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ДИС КУР ЗИВ НИ МА ТЕ РИ ЈАЛ „ШИ ЊЕ ЛА“
Ољи и Сер јо жи

Го го ље ва но ве ла о пе тер бур шком чи нов ни ку, по ред белетр исти чкиx из во ра,1 има 
још три пре тек сту ал на сло ја, од ко јих су два већ обе ло да ње на, али зах те ва ју да ље 
ис тра жи ва ње, али је дан за са да ни је осве тља ван у на у ци о књи жев но сти. „Ши њел” 
нас исто вре ме но упу ћу је на град ске гла си не, на ре ли гиј ски дис курс и на фи ло соф ску 
по ле ми ку. Умет нич ки текст се, за Го го ља, ја вља као син те тич ко устрој ство чи ји је за-
да так у то ме да спо ји ме ђу соб но раз ли чи те вр сте ау то ри та тив не ре чи: на род не (усме-
но по сто је ћи жа нр гла си не-анег до те), цр кве не (ха ги о гра фи ја) и ин ди ви ду ал не ре чи 
ко ја пре тен ду је на оп ште знач ност у спе ку ла тив ним те о ри ја ма. Есте тич ко ства ра ла штво, 
на тај на чин, је сте у нај ве ћој ме ри ам би ва лент но:2 оно је не са мо стал но, оно не ма соп-
стве ни ау то ри та ти ван глас, али у исто вре ме оно по се ду је сна гу да са би ра оста ле 
го вор не прак се, да кон сти ту и ше се бе ван њи хо вих гра ни ца. Ар хе о ло шки рад на ту ђим 
не бе ле три стич ким тек сто ви ма, ко ји је оба вио Го гољ, био је по сво јој иде ји ес ха то ло-
шки, дао је у ре зул та ту ре пли ку, ко ја је по ста ла по след ње од оног што се уоп ште мо же 
ре ћи. У кон так ту са тро стру ким ау то ри те том, при по ве да ње се про жи ма ло па то сом, 
пре во ди ло је ка те го ри ју есте тич ког у кон ку рент ну њој (по Кан ту) – у уз ви ше но.3 С 
дру ге (ди ја лек тич ке) стра не, при по ве да ње, ко је је до спе ва ло у по зи ци ју с оне стра не 
вла сне дис кур зив но сти и због то га ни је мо гло ја сно да од ре ди свој ста тус, усме ра ва ло 
се, као чин ми ме зи са, пре све га на ре ги стра ци ју сва ка квих пра зних ме ста, не стан ка, 
не ста ши ца итд.4 у опи си ва ној ствар но сти (као што је до бро по зна то).

1.

Анег до ти зам „Ши ње ла“ не ис цр пљу је се усме ном при чом, ко ју на во ди П. В. Анен-
ков, о чи нов ни ку ко ји је то ком ло ва у тр шча ку из гу био тек сте че ну пу шку-ле па жев ку, 

