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ЕЛ ВИ РА ДИ ЈА НА

ТРА ГО ВИ РУ СКЕ КУЛ ТУ РЕ  
У ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОЈ ДЕ ЛАТ НО СТИ  

ПА ЛЕ СТИН ЦА ХА ЛИ ЛА БАЈ ДА СА

По чет ком XIX ве ка Евро па је по че ла да до ми ни ра арап ским 
зе мља ма и му сли ман ска дру штва су се на шла су о че на и не та ко 
рет ко у су да ру са но вим кул ту ра ма. Пр во ве ли ко осва ја ње зе мље 
арап ског го вор ног под руч ја би ло је фран цу ско осва ја ње Ал жи ра 
(1830), на кон че га је усле ди ло за по се да ње од стра не стра на ца ве
ли ког де ла те ри то ри ја се вер не Афри ке. Са мо не ко ли ко зе ма ља 
Маш ре ка ко је су оста ле под Ото ман ским цар ством из бе гло је ову 
по ли ти ку, као што су Па ле сти на, си риј сколи бан ски ре ги он Би лад 
алШам (Ве ли ка Си ри ја), Ирак и део Арап ског по лу о стр ва.

При су ство стра них си ла је та ко по ста ло кон стан та у ве ћи ни 
арап ских зе ма ља. Че сто су се еко ном скопо ли тич ки ин те ре си на 
ште ту арап ских зе ма ља скри ва ли иза очи глед них вер ских ци ље ва. 
На при мер, цар Ру си је је се бе сма трао при род ним за штит ни ком свих 
хри шћан ских пра во слав них за јед ни ца све та, а са мим тим и оних 
ко ји су би ле при сут не у Па ле сти ни. Из тог раз ло га, ко ри сте ћи 
за не мар љи вост ко ју је осман ска по ли ти ка по ка зи ва ла пре ма сво
јим те ри то ри ја ма, цар Алек сан дар III је 1882. го ди не дао под сти цај 
за осни ва ње Цар ског пра во слав ног дру штва Па ле сти не. Глав на 
на ме ра Дру штва би ла је да за шти ти хо до ча сни ке ко ји су пу то ва ли 
из Ру си је у Све ту зе мљу, пу то ва ње ко је је у то вре ме тра ја ло неко
ли ко сед ми ца, у из у зет но те шким усло ви ма, а би ли су по треб ни 
и они ко ји су го во ри ли арап ски или су пак раз у ме ли ру ски. Ово ме 
тре ба до да ти и чи ње ни цу да је Ру си ја же ле ла да за шти ти ин те ре
се Ру ске пра во слав не цр кве од ње ног грч ког пра во слав ног ри ва ла 
и дру гих пра во слав них хри шћан ских цр ка ва. Та ко је Ру си ја фи нан
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си ра ла из град њу ра зних вер ских обје ка та, бол ни ца и шко ла у Све тој 
зе мљи.1

