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КОН ЗУЛ СКА ВРЕ МЕ НА И ИС ТОЧ НО ПИ ТА ЊЕ
(Са бра на де ла Кон стан ти на Ле он тје ва: Оди сеј По ли хро ни ја дес и  

Из жи во та хри шћа на у Тур ској, пре вео са ру ског Ду шко Па ун ко вић,  
Па и де иа, Бе о град, 2010/2013)

Ру ски 19. век по не кад зби ља мо же де ло ва ти не са гле ди во. По мно го че му јед на од 
нај зна чај ни јих епо ха у це ло куп ној свет ској књи жев но сти, ко ја по чи ње са Ра ди шче вим 
и Пу шки ном, а за вр ша ва са Че хо вом и бу ре ве сни ком Гор ким, на пр ви по глед је оп-
ште по зна та и де таљ но ис тра же на, па чак и на на шим про сто ри ма, а опет, књи ге ко је 
се по ја вљу ју у по след ње две де це ни је по ка зу ју да то ни из да ле ка ни је та ко. Ово се у 
пр вом ре ду од но си на низ пи са ца, ми сли ла ца и де ла ко је од по чет ка де ве де се тих си-
сте мат ски об ја вљу је из да вач ка ку ћа „Ло гос“ Вла ди ми ра Ме де ни це и ко ји от кри ва ју 
цео је дан (прет ход но тек у тра го ви ма по зна ти) ру ски фи ло зоф ски оке ан, али ни шта 
ма ње и на пре во де бра ће Ду шка и Зо ри сла ва Па ун ко ви ћа, ко ји, та ко ђе си сте мат ски, 
у Ру ском ал ма на ху и број ним књи га ма, ов да шњој књи жев ној и кул тур ној јав но сти 
пред ста вља ју не по зна те ау то ре те слав не и ве ли ке епо хе.

Пи сац о ко ме је ов де реч пр ви пут је на срп ски пре ве ден још за жи во та (при по вет-
ка „Пем ба“ 1883), али је на кон то га све до ско ра остао го то во пот пу но не по знат. Код 
по ме ну тог „Ло го са“ де ве де се тих го ди на ће иза ћи три ње го ве књи ге Ви зан ти зам и 
сло вен ство, Бе ле шке пу сти ња ка и Ис ток, Ру си ја и сло вен ство, ко је при па да ју ме шо-
ви том жан ру са свим ка рак те ри стич ном за ру ски 19. век, али ко ји се са под ра зу ме ва ним 
мо ди фи ка ци ја ма мо же и да нас ла ко пре по зна ти, ре ци мо, у де ли ма Ге ни са или Еп штеј на, 
да кле, не кој вр сти фи ло зоф ско-ан тро по ло шке и кул ту ро ло шко-по ли тич ке пу бли ци-
сти ке, уко ли ко би се то од ре ђи ва ло и ми сли ло пој мо ви ма за пад ног кул тур ног кру га. 
Ове књи ге до но се ре пре зен та ти ван из бор из обим ног пу бли ци стич ког де ла Ле он тје-
вље вог (1831–1891) опу са и мо гу се за пра во сма тра ти уво дом, или пак до пу ном ње го-
вог фик ци о нал ног кор пу са. У ве зи са тим, за ни мљи во је при ме ти ти да су жан ров ске 
гра ни це уну тар Ле он тје вље вог „бал кан ског“ опу са вр ло по ро зне и не увек ухва тљи ве, 
јер кла сич но ре а ли стич ко при по ве да ње вр ло ла ко скли зне у исто риј ско-по ли тич ки 
ко мен тар или у ет но граф ски за пис. Са дру ге стра не, да та при мед ба се ни ка ко не од-
но си на ње го ве „ру ске“ по ве сти, а та раз ли ка мо же би ти је дан од пу то ка за за пре ци-
зни је са гле да ва ње, раз у ме ва ње, те у ко нач ни ци и вред но ва ње Ле он тје вље вог опу са. 
На и ме, три Ле он тје вље ва ро ма на-по ве сти об у хва ће на пр вим то мом са бра них де ла: 
Под лип ке, У за ви ча ју и Дру ги брак, на ста ли су у пр вој по ло ви ни ше зде се тих го ди на 19. 