1 В. пре глед на уч них ра до ва о њи ма: Ju lian Graffy, Go gol’s ”The Over co at”, Lon don, 2000, 64–68.
2 О ди ја лек ти ци (са мо о дри ца њу) есте тич ког у Го го ље вој про зи в.: Gu drun Lan ger, Schöne Synthe se 
oder di a bo lische Mischung? Zum Pro blem des Schönen in Go gol’s Frühwerk. – Ze itschrift für Sla vische 
Phi lo lo gie, 1991, Bd. LI, 143–173.
3 В. де таљ но: Su si K. Frank, Der Dis kurs des Er ha be nen bei Go gol’ und die lon gin sche Tra di tion, München, 1999.
4 В., на при мер: Aa ge A. Han sen-Löve, ”GØGØL’ ”, Zur Po e tik der Null- und Le er stel len. – Wi e ner Sla wi-
stischer Al ma nach, 1997, Bd. 39, 183–303, a тaкође члан ке об ја вље не у ко лек тив ној мо но гра фи ји: 
GØGØL: Ex plo ring Ab sen ce. Ne ga ti vity in 19th-Cen tury Rus sian Li te ra tu re, ур. Sven Spi e ker, Blo o ming ton, 
In di a na, 1999; в. још o „кри зи ре пре зен та ци је” у Го го ље вој про зи: Ямпольский Ми ха ил. Ткач и ви-
зи о нер. Оче р ки ис то рии ре пре зен та ции, или О ма те ри ально м и иде альном  в культу ре. – Мо сква, 
Но вое ли те ра тур ное обо зре ние, 2007, с. 323 сл.
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па од му ке до био гро зни цу.5 Тим усме ним из во ром се об ја шња ва, код Го го ља пе ри фе-
р ни, мо тив „при ло га”, ко ји не у спе шно пред у зи ма ју Ба шмач ки но ве ко ле ге, ка ко би му 
на док на ди ле гу би так ши ње ла (код Анен ко ва та кво са ку пља ње нов ца до во ди до срећ-
ног рас пле та: бак су зни чи нов ник до би ја но ву пу шку и оздра вљу је). Ме ђу тим, Го гољ 
је пе тер бур шке гла си не по ста вио у осно ву цен трал не ко ли зи је но ве ле, о че му све до-
че бе ле жни це А. И. Су ла кад зе ва, ко ји је са чи нио хро ни ку гла си на ко је су ко ла ле по 
Пе тер бур гу у пе ри о ду од 1824–1825. го ди не.6 Ево јед не од њих: 

Да на 26. сеп тем бра, код Та ври че ског вр та, на шест или че ти ри ко ра ка од стра жа р-
ске ку ћи це, уве че, ло по ви су на па ли јед ног че сти тог го спо ди на и опљач ка ли га, ски ну ли му 
ши њел, узе ли сат, нов ча ник и оста ло. Он је ви као, али стра жар је од го во рио ка ко је сам 
и од стра жа р ни це – свог ме ста – не сме да оде. Шта да се ра ди? Опљач ка ни је љут па 
гр ди стра жа ра, кад у тај час на и ла зи над зор ник и пи та за раз лог ви ке. Опљач ка ни чо век 
му при ча сво ју не во љу, али над зор ник ква р та прав да стра жа ра ти ме што он је сте стра-
жар, па пре ма то ме, не сме ни ку да да мрд не са свог стра жар ског ме ста. Опљач ка ни је 
са слу шао све те бу да ла шти не, па га упи тао да ли ба рем же ли да са зна ка ко се и где му се 
то до го ди ло. Над зор ник му је од го во рио да је рад, па обо ји ца ко рак ну ше на ме сто где је 
из вр ше на кра ђа. „Ево, ов де су ме они на па ли“, ка же, „ево, са овог ме ста. Ја сам ви као стра-
жа ру – и ево пр вог уда р ца ко ји сам до био од ло пу же.“ Уз те ре чи, увре ђе ни чо век је же сто-
ко рас па лио над зор ни ка ква р та по гла ви, за тим у гру ди, и да ље, та ко да је по ли циј ски 
слу жбе ник за ва пио за по моћ и зах те вао да му по мог не стра жар. Али онај, ко ји је по ка зи-
вао ка ко су га ту кли и пљач ка ли, ви че: „Не мр дај, стра жа ру, ти не смеш да на пу шташ 
сво је стра жа р ско ме сто.“ По сле је над зор ник хтео да га од ве де у сво је оде ље ње, али овај 
ни је при стао не го је оти шао обер-по лиц меј сте ру Шуљ ги ну па, по што му је све пре при чао, 
от крио све ка ко је би ло, Шуљ гин је на ре дио да пре би је ни над зор ник ква р та пла ти 500 
ру ба ља опљач ка но ме и ти ме се то за вр ши ло. Ис при чао књи го во ђа Геј не.7