По ред ин те ре са ра зних вр ста ко је је Ру си ја мо гла да има осим 
ре ли ги о зних, оно што нас у овом кон тек сту ин те ре су је је сте да се, 
не на мер но, исто ри ја мо сков ских шко ла у Па ле сти ни ис пре пле та
ла са исто ри јом арап ске кул тур не ре не сан се, тзв. нах де упра во у 
то ку тих го ди на, с об зи ром на то да су не ки од уче ни ка тих шко
ла би ли пред о дре ђе ни да по ста ну глав ни ин те лек ту ал ци арап ске 
кул ту ре у XX ве ку. Кул тур на ве за из ме ђу Ру си је и арап ских реги
о на оства ре на је пре све га за хва љу ју ћи школ ском си сте му усвоје
ном у мо сков ским ин сти ту ци ја ма ко ји, за раз ли ку од оног на мет ну
тог у шко ла ма ко је су осно ва ле ко ло ни јал не си ле или вер ске ми си је, 
ни је имао за циљ да по ни шти арап скому сли ман ски иден ти тет 
ста ро се де ла ца. На про тив, да би при ву кле арап ске хри шћан ске 
уче ни ке, шко ле Цар ског пра во слав ног дру штва ста вља ле су вели
ки на гла сак на про мо ци ју ка ко ру ске, та ко и арап ске књи жев но сти. 
На тај на чин се с јед не стра не уса ђи ва ла љу бав пре ма ру ском је зику 
и кул ту ри; са дру ге стра не пак под вла чио се зна чај арап ског кул
тур ног на сле ђа. Сто га су се, та ко ђе, с јед не стра не, пред ста вља ле 
арап ској пу бли ци углед не лич но сти ру ске кул ту ре, као што су До
сто јев ски, Пу шкин, Го гољ, Му сорг ски, Чај ков ски, Ре пин, Су ри ков 
и мно ги дру ги. С дру ге стра не, ме ђу тим, не до ста так уџ бе ни ка 
до вео је до под у ча ва ња арап ског је зи ка кроз пе сма ри цу еги пат ског 
пе сни ка и ми сти ка Ибн алФа ри да (1182–1235). Ова по ли ти ка је 
не сум њи во пред ста вља ла нај ве ћу за слу гу мо сков ских шко ла и 
ре зул тат је био да уче ни ци ви ше од сто шко ла ко је је Дру штво 
ор га ни зо ва ло и ко је су би ле осно ва не из ме ђу Па ле сти не и Ве ли ке 
Си ри је, ни су би ли са мо хри шћа нипра во слав ни Ара пи већ и арап
ски му сли ма ни, су ни ти, али и дру ги. Дру гим ре чи ма, ру ска кул
ту ра де ло ва ла је до слов но као ле пак у ре ги о ну ко ји је ју че, као и 
да нас, био пот ко пан по ша сти ма вер ске фраг мен та ци је, ка ко у хри
шћан ској та ко и у му сли ман ској сфе ри.

Је дан од пр вих уче ни ка мо сков ске шко ле у На за ре ту био је 
Ха лил Бај дас (1874/5–1949), ко ји се сма тра ау то ром пр вог па ле
стин ског ро ма на алВа рит (На след ник) из 1921. го ди не. Ов де нас, 
ме ђу тим, не за ни ма то ли ко ње го ва уло га књи жев ни ка, ко ли ко 
уло га пре во ди о ца и но ви на ра. Ње му се при пи су ју пре во ди на арап
ски Пу шки на, До сто јев ског, Тол сто ја, али и за пад них де ла пре ве
де них на арап ски по сред ством ру ског је зи ка. У ства ри, ру ски је, 

1 В.: A. Hi ne, „The In flu en ce of Rus sian Li te ra tu re in Two Twen ti eth Cen tury 
Ara bic Pe ri o di cals”, Eras Edi tion, Is sue 1 (De cem ber 2010), 3ss., и на ин тер не ту: 
http://arts.mo nash.ed u.au /pu bli ca ti ons/eras/edi tion12/ar tic les/hi ne.pd f
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у не ким слу ча је ви ма, по стао мост из ме ђу де ла из вор но на пи са них 
на ен гле ском, фран цу ском или пак ита ли јан ском и арап ских пре
во да тих истих де ла. На тај на чин су би ли на чи ње ни пре во ди 
ита ли јан ског пи сца Еми ли ја Сал га ри ја и ен гле ске спи са те љи це и 
пе сни ки ње Ме ри Ко ре ли, на при мер. Бај дас, на и ме, ни је чи тао 
ен гле ски и сто га је вр ло ве ро ват но да је пре вод Ко ре ли је ног рома
на Tem po ral Po wer на арап ски на стао упра во на осно ву ру ске вер
зи је де ла ко ју је на чи ни ла З. Н. Жу рав ска ја, и ко је се по ја ви ло на 
тр жи шту осам го ди на пре Бај да со вог арап ског пре во да.2

