке. Чи тав пр ви део пу то пи са по све ћен је те ма ма 

по ма же ру ским ре ак ци о на ри ма. „Они тро ше ми ли о не на из бе гле ру ске ре ак цио
на ре, ко ји свој ски по ма жу ре ак ци ју у на шој зе мљи, а не ма ју сред ста ва да по мог
ну ру ској си ро ти њи ко јој пре ти опа сност од гла ди” (исто, 210).

16 Дра ги ша Ва сић, Ути сци из Ру си је, Жи вот и рад, Бе о град 1928, 18.
17 Исто, 15.
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ор га ни за ци је вла сти, по ли тич ким пра ви ма, брач ном за ко но дав ству 
и од но су пре ма по ро ди ци, бор би про тив про сти ту ци је и пра ву 
же на на або р тус. Да ти ма хом у фор ми но ви нар ског ин тер вјуа, ови 
де ло ви не ка да има ју апо ло гет ски тон у на сто ја њу да афир ми шу 
не ке не сум њи ве ху ма ни стич ке вред но сти со вјет ског дру штва из 
два де се тих го ди на про шло га ве ка. 

Ве ли ки ути сак на Дра ги шу Ва си ћа оста вља гран ди о зна про
сла ва де се то го ди шњи це ре во лу ци је. Цр ве ним тр гом, као на ве ли кој 
по зор ни ци, де фи лу ју вој не, пар тиј ске, син ди кал не и дру ге де ле га
ци је у бес пре кор ном ре ду и ко ре о гра фи ји. „Као у сну, у сред мла
зе ва ма гле и ре флек то ра, кра сно ар меј ци на ко њи ма чи не се као 
До на те ли је ви Ква те ме ла ти, и бес крај на, не мир на цр ве на ре ка ху чи 
као у по пла ви.”18 Ау тор при су ству је ус по ста вља њу ре жи ма ко ји 
ова квим ма сов ним ма ни фе ста ци ја ма де мон стри ра сво ју то та ли тар
ну моћ. Де ло твор но оруж је за усме ра ва ње и кон тро лу све сти је су 
и па ро ле ко је Ва сић при ме ћу је на све стра не, не са мо на ми тин
зи ма не го и у ин сти ту ци ја ма, од вр ти ћа („Ми смо де ца Ле њи но ва, 
ми смо но ви свет”) до за тво ра и ка сар ни на чи јим зи до ви ма су па нои 
из ве де ни мон та жом сли ка, по ру ка и па ро ла. Ба ве ћи се мон та жом 
ме диј ских сте ре о ти па и стан дар ди зо ва них по ру ка у за пад ној умет
но сти, Жак Ран си јер при ме ћу је да је њен циљ „да омо гу ћи љу ди
ма да осе те об ли ке на сил не до ми на ци је јед не кла се.”19 У со вјет ској 
Ру си ји та ква мон та жа ре а ли зо ва на је као део по ли тич ке прак се у 
на сил ној дик та ту ри про ле та ри ја та, од но сно иде о ло ги ји то та ли та
ри зма ко ји не скри ва сво је ре пре сив но ли це и тен ден ци о зно иза зи ва 
страх.

Иа ко ис ти че да је за вре ме свог бо рав ка у Ру си ји го во рио и 
са нај ве ћим при ста ли ца ма и са огор че ним про тив ни ци ма вла сти, 
еви дент но је да Ва сић пред ност да је пр ви ма, не про пу шта ју ћи 
при ли ку да кри тич ки про го во ри о цар ском ре жи му, по зи ва ју ћи 
се не ка да и на „књи жев не” ар гу мен те: „Чо век осе ћа да се не мо же 
дво у ми ти о вла да ви на ма ко је су про тив се бе има ле и би ле по ди гле 
јед но га Пу шки на, јед ну пле ја ду из Кр је по сног Пра ва, На род ња ка 
или ону из На род не Во ље, јед ног До сто јев ског или јед ног Тол сто ја.”20 
Ме ђу тим, тен ден ци ја да ве ли ки пи сци бу ду кри тич ки на стро је ни 
пре ма вла сти на ста вља се и у по стре во лу ци о нар но до ба. Пред ста
вља ју ћи по зо ри шни жи вот Мо скве, Ва сић ве ли ку па жњу по све ћу је 
мла дом ау то ру Ми ха и лу Бул га ко ву, ко га „по ње го вом по ли тич ком 
рас по ло же њу убра ја ју ме ђу не за до вољ ни ке и кон тра ре во лу ци о на ре 

18 Исто, 12.
19 Жак Ран си јер, По ли ти ка књи жев но сти, прев. Мар ко Др ча... и др., Адре