Фол клор на при ча, ко ју је за бе ле жио Су ла кад зев, спа да у жа нр етиолош киx анег-
до та, ве за них за мо ме нат аван зо ва ња зве зде на но ву ду жност: обер-по лиц меј стер А. 
С. Шуљ гин је сту пио на ду жност 25. ју ла 1825. го ди не. Те шко се мо же сум ња ти да је 
упра во то ту ма че ње има ло на ста вак и пре о бра жа ва ње у јед ној од основ них си жеј них 
ли ни ја „Ши ње ла“ (пљач ка при ли ком стра жа ре ве по пу стљи во сти; од би ја ње ге не ра ла, 
пред став ни ка вла сти ко ји бра ни част уни фор ме, да по мог не на стра да лом; жр тви на 
осве та, ко јом се као у огле да лу по на вља увре да ко ја јој је на не се на). Тре ба под ву ћи 
да „јед но зна чај но ли це“ у „Ши ње лу“ пред ста вља тек по ста вље ни на но ву ду жност и 
да Ба шмач кин, обра ћа ју ћи се ње му, спо ми ње „го спо ди на обер-по лиц меј сте ра“. Ни је 
ис кљу че но да је Го гољ ис ко ри стио ети мо ло ги ју пре зи ме на „Шуљ гин“ (‘шульга’ = ‘ле ва 
ру ка’) у тро стру ком мо ти ву љу бље ња ру ке, ко ји ис пли ва ва (без на ро чи те си жеј не по-
тре бе) при ли ком опи са оби ча ја ко ји је уста љен у по ро ди ци „зна чај ног ли ца“. 

Гла си ну, ко јом се про сла вио Шуљ гин, Го гољ је пре ра дио та ко да се пре тва ра у са-
ти ру, ис ти ха мо ти ви са ну ad pe r so nam (и на во ди нас да се се ти мо књи жев не теxнике 

5 П. В. Ан нен ков, Ли те ра турные вос по ми на ния, Ле нин град, ”Aca de mia”, 1928, 61–62.
6 В. та ко ђе: И. П. Сми р нов, О подделкаx А. И. Су ла кад зевым древнерусскиx памятни ков (ме сто ми-
сти фи ка ции в ис то рии культуры). – TO DRL, т. XXXIV, Ле нин град, 1979, 216–217 (200–219).
7 Арxив Санкт-Пе тер бург ско го ин сти ту та ис то рии РАН, ф. 238, оп. 2, ед. xр. 149/2, л. 36 об. – 37 об. 
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рас крин ка ва ју ћег исме ва ња, ко ја је би ла нео бич но рас про стра ње на у XVI II ве ку, че му 
ће мо се још вра ћа ти). На род на реч у „Ши ње лу“ гу би сво ју кон крет ну ау то ри та тив ност 
(Шуљ гин се ов де вред ну је ди ја ме трал но су пр от но у по ре ђе њу са из во ром), али при том 
за др жа ва спо соб ност да бу де ис каз о хијерарxијском дру штве ном по рет ку,8 оста је 
спрег ну та са вла шћу (до ко је ни жи дру штве ни слој не мо же да до пре, осим са мо вер-
бал но). Ис пра жња ва ју ћи при ка за ну ре фе рент ну сре ди ну, Го го је ком пен за тор но опред-
ме ћи вао са оп ште ња ко ја цир ку ли шу у њој и ства ра ју соп стве ну ствар ност, до вољ ну 
са мој се би: „Ши њел” от кри ва сво је по ре кло из град ског фол кло ра, пре при ча ва ју ћи 
је дан од ње го вих обра за ца (чи нов нич ку анег до ту о „Фал ко не о вом спо ме ни ку“) и по зи-
ва ју ћи се на гла си не при ли ком при ка зи ва ња ка ко се Ба шмач кин са оно га све та светиo. 

2. 