Као но ви нар, Бај дас је 1908. го ди не у Хај фи осно вао ча со пис 
алНа фа ис (Дра го це но сти) ко ји је, уз успо не и па до ве, из ла зио до 
1923. Ча со пис, пр во не дељ ник, за тим ме сеч ник, вре ме ном је до дао 
при дев аласри ја („са вре ме не”) с на ме ром да екс пли цит но ука же 
на ње го ву ве зу са са вре ме но шћу и мо дер но шћу, и та ко је по стао 
алНа фа ис аласри ја. Ве ћи на чла на ка об ја вље них у ча со пи су су 
углав ном би ли ано ним ни пре во ди ру ских књи жев них де ла. У овом 
свом из бо ру Бај дас је га јио ви ше од јед не на ме ре: пр ва је би ла књи
жев не при ро де. У ства ри, же лео је да арап ским чи та о ци ма пред ста
ви жа нр при по вет ке ко ји је, по ње го вом ми шље њу, већ до сти гао 
зре лост сти ла и са др жа ја у ру ској књи жев но сти, а ко ји је, с дру ге 
стра не, не до ста јао арап ској књи жев но сти, та да још увек ве за на за 
тра ди ци о нал не жан ро ве и сти ло ве. Дру го, Бај дас је, као и ве ћи на 
арап ских пи са ца тог вре ме на, за ми шљао ру ску књи жев ност као 
мо гу ће „обра зов но” ору ђе за Ара пе, кроз ко је је тре ба ло да се про
ши ри ви зи ја жи во та и да се пре не су не ке вред но сти ко јих је ру ско 
дру штво та да већ би ло све сно, као што су по ли тич ки и на ци о нал ни 
иден ти тет. Дру гим ре чи ма, по мно гим арап ским пи сци ма, ру ска 
књи жев ност је би ла у ста њу да до при не се на прет ку арап ског на
ро да, пред ла жу ћи, с јед не стра не, крат ке и јед но став не на ра тив не 
за пле те и, сто га, по год не за арап ску јав ност, ко ја још ни је би ла 
на ви кла на сло же не на ра ти ве; са дру ге стра не, ну де ћи са др жа је 
ко ји су иза при вид не за ба ве при кри ва ли ону пе да го шку и „обра
зов ну” на ме ру ко ју су арап ски ау то ри при да ва ли пи са њу, или 
умет но сти уоп ште. Да би по сти гао ове ци ље ве, Бај дас ни је имао 
про бле ма да ма ни пу ли ше тек стом ко ји је пре во дио по сво јој во љи,

ка ко не би до зво лио чи та о цу да раз ли ку је ко је су стра ни це пи са не 
ње го вом ру ком, а ко је су ре зул тат пре во да. Че сто би од ори ги нал
ног ро ма на остао са мо при бли жан оп шти за плет, то ли ко да се и 

2 В.: S. Dan Sco vil le, The Agency of the Tran sla tor: Kha lil Baydas’ Li te rary 
Tran sla ti ons, Uni ver sity of Mic hi gan, 2012 (Diss.), 126 и да ље; до ступ но на лин ку: 
http://de ep blue.li b.umich.edu/bit stre am/han dle/2027.42/96110/spen sco_1.pdf?se qu
en ce=1.
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сам Бај дас по не кад осе ћао у по зи ци ји да мо ра да оправ да ва свој 
пре вод.3 

Сто га су про ме не из вор ног де ла, а што је као та да шња књи
жев на прак са по зна та под на зи вом тар жа ма бита са руф, у Бај
да со вим пре во ди ма, као и у пре во ди ма ње го вих са вре ме ни ка, 
има ле две свр хе: да олак ша ју на ра тив ну тек сту ру и да по стиг ну 
ди дак тич ку свр ху. При мер ну ди пр ви пре вод на арап ски ко ји је 
на пра вио Бај дас и ко ји се по ја вио у беј рут ским но ви на ма алМа нар 
1898. го ди не: Пу шки но ва Иб нат алКуб тан, тј. Ка пе та но ва кћи. 
Ов де је Бај дас, као што је то био оби чај та да шњих пре во ди ла ца, 
дао арап ска име на по зи тив ним ју на ци ма за др жа ва ју ћи, на рав но, 
из вор ну на ра тив ну рад њу. Ти ме их је при бли жио арап ским чи та
о ци ма ко ји су осе ћа ли вред но сти ко је пре но се они ли ко ви ко ји су 
се зва ли као њи хо ви су гра ђа ни. Оста вио је, ме ђу тим, име на не га
тив них ли ко ва на из вор ном је зи ку, тј. на ру ском, јед но став но их 
тран сли те ру ју ћи арап ским пи смом. Та ко је, кад год би се ова име на 
по ја вљи ва ла у пре ве де ном тек сту, ау тор под се ћао чи та о ца да су ти 
ли ко ви стран ци, но си о ци не га тив них кул тур них вред но сти. Ова 
„кул тур на дис тан ца” по себ но је при сут на код жен ских про та го
ни ста: Бај дас је, на при мер, за др жао ру ско име Ма ри ја, иа ко по сто
ји арап ски об лик Ма ри јам, или је пак оста вљао на ди мак ко јим је 
мла да же на би ла озна че на у до тич ном ру ском де лу. То је сто га што 
је стра но име до де ље но же ни оправ да ва ло ње ну сло бо ду по на ша ња 
и ми шље ња, што је, ме ђу тим, мо гло да из гле да не при клад но за 
же ну са арап ским име ном.4 