ве ка и мо гу се при бро ји ти обра зов ном ро ма ну, том не сум њи во нај ре пре зен та тив ни јем 
жан ру епо хе. Ле он тје вље ви ро ма ни на ста ју сре ди ном ве ка, у вре ме ве ли ког успо на 
тог жан ра у ру ској књи жев но сти и упра во их је, да би се ви де ла вред ност и ори ги нал-
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ност овог пи сца, нај у пут ни је са ме ра ва ти са нај вред ни јим де ли ма то га до ба, по пут 
Тол сто је ве три ло ги је Де тињ ство, Де ча штво и Мла дост или Гон ча ро вље вим Обич ним 
до га ђа јем. Ле он тје вље ва со ци јал но-пси хо ло шка про ниц љи вост и осе ћај за при по вед-
ну ди на ми ку за пра во ни по че му не за о ста ју за де ли ма дво ји це кла си ка, а у не ким 
де та љи ма их и пре ва зи ла зе, о че му се оп шир но го во ри у по го во ру овог то ма са бра них 
де ла. По сма тра но из да на шње пер спек ти ве, ова три ло ги ја је сва ка ко, пре све га из 
раз ло га при по вед не еко но ми је мо дер ни ји па уто ли ко и књи жев но ус пе ли ји део Ле он-
тје вље вог опу са. 

Дру гу по ло ви ну ше зде се тих го ди на и пр ву по ло ви ну се дам де се тих Ле он тјев про-
во ди као ди пло мат ски слу жбе ник на Бал ка ну, у хри шћан ским де ло ви ма Осман ског 
цар ства, што је ње го вом књи жев ном де лу на мет ну ло дру га чи ји кор пус те ма, а са мим 
тим и дру га чи је стил ско-по е тич ке ка рак те ри сти ке. Реч је о осе тљи вом под руч ју и о 
епо хи ко ја не по сред но прет хо ди дру гом та ла су на ци о нал них ре во лу ци ја, ко је су ду-
бин ски пре о бли ко ва ле на ци о нал но-по ли тич ку кар ту Евро пе. Тај обим ни кор пус де ла 
ко ји Ле он тјев об ја вљу је под за јед нич ким на сло вом Из жи во та хри шћа на у Тур ској, а 
ко јем при па да ју ве ли ки ро ман Оди сеј По ли хро ни ја дес и низ кра ћих и ду жих по ве сти, 
те мат ски је пре вас ход но фо ку си ран на жи вот Гр ка, али и дру гих хри шћан ских, као и 
му сли ман ских на ро да у по гра нич ним де ло ви ма Цар ства. Пре ко опи си ва ња по је ди-
нач них суд би на и сло же них ме ђу људ ских од но са у свим њи хо вим аспек ти ма, Ле он тјев 
пред ста вља сме шно и ту жно ша ро ли ко по зо ри ште са ру ба Евро пе, али у ко јем се, 
ка ко ће до га ђа ји убр зо по ка за ти, слу те пре ло ми суд би не чи та вог кон ти нен та. Ле он-
тје вље ви ху ма ни стич ки на зо ри нај бо ље се мо гу ви де ти упра во у сли ка ма тих по је ди-
нач них суд би на: иа ко има пу но сим па ти ја за Гр ке и (пра во слав не) Ју жне Сло ве не, он 
са ни шта ма ње тре зве не љу ба ви опи су је и Тур ке. Дру гим ре чи ма, оно што је јед на од 
кључ них ди на мич ких ли ни ја Ле он тје вље вог бал кан ског ци клу са је сте упра во та ла ко 
уоч љи ва на пе тост из ме ђу суд би не по је дин ца и ко лек ти ва ко јем тај по је ди нац при па да, 
а на ро чи то из ме ђу суд би не по је ди на ца ко ји за пра во не при па да ју ни јед ној од на цио-
нал них за јед ни ца, ко ји во ђе ни соп стве ним, по пра ви лу љу бав ним стра сти ма пре ла зе 
из јед не ве ре и на ци је у дру гу, и са дру ге стра не дру штва у це ли ни. Ле он тје вљев при-
по ве дач има сим па ти је за све што је људ ско, за сва ко вр сне људ ске хи ро ве и од сту па ња 
од пра ви ла, па уто ли ко код ње га не ма ни ка да свр ста ва ња на не чи ју стра ну. 