са, Но ви Сад 2008, 32.
20 Д. Ва сић, Ути сци из Ру си је, 48.
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а ме ђу са ти ри ке по ње го вом књи жев ном ро ду.”21 Свој ро ман Бе ла 
гар да, о суд би ни јед не по ро ди це у до ба гра ђан ског ра та, Бул га ков 
је пре ра дио у дра му Да ни Тур би них, ко ја је, на пре по ру ку Ста ни
слав ског, по ста вље на на сце ну Ху до же стве ног те а тра. Ипак, вла
сти су је за бра ни ле за при ка зи ва ње у уну тра шњости. То је сва ка ко 
био нај ви ши мо гу ћи сте пен то ле ран ци је сов јет ског ре жи ма пре ма 
не по слу шним умет ни ци ма кра јем два де се тих го ди на про шлог 
ве ка, јер са мо ко ју го ди ну ка сни је и то ће утих ну ти у ста љи ни стич
ким про го ни ма.22 Док пра ти из во ђе ње пред ста ве, Ва си ћу па жњу 
при вла чи став гле да ли шта ка да се на сце ни по ја ви глу мац у уло
зи ка де та и по чи ње да пе ва „Бо же, чу вај ца ра”. Ре ак ци ја пу бли ке, 
дис крет но ви дљи ва у мра ку по зо ри шне дво ра не, нај су ге стив ни је 
го во ри о ста њу ру ског гра ђан ског дру штва, ко је при хва та но ви ре
жим али се и ме лан хо лич но се ћа ста рих вре ме на. „Сва ли ца би ла 
су у јед ном је ди ном из ра зу, из ра зу јед не рет ке и до су за дир љи ве 
не жно сти. У оном ко ме ша њу и уз не ми ре но сти, у пу ној уз др жљи
во сти, би ло је до очи глед но сти ја сно: да је по ја ва ово га мла ди ћа 
у уни фор ми, са хра ње ној пре де сет го ди на, дав но за бо ра вље ној, 
про бу ди ла у њи ма јед но дир љи во се ћа ње на не што што је за у век 
не ста ло, што је ста ро, али ипак њи хо во.”23 У оним де ло ви ма пу то
пи са у ко ји ма ау тор на пу шта но ви нар ски, ин фор ма тив ни дис курс 
и про го ва ра као књи жев ник и о књи жев ним те ма ма, сли ке цр ве не 
Ру си је ви ше ни су афир ма тив не не го ду бо ко по тре сне, лир ске, не
ка да и са свим про тив реч не. На су прот мо но лит но сти др жав не идео
ло ги је и де кла ра тив ног за ла га ња за прав ду и сло бо ду, ука зу је се 
дру штво ду бо ких по де ла, мо рал не кон фу зи је и ти ња ју ћег не за до
вољ ства. 

За то Ва сић, су ми ра ју ћи ути ске, има по тре бу да на пи ше за кљу
чак у ко јем те жи ште ста вља упра во на су прот но сти из ме ђу на прет
ка у ста би ли за ци ји со вјет ске др жав не упра ве и еко но ми је и, с 
дру ге стра не, све ви дљи ви је ду хов не пу сто ши. Иа ко зва нич ни ци 
оста вља ју ути сак ја сног и од луч ног опре де ље ња за из град њу но вог 
дру штва, Ру си ја се Ва си ћу ука зу је као знат но сло же ни ја и за го нет
ни ја. „По ја ва ма ко је час оча ра ва ју сво јом при влач но шћу, час ду бо ко 
же сте сво јим там ним стра на ма, Ру си ја му чи сва ко га ко ји би хтео 
да са њом бу де на чи сто и да је оста ви са за кључ ци ма и ре ше њи ма 
ја сно и не сум њи во опре де ље ним.”24 На кон до та да не за пам ће ног 

21 Исто, 61.
22 О од но су со вјет ских вла сти пре ма умет но сти то ком два де се тих го ди

на, од аван гар де до про лет кул та, в.: Ge rald Ra u nig, Umet nost i re vo lu ci ja, prev. 
Re lja Dra žić, Fu tu ra pu bli ka ci je, No vi Sad 2006, 115–131.

23 Исто, 62.
24 Исто, 102.
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исто риј ског пре ло ма, ужа са гра ђан ског ра та и стра не ин тер вен ци
је, Ру си ја је ус пе ла да по стиг не огром ни при вред ни на пре дак и 
Ва сић ве ли да ни ко не ма пра ва да то оспо ри, али по том до да је: „На 
дру гој стра ни, не узи ма ју ћи у об зир ели ту, ја сам за пре па шће но 
гле дао: ка ко бес крај на пра зни на ду ха зја пи на све стра не, ја сам 
био ока ме њен оном пу сто шном пра зни ном у ко јој се ду ша ниг де 
ни је мо гла осе ти ти.”25 Ту пу стош Ва сић ви ди у про ва ли ји из ме ђу 
ве ков них тра ди ци ја и ко му ни стич ке иде о ло ги је ко ја ни је по ну ди ла 
ал тер на ти ву пра во слав ној ду хов но сти. 

Пра те ћи тран сфор ма ци је ру ске кул ту ре, од аван гар де до пост
ста љи ни зма, Бо рис Гројс ис ти че да је „свет ко ји је ус по ста вље на 
власт обе ћа ла да ће из гра ди ти на кон Ок то бар ске ре во лу ци је, тре
ба ло да бу де не са мо пра ве дан, или да чо ве ку га ран ту је ве ли ку еко
ном ску си гур ност, тај свет је, мо жда у још ве ћем сте пе ну, тре ба ло 
да по ста не – леп”.26 И Ста ни слав Ви на вер и Дра ги ша Ва сић у сво
јим пу то пи си ма уо ча ва ју да је тај свет, већ на са мом по чет ку, по
чео да из не ве ра ва вред но сти у име ко јих је у ре во лу ци ји ство рен, 
по ста ју ћи свет то та ли тар не пу сто ши. 

25 Исто, 104.
26 Бо рис Гројс, Стил Ста љин, прев. До бри ло Ара ни то вић, Слу жбе ни гла

сник, Бе о град 2009, 7.