У обла сти ру ске књи жев но сти, овај је ча со пис по све тио по
се бан про стор Тол сто ју, пред ста вља ју ћи га пре као фај ла су фа, тј. 
фи ло зо фа не го као ка ти ба, тј. пи сца. У ства ри, по ми њу се не ко
ли ка де ла, ко ја у то вре ме ни су би ла до ступ на на арап ском је зи ку, 
а ко ја го во ре о Тол сто је вој књи жев ној де лат но сти, с об зи ром да 
циљ ни је био да се ана ли зи ра књи жев на вред ност чу ве ног ру ског 
ау то ра, већ да се ис так ну аспек ти ње го ве мо рал не и фи ло зоф ске 
ми сли, а ко је су мо гле по слу жи ти као под сти цај за на пре дак арап
ског на ро да. Ов де је Бај дас, као и оста ли ње го ви са вре ме ни ци, 
под ву као Тол сто је ву бли скост са мар ги на ли зо ва ним кла са ма, ње
го ву по све ће ност бор би про тив дру штве них не јед на ко сти и же љу 

3 I. Ca me ra d’Af flit to, Let te ra tu ra ara ba con tem po ra nea dal la nah dah a og gi, 
Ca roc ci, Ro ma 2007, 76–77: „in mo do da non con sen ti re al let to re di di stin gu e re 
qu a li fos se ro le pa gi ne scrit te di suo pug no e qu a li il frut to di tra du zi o ne. Spes so del 
ro man zo ori gi na le non ri ma ne va che un’ap pros si ma ti va tra ma ge ne ra le, tan to che lo 
stes so Baydas si sen ti va a vol te nel le con di zi o ni di do ver gi u sti fi ca re il suo ope ra to.”

4 О ана ли зи овог Бај да со вог пре во да, в. Dan Sco vil le, нав. де ло, 87–125.
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да се обра зо ва ње про ши ри на све. Ови еле мен ти су ду бо ко утица
ли на па жњу арап ских чи та ла ца, при бли жа ва ју ћи Тол сто је ву на
ра ци ју про бле ми ма арап ског дру штва тог вре ме на.

Дах со ли дар но сти ко ји су арап ски пи сци уо чи ли у ру ској 
кул ту ри на гла шен је 1917. го ди не, ко ја је за бе ле жи ла исто риј ску 
пре крет ни цу ка ко за ру ски та ко и за арап ски на род. У ства ри, 
вре ди за пам ти ти да Бал фу ро ва де кла ра ци ја да ти ра из 1917. го ди
не, ко јој је прет хо дио СајксПи ко тов спо ра зум из 1916. го ди не, а 
што је пред ста вља ло исто риј ске пре ми се за оно што ће ка сни је 
по ста ти не ре ше но па ле стин ско пи та ње. Шта ви ше, упра во је пад 
ру ског ца ра до нео исто риј ску про ме ну за арап ски на род, из нев ши 
на ви де ло тај не пре го во ре ко је је Ве ли ка Бри та ни ја одр жа ва ла са 
Фран цу ском на ште ту Ара па.

По сле 1917, ча со пис алНа фа ис аласри ја об ја вио је још јед ног 
ру ског ау то ра, овај пут Мак си ма Гор ког, ко ји је, пре ма Бај да су, ста
јао на истом ни воу као и Тол стој, због сво је бор бе про тив не зна ња 
и ти ра ни је те по др шке ко ју је пру жао се љач ким кла са ма. Та ко ђе 
је ча со пис об ја вљи вао и ано ним не пре во де у гро теск ном и ап сурд
ном сти лу, ко ји су ве о ма под се ћа ли на Го го ље ве при че.