Ре ли ги о зни пре тек сти у „Ши ње лу“ спа ја ју се с анег дот ским зна че њи ма, у оној ме ри 
у ко јој су и јед ни и дру ги – вер ска по ја ва, ма да је ве ра по све то вље на у слу ча ју не зва-
нич не усме не кул ту ре. У обла сти цр кве не књи жев но сти, у ко ју је укљу чен „Ши њел”, 
па жњу ис тра жи ва ча већ одав но је при ву кла при ча о Ака ки ју Си нај ском.9 Ре а ли зу ју ћи 
ети мо ло ги ју свог име на, крот ки (в. аkakia) по слу шник, о ко ме го во ре и Јо ван Ле ствич-
ник, и Про лог, и дру ги ха ги о граф ски збо р ни ци ко ји су би ли до ступ ни Го го љу,10 сто ич ки 
под но си увре де од ма на стир ског ру ко во ди о ца, а по сле смр ти се ода зи ва из гро ба и 
од го ва ра на пи та ње ко је му је упу тио не ки „ве ли ки ста рац“, од но сно за под виг тр пље-
ња би ва на гра ђен веч ним жи во том. Оту да нео спор но по ти чу оне епи зо де „Ши ње ла“ 
у ко ји ма је Ба шмач кин при ка зан као жр тва под сме ва ња, ко ји ма га из вр га ва ју у кан це-
ла ри ји. Ка ја њу ма на сти р ског ру ко во ди о ца Ака ки ја Си нај ског, ко је је усле ди ло по што 
је све тац по смрт но учи нио чу до, код Го го ља од го ва ра бу ђе ње бра то љу бља у мла дом 
чи нов ни ку ко ји се кло ни па ко сних ша ла на ра чун не моћ ног би ћа. Ха ги о граф ска ле-
ген да, као што при ме ћу је Чин ци ја де Ло то (На ве де но де ло, 81–83), оста ви ла је траг и у 
за вр шним де ло ви ма „Ши ње ла“ где, због Ба шмач ки но вог од су ство ва ња са по сла, из 
над ле штва му ша љу стра жа ра, ко ји са зна је да је Ба шмач кин умро; у пре тек сту, ма на-
стир ски ру ко во ди лац Ака ки ја Си нај ског пред ла же „ве ли ком ста р цу“ да оде до гроб-
ни це и уве ри се да по слу шник ни је ме ђу жи ви ма; у оба слу ча ја, да ље, ис по ста вља се 
да су умр ли ли ко ви спо соб ни за де ла ње. Ге не ра ло во об у зда ва ње сво је охо ле ћу ди, 

8 О хијерарxизеру мла де функ ци је гла си на-анег до та в.: Бо рис Ду бин, Речь, слуx, рас сказ: тран сфор-
 ма ция уст но го в со вре мен ной культу ре. – В.: Бо рис Ду бин, Сло во – письмо – ли те ра ту ра. Оче р ки 
по со ци о ло гии со вре мен ној культуры, Мо сква, 2001, 80–81 (70–81). О ве ли ком ин те ре со ва њу ро ман-
ти ча ра за жа нр анег до те в.: Ефим Кур га нов, Ли те ра турный анег дот пу шкин ской эпоxи, Хел син ки, 1995.
9 На овај си же у ве зи са „Ши ње лом” пр ви је ука зао у сво јој ди сер та ци ји (1955) F. Dris sen (в.: F. C. 
Dri es sen, Go gol as a Short-Story Wri ter. A Study of his Tec hni que of Com po si tion, Pa ris, The Ha gue, Lon don, 
1965, 182–214). 
10 По чев од члан ка K. D. Ze e man na (K. D. Se e mann, Ei ne He i li gen le gen de als Vor bild von Go gol’s ”Man-
tel” – Ze itschrift für Sla vische Phi lo lo gie, 1962, Bd. XXXI II, 7–21), ме ђу ис тра жи ва чи ма је за вла да ло 
ми шље ње да је Го гољ из Ле стви це са знао за ле ген ду о Ака ки ју Си нај ском – в., на при мер: Е. А. 
Смир но ва, Поэма Го голя ”Мертвые ду ши”, Ле нин град, 1987, 143–144; в. по го то ву: Чин ция де Лот то, 
Ле стви ца ”Ши не ли” – Во пр осы фи ло со фии, 1993, fi 7, 58–83.
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по сле мр тва че вог на па да, по на вља про ме ну ко ја се пре то га до го ди ла са мла дим чи-
нов ни ком, и има исто ин тер тек сту ал но по ре кло, као и она. Ипак, ма ко ли ко да су за-
ди вљу ју ће на ве де не са гла сно сти, сми са о на кон струк ци ја Го го ље ве но ве ле не мо же 
се ре ду ко ва ти на јед ну по уч ну при чу, ко ју је из ло жио Јо ван Ле ствич ник, а ко ја је за тим 
ушла у ши ро ку упо тре бу у пра во слав ној пи сме но сти. 