У ро ма ну Оди сеј По ли хро ни ја дес, ко ји без остат ка при па да жан ру обра зов ног ро-
ма на, при по ве да се о суд би ни за гор ског Гр ка ко ји, јед но став но ре че но, же ли да успе 
у жи во ту и по ста не слу жбе ник у ру ском кон зу ла ту у Ја њи ни. При по ве да ње у ро ма ну 
при па да псе у до е пи сто лар ној фор ми и об ли ко ва но је као низ ду гих пи са ма ко је глав-
ни ју нак ша ље свом не по зна том при ја те љу, што му с јед не стра не обез бе ђу је пе чат 
исти ни то сти, а с дру ге стра не, бу ду ћи да по сто ји вре мен ска дис тан ца из ме ђу тре нут ка 
од и гра ва ња до га ђа ја и вре ме на при по ве да ња, ју на ку омо гу ћу је да тре зве но про су ди 
зна че ње и по сле ди це оно га што је до жи вео. Ро ман је, услов но ре че но, по де љен на 
две це ли не: пр ва до но си опис де тињ ства, по ро ди це и ка рак те ри сти ка су бет нич ке 
за јед ни це за гор ских Гр ка, као и до ла зак глав ног ју на ка на шко ло ва ње у Ја њи ну, све 
до тре нут ка док не сту пи у слу жбу у ру ском кон зу ла ту, док се у дру гом де лу при по ве-
да о ње го вом „ми кро ди пло мат ском“ жи во ту, пр вим љу бав ним ис ку стви ма, али пре 
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све га о ње го вом од но су пре ма ру ском кон зу лу Бла го ву. По то њи је за пра во при кри-
ве ни глав ни ју нак и сва ка ко нај у пе ча тљи ви ја фи гу ра ро ма на и то пре све га због сво је 
та јан стве но сти, не у кло пи во сти, или пре не у ка лу пље но сти у мен та ли тет и пра ви ла 
ма ле сре ди не у ко јој слу жбу је. Ни је пре те ра но ре ћи да Бла гов сто ји сам и из дво јен на 
јед ној стра ни, док су за пра во сви дру ги ју на ци на дру гој стра ни ро ма на, и то упра во 
оном ли ни јом ко ја раз два ја „ве ли ки свет“ од „ма лог“. На и ме, стра сти, хи ро ви и све то-
на зо ри свих ма лих или ве ћих ју на ка ро ма на при па да ју ре ла тив но уској и ла ко са гле-
ди вој ле пе зи ду хов них и ду шев них осо би на, бу ду ћи да су у пре суд ној ме ри од ре ђе ни 
на сле ђем ма ле сре ди не, док Бла гов као пред став ник ру ског плем ства је ди ни до но си 
да шак ве ли ког све та, на пр ви по глед нео бја шњи вих по сту па ка и уз ви ше но-ме лан хо-
лич ног хе рој ског по гле да на свет. У ње му има и пр ко са Тур ге ње вље вог Ба за ро ва и 
уз ви ше не па те ти ке Тол сто је вог Врон ског, а ње го ва уса мље ност и не при пад ност тој 
за јед ни ци дис крет но је на гла ше на бли ско шћу са дво ји цом не ма њих уса мље ни ка у 
ро ма ну: сво је гла вим ле ка ром Ко е ви ном и ста рим Ре уф-па шом. Док раз у ме ва ње и 
ме ђу соб на на кло ност Бла го ва и Ре уф-па ше, као и њи хо ва уз диг ну тост, али и уса мље ност 
у по зо ри шту па ла нач ких стра сти на јед ном фо ну ро ма на на гла ша ва опа да ње европ ске 
ари сто кра ти је, до тле ови ју на ци, за јед но са док то ром Ко е ви ном, ис ти чу по ти ски ва ње 
и по вла че ње ве ли ких људ ских ин ди ви ду ал но сти под при ти ском и на ле том тр го вач ког 
мен та ли те та и скром них ду хов них по тре ба на род них ма са свих ве ра и на ци ја. Ово 
на ци о нал но и со ци јал но-по ли тич ко вре ње мо же се сли ко ви то пред ста ви ти јед ним 
упе ча тљи вим од лом ком из ду же при по вет ке „Аспа зи ја Лам при дис: грч ка при по вест“, 
ко ја при па да дру гом то му бал кан ског ци клу са: „Ти мла ди ки цо ши што га ла ме по ка-
фа на ма, што се не хај но кр сте и ула зе у цр кву са мо на час и што сво јим из гле дом и 