Вре ди на по ме ну ти да, упра во кроз ру ску књи жев ност, Бај да
сов ча со пис има и за слу ге што је до при нео еман ци па ци ји арап ских 
же на, по др жа ва ју ћи бит ку ко ју је већ во дио Егип ћа нин Ка сим Амин 
(1865–1908) са сво јом књи гом Та хрир алма ра (Осло бо ђе ње же не, 
1899) и на ста вио Ту ни жа нин алТа хир алХа дад (1899–1935) у де
лу Имра ту на филша ри ја валмуж та ма (На ша же на у ислам ском 
пра ву и дру штву, 1930). То се до го ди ло об ја вљи ва њем у ча со пи су 
не ко ли ко пре во да ко је су са ру ског на чи ни ле бив ше уче ни це Мо
сков ског жен ског ин сти ту та Бејт Жа ла.

Ка да је 1923. го ди не ча со пис алНа фа ис аласри ја пре стао да 
из ла зи из штам пе, по ја вио се но ви ча со пис алИха (Брат ство). 
Ње гов осни вач, Са лим Ку ба ин (ро ђен 1870) био је, као и Бај дас, 
сту дент мо сков ског ин сти ту та у На за ре ту, али је ње гов пут био 
дру га чи ји од Бај да со вог. Са лим Ку ба ин је, у ства ри, био при мо ран 
да се скло ни у Еги пат због су ко ба са Осман ским цар ством. У Ка и ру 
је 1924. об ја вио пр ви број алИха. Пре пи ска ко ју је во дио са по зна
тим ру ским ори јен та ли стом Иг на ти јем Ју ли ја но ви чем Крач ков
ским (1883–1951) би ла је кључ на за успех ча со пи са: про у ча ва лац 
пер сиј ског, арап ског и тур ског је зи ка, Крач ков ски је имао кон так те 
са број ним ве ли ка ни ма арап ске кул ту ре тог вре ме на, као што су 
би ли Та ха Ху са ин (1889–1973) и Ми ха ил Ну ај ма (1889–1988). Крач
ков ски је ре дов но слао ру ске ча со пи се, ро ма не и дру ге ства ри у 
Ка и ро, из ко јих је Ку ба ин би рао од лом ке да их пре ве де на арап ски 
и по ну ди сво јим чи та о ци ма. Кроз пре во де ко ји су се по ја ви ли у 
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алИху, арап ској јав но сти су пред ста вље ни зна чај ни ру ски пи сци 
по пут Тур ге ње ва и Че хо ва, иа ко је за Тол сто ја увек би ло ре зер ви
са но до вољ но про сто ра.

У ства ри, Тол стој је и да ље био онај ру ски ау тор за ко јег су 
Ара пи по ка зи ва ли по себ но ин те ре со ва ње, чак и на кон ње го ве 
смр ти. Ме ђу мно гим арап ским ин те лек ту ал ци ма ко ји су има ли 
кон такт са њим, тре ба ис та ћи ше и ка Му ха ма да Аја да алТан та ви ја 
(1810–1861), још јед не арап ске лич но сти бли ско по ве за не са ру ском 
кул ту ром. Ро ђен у јед ном се лу бли зу гра да Тан та, алТан та ви се 
по том пре се лио у Ка и ро, где је упи сао уни вер зи тет алАз хар. Го
ди не 1828, са са мо 18 го ди на, по чео је да пре да је на Уни вер зи те ту 
алАз хар и на овом ме сту је био де сет го ди на. Го ди не 1840, уз одо
бре ње ца ра Алек сан дра II, по зван је да пре да је кур се ве арап ског 
је зи ка на Уни вер зи те ту у Санкт Пе тер бур гу, он да шњој пре сто ни ци 
цар ске Ру си је. Му ха мад Али (1769–1849), та да шњи краљна ме сник 
Егип та, у скла ду са сво јом по ли ти ком отво ре но сти пре ма стра ним 
кул ту ра ма, при хва тио је зах тев и по слао мла дог ше и ка у Ру си ју. 
Пу то ва ње је би ло ве о ма му ко трп но: из Ка и ра је алТан та ви сти гао 
до Алек сан дри је и ода тле, про ла зе ћи кроз Смир ну и Ис тан бул, 
кре нуо је па ро бро дом пре ма Цр ном мо ру до укра јин ског гра да 
Оде се. Ода тле је по том кре нуо на се вер ка Санкт Пе тер бур гу. У 
ства ри, од три и по ме се ца пу то ва ња два ме се ца је про вео у ка ран
ти ну у Ис тан бу лу и Оде си, по што је у Еги па ту у то вре ме вла да ла 
епи де ми ја бу бон ске ку ге.

У Ру си ји су га то пло при ми ли ори јен та ли сти и сту ден ти, јер 
је био пр ви арап ски учи тељ ко ји је та мо сти гао да пре да је свој 
је зик Ру си ма. У ства ри, пре да вао је кур се ве арап ског је зи ка на Фа
кул те ту за ори јен тал не је зи ке Уни вер зи те та у Санкт Пе тер бур гу, 
а ка сни је и арап скому сли ман ску исто ри ју. Пре да вао је на ру ском 
и фран цу ском, а уче ни ци су му би ли Ру си, Нем ци и Фин ци, од 
ко јих су не ки би ли пред о дре ђе ни да по ста ну по том бу ду ће ди пло
ма те. Ње го ва ака дем ска де лат ност би ла је ве о ма це ње на и до био је 
број не ру ске на гра де, ор де не и при зна ња. Због бо ле сти је био при
мо ран да се по ву че и пре ми нуо је у 51. го ди ни у Санкт Пе тер бур гу, 
где је и са хра њен.

То ком свог бо рав ка у Ру си ји са ста вио је пр ви уџ бе ник арап
ске гра ма ти ке на ру ском је зи ку. Ње го во глав но де ло оста је из ве штај 
о ње го вом де се то го ди шњем бо рав ку у Ру си ји (1840–1850), Тух фат 
алаз ки ја биах бар би лад аРу си ја (Ин те ли гент ни љу ди као ра ри
тет у ве сти ма о Ру си ји). Књи га ну ди де таљ ну сли ку цар ске Ру
си је, исто ри ју цар ства, кул ту ру и на ви ке ру ског на ро да. Ово де ло, 
ко је по свом жан ру при па да пу то пи сним из ве шта ји ма, под се ћа на 
мно го по зна ти је еги пат ско де ло Та хлис алибриз фи тал хис Ба риз 
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(Пре чи шћа ва ње зла та у па ри ском ком пен ди ју му, 1834), ре зул тат 
че тво ро го ди шњег бо рав ка ау то ра Ри фе Ра фи ја аТах та ви ја (1801–
1873) у Фран цу ској. Ипак, иа ко спа да ју у исти жа нр, аТан та ви се 
огра ђу је од де ла свог су на род ни ка јер по зи тив но при ка зу је Ру се, 
не из ра жа ва ју ћи ре зер ве пре ма не ким њи хо вим на ви ка ма, као што 
је опи ја ње, ко је, сва ка ко, ни су бли ске му сли ман ској кул ту ри. Ово 
је ве о ма по хвал но ка да се упо ре ди са аТах та ви је вим по не кад ве о ма 
не по вер љи вим опи си ма фран цу ских оби ча ја и тра ди ци је. Шта ви
ше, аТан та ви по ка зу је еви дент ну мен тал ну и ин те лек ту ал ну отво
ре ност пре ма кул тур ним раз ли ка ма ко је су по сто ја ле из ме ђу Ру са, 
Осман ли ја и Егип ћа на. Мо жда је ви део слич ност из ме ђу Ру си је и 
Егип та у њи хо вим про це си ма мо дер ни за ци је: Пе тар Ве ли ки (1672–
1725), у Ру си ји по чет ком XVI II ве ка, и Му ха мад Али у Егип ту 
по чет ком XIX ве ка, ап сор бо ва ли су фран цу ску на у ку и са вре ме ну 
вој ну так ти ку и при ме ни ли је на сво ју зе мљу.5 