по на ша њем иза зи ва ју не го до ва ње по бо жних љу ди – о че му они ми сле. Они, на рав но, 
по нај ви ше ми сле о сво јим љу бав ни ца ма и о то ме да ли ће сле де ће зи ме на Крф до ћи 
ита ли јан ска опе ра, али ра до сно уз ви ку ју и пље шћу дла но ви ма на ули ци кад год чу ју 
да су Фран цу зи пре тр пе ли по раз. За што се ра ду ју по бе да ма Пру са? Шта су им то та ко 
до бро учи ни ли Би змарк и Не мач ка? Не ра ду ју њих ни Би змарк ни Не мач ка... Ра ду је их 
не што дру го. Мо жда гре ше, а мо жда и не гре ше, али они у да љи ни, иза не мач ких по-
бе да ви де дру гу сен ку: стра шну сен ку Ис точ ног пи та ња! Ра ду је их што про сти пу ча ни 
ша пу ћу јед ни дру ги ма: ’Раз ли ка из ме ђу Пру си је и Ру си је је у јед ном сло ву – ’П’. На ша 
Ол га је не ћа ка ру ског ца ра и уну ка пру ског вла да ра. На ма је са мо то и по треб но’.“

Ов де ски ци ра на ли ни ја Ле он тје вље вог опу са је на ро чи то за ни мљи ва јер за пра во 
сли ка ду бин ска по ме ра ња у со ци јал но-по ли тич ком тки ву Евро пе. Све ве ћа људ ска 
пра ва и сло бо де, за јем че ни пре све га све ве ћом еко ном ском не за ви сно шћу по је ди-
на ца, до во де до на ци о нал них по тре са и бу ђе ња, а ве ли ки по крет ве стер ни за ци је и 
мо дер ни за ци је Осман ске им пе ри је узро ку је опа да ње ње не ста ре ари сто кра ти је ко ја 
се те шко сна ла зи у дру штву у ко ме ви ше не вла да ше ри јат ско пра во. И сам при пад ник 
ари сто кра ти је, Ле он тјев сли ку овог про це са сен чи осе ћа њем ме лан хо ли је, иа ко не-
сум њи во све стан ње го ве не ми нов но сти. Са дру ге стра не и ни ка ко ма ње ва жно, а из 
ов да шње исто риј ско-по ли тич ке пер спек ти ве за пра во и ва жни је, сло же на сли ка на-
ци о нал но-по ли тич ких европ ских, а пре све га бал кан ских од но са, ко ја је пред ста вље-
на пре ко над гор ња ва ња ру ског са фран цу ским, ау стриј ским и ен гле ским кон зу ла том, 
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као и њи хо вих од но са са Пор том, и на кра ју од но са при пад ни ка бал кан ских на ро да 
са пред став ни ци ма ових ве ли ких си ла – та сли ка пре до ча ва ме ђу др жав не и ме ђу на-
ци о нал не ма три це ко је се ни су мно го из ме ни ле све до да на шњег да на. Ру со фил ство 
пра во слав них на ро да у та да шњем Осман ском цар ству има ло је сво је ре ал но упо ри ште 
у трет ма ну на ко ји су на и ла зи ли по је дин ци из тих на ро да не са мо код пред став ни ка 
осман ске вла сти, већ и код дру гих хри шћан ских кон зу ла, ко ји ма су углав ном мо не та 
за пот ку су ри ва ње или пред мет ко јим се слу же у за до во ља ва њу сво јих ам ба са дор ских 
су је та. Као што, та ко ђе, ме ђу соб но раз у ме ва ње пред став ни ка Ру ске и Осман ске им-
пе ри је, ко је сла бо ма ри за ин те ре се (пра во слав них) хри шћа на је сте раз у ме ва ње из-
ме ђу (јед на ких и) ве ли ких. Овим се, на рав но, не же ли ре ћи да је још та да би ло мо гу ће 
пред ви де ти нпр. пре у сме ра ва ње Ју жног то ка, већ да про стор ре ал не по ли ти ке не зна 
за ве ре и на ци је, већ ис кљу чи во за праг ма тич не по ли тич ке и еко ном ске ин те ре се, те 
да је оту да не зре ло, де ти ња сто раз у ме ти то по ље дру га чи је. О овој те ми Ле он тјев је 
још отво ре ни је и не дво сми сле ни је го во рио у сво јој, го ре по ме ну тој по ли тич кој пу бли-
ци сти ци, ко ја се тре зве но шћу лич них уви да и не по сред них све до чан ста ва су прот ста-
вља иде а ли стич ком по кре ту та да, а ваљ да и увек ак ту ел ног пан сла ви зма.