Кад је реч опет о Тол сто ју, са њим је тих го ди на у пре пи сци 
био и еги пат ски ше ик Му ха мад Аб ду (1849–1905), тво рац и про мо
тер арап ског па ни сла ми зма, за јед но са Жа ма лом алДи ном алАфха
ни јем (1839–1897). Ли ба нац Амин аРи ха ни (1876–1940), је дан од 
екс по не на та арап ске еми гра ци о не књи жев но сти у Аме ри ци, по
зна те под име ном адаб алмах жар, био је ме ђу пр ви ма ко ји му је 
по све тио чла нак 1898. го ди не. Егип ћа нин Му ста фа Лут фи алМан
фа лу ти (1876–1924), је дан од нај по зна ти јих пи са ца и пре во ди ла ца 
пр вих го ди на XX ве ка, по слао му је отво ре но пи смо 1910. Арап ско 
ин те ре со ва ње за Тол сто ја, ме ђу тим, ни је спа си ло ве ли ког ру ског 
пи сца од оштре кри ти ке, при род но усме ре не пре ма ње му као „дру
штве ном ре фор ма то ру” а не као књи жев ни ку. Ли ба нац Жур жи Зај
дан (1861–1914), осни вач у Ка и ру, 1892. го ди не, пре сти жног књи жев
ног ча со пи са алХи лал (По лу ме сец), по све тио је Тол сто ју чла нак у 
свом ча со пи су, у ко јем га је оштро кри ти ко вао. Зај дан је, за пра во, 
оце нио Тол сто ја као иде а ли стич ког са ња ра, чи ја су ре ше ња ко ја 
је ру ски пи сац пред ла гао за су ко бе дру шта ва би ла уто пи стич ка,

јер се не за сни ва ју на ре ал ној про це ни чо ве ка и ње го вих по тре ба већ 
на иде а ли зо ва ној сли ци људ ског би ћа за ко је је Тол стој оце нио да 
је спо соб но да се од рек не соп стве них се бич них ин те ре са и да ра ди 
за до бро за јед ни це, ка да за то по сто је усло ви, са мо за то што ни је 
знао ко ји су ин стинк ти ко ји су га за и ста по кре та ли као и ње го ви 
нај ин тим ни ји по ри ви.6 

5 Su sa Kud si eh, Shaykh Mu ham mad ’Ayyad alTan ta wi’s Jo ur ney to Tsa rist 
Rus sia (1840–1850), до ступ но на лин ку https://www.bu.edu/wll/su hakud si eh/.

6 M. Avi no, L’Oc ci den te nel la cul tu ra ara ba, Jo u ven ce, Ro ma 2002, 106: 
„Perché non si ba sa no sul la va lu ta zi o ne re a li sti ca del l’u o mo e dei su oi bi sog ni, bensì 
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Шта ви ше, за Зај да на, као и за мно ге ли бе рал не ин те лек ту ал це 
тог пе ри о да, „Тол сто јев со ци ја ли зам био је не са мо не из во дљив већ 
и пот пу но ште тан”, с об зи ром на то да је дру штве на се бич ност, по 
њи хо вом ми шље њу, би ла нео п ход но ору ђе да се омо гу ћи оп ста нак 
нај ја чих и нај спо соб ни јих, уни шта ва ју ћи сла бе. Дру штве на се бич
ност је сто га би ла од при мар не ва жно сти за ства ра ње бо љег дру
штва са чи ње ног од љу ди ко ји су би ли сна жни те лом и ду хом.

На осно ву из ло же не ана ли зе при су ства ру ске кул ту ре и лите
ра ту ре у арап ском све ту, ви ди се ко ли ко је ду бо ка сло га ци ље ва, 
мен та ли те та и на ме ра из ме ђу ру ске и арап ске кул ту ре и ка ко је 
њи хо ва тра ди ци ја од у век де ли ла љу бав пре ма књи жев но сти, сво јој 
и ту ђој.

Пре ве ла с ита ли јан ског 
Пер си да Ла за ре вић ди Ђа ко мо

su un’im ma gi ne ide a liz za ta del l’es se re uma no, che Tol stoj giudicò ca pa ce di ri nun
ci a re ai pro pri ego i sti ci in te res si e la vo ra re per il be ne del la collettività, al lorché ve 
ne si a no le con di zi o ni, so lo perché ig no ra va qu a li fos se ro gli istin ti da cui è ve ra men te 
mos so e i su oi più in ti mi im pul si.”