Са мо при по ве да ње у Оди се ју По ли хро ни ја де су и оста лим при по ве сти ма из бал кан-
ског ци клу са је дру га чи је у од но су на Ле он тје вље ву ру ску про зу. Оби ље исто риј ских, 
ге о граф ских, ет ноп си хо ло шких и со ци јал но-по ли тич ких те мат ских ру ка ва ца ко ји успо-
ра ва ју при по вед ни ток, на ме ње но је, раз у ме се, пре све га ру ском чи та о цу, ко ји не зна 
до вољ но о бал кан ском на ци о нал ном лон цу. Са дру ге стра не, ни зо ви аван ту ри стич ки, 
ежен си јев ски ис при ча них епи зо да о љу бав ним от ми ца ма, по ли тич ким ин три га ма и 
на ци о нал ним по бу на ма до при но се ве ли кој уз бу дљи во сти ове про зе па и ње ној мо дер-
но сти. Ов де увек тре ба има ти на уму и чи ње ни цу да ет но граф ска и срод на ен ци кло пе-
ди стич ки из ло же на гра ђа у Ле он тје вље вом ци клу су, не сум њи во стра на да на шњем чи-
та лач ком слу ху, је сте за пра во про зна кон вен ци ја ко ја се по што ва ла то ком чи та вог 19. 
ве ка. Дру гим ре чи ма, Ле он тје вљев умет нич ки по сту пак у овом ци клу су ни је плод од су-
ства при по ве дач ког уме ћа, што зор но по ка зу ју ње го вим ро ма ни из пр вог то ма са бра них 
де ла, већ плод са мо ра зу ме ва ња ау то ра у 19. ве ку, то јест про све ти тељ ске и дру штве но 
ко ри сне ди мен зи је пи шче вог по зи ва ко ја је у Ру си ји на ро чи то би ла из ра же на.

Ка да се све то има у ви ду, не ма ни ка кве сум ње да је Ле он тјев ство рио је дан од ве ли-
ких опу са у епо хи ко ја ни ма ло не оску де ва у та квим опу си ма. Упе ча тљи ви ли ко ви за-
гор ског Ра сти ња ка – Оди се ја По ли хро ни ја де са, уса мље ног, ден ди ја кал ног ари сто кра те 
Бла го ва, пла хог и ци нич но му др ог док то ра Ко е ви на, ци ган ских пле са чи ца Зел хе и Пем-
бе (из дру гог то ма ци клу са) – спа да ју не сум њи во у ред ве ли ких ин ди ви ду ал но сти ру ске 
про зе прет про шлог ве ка. Иа ко, укуп но узев, из да на шње пер спек ти ве а пре све га због 
на ве де них та да шњих про зних кон вен ци ја, Ле он тјев не иде у нај ви ши ред пи са ца 19. 
ве ка, што је за пра во и не мо гу ће ка да су „кон ку рен ци ја“ Тол стој, Тур ге њев или До сто-
јев ски, он је од мах ту, тек за по ла сте пе ни ка ис под уз нпр. Сал ти ков-Шче дри на или 
Остров ског, уко ли ко је ова кво по ре ђе ње уоп ште ну жно. Уто ли ко тре ба без ре зер вно 
по хва ли ти овај, ко ји по ре ду, огро ман пре во ди лач ки по ду хват Ду шка Па ун ко ви ћа, али 
не ма ње и из да вач ки на пор „Па и де ие“, ко ја ова квим из да њи ма, у сва ком сми слу сту бо-
ви ма кул ту ре, обо га ћу је и усло жња ва пред ста ву о јед ном пре бо га том сто ле ћу.