Основ не те ме оде ће/свла че ња и осве те у „Ши ње лу“ не укла па ју се у сxему ха ги о-
граф ског при по ве да ња о под ви гу по слу ша ња, али, ипак, по иде ји О. Г. Ди лак тор ске, 
од го ва ра ју оној вр сти књи жев но сти о све то сти, ко ју чи не жи ти ја ју ро ди вих (где ју нак 
но си ста ру оде ћу и гр ди но си о це вла сти).11 Још од луч ни је од Ди лак то р ске, на Ба шмач-
ки но вој слич но сти са ју ро ди ви ма је ин си сти рао Ј. В. Ман, у члан ку ко јим је пред ла гао 
да се „Ши њел” чи та као текст ко ји, ако и кар не ва ли зу је ру тин ску ствар ност, не чи ни 
то про сто ру ши лач ки не го ра ди за шти те нај ви ших вред но сти нео в да шњег све та.12 
Ови су до ви из гле да ју са свим ис прав ни. У исто вре ме, они оста ју тек јед на ис тра жи-
вач ка ин ту и ци ја, све док не бу ду по твр ђе ни до ка зи ма ин тер тек сту ал ног ка рак те ра, 
док се не от кри ју де ла о ју род ству, са ко ји ма је „Ши њел” у ко ре ла ци ји на не по сре дан 
на чин, а не са мо ти по ло шки. По ку ша ји, ко ји су пред у зи ма ни с ци љем ар гу мен то ва ња 
те вр сте ме то до ло ги је за про у ча ва ње исто риј ских из во ра, не мо гу се сма тра ти за до-
во ља ва ју ћим. Та ко је Ј. А. Сур ков упо ре дио „Ши њел” са жи ти јем Те о до си ја Пе чер ског13 
у ко ме су, по дав на шњем (1931) за па жа њу Г. П. Фе до то ва, са др жа ни мо ти ви ко ји збли-
жа ва ју пре по доб ног са „псо ва чи ма“ све тов не не прав де.14 Ме ђу тим, као те мат ско-ком-
по зи ци о не це ли не, тек сто ви о бун ту по тла че ног чи нов ни ка и о гра ди те љу ма на стир-
ског жи во та, раз у ме се, не ма ју ни чег за јед нич ког. Ако има мо на ме ру да ово Го го ље во 
де ло уко ре ни мо у књи жев ност о све тим „бе стид ни ци ма“, по треб но је да на ђе мо та кво 
жи ти је ју ро ди вог ко је би се, пр во, по ве зи ва ло са ле ген дом о Ака ки ју Си нај ском и, 
дру го, сла га ло са „пе тер бур шком при по ве шћу”, по ге не рал ном сми слу, а не са мо у 
по је ди ним мо ти ви ма (ко ји лу та ју из јед ног у дру ги ха ги о граф ски спо ме ник, и за то не 
да ју по у здан до каз о то ме из ка квог са мо свој но ис ком би но ва ног мо тив ског ком плек са, 
од но сно тек ста је на ста ла та при по вест). Тра же но жи ти је – опис је под ви га Ан дре ја 
Ца ри град ског,15 оми љен у Ру си ји, а Го гољ га је мо гао зна ти, пре све га, из Ми не ја чтеч-
ких Ди ми три ја Ро стов ског.16 

Ви зан тиј ско жи ти је (крај IX – по че так X ве ка) го во ри, из ме ђу оста лог, о стал ном 
са пут ни ку Ан дре ја Ју ро ди вог, ши пар цу Је пи фа ни ју, ко га ђа во рас па љу је по хо том. Ан-
дреј упу ћу је свог уче ни ка у Цр кву Све тог Ака ки ја, „јер ве ли ку сме лост има до бри 

11 О. Г. Ди лак то р ская, Фан та сти че ское в ”Пете рбургскиx по вестяx” Н. В. Го голя, Вла ди во сток, 1986, 
160–165.
12 Ю. Манн, Кар на вал и его окрест но сти. – Во пр осы ли те ра туры, 1995, вып. 1, 161 – 177 (154–182). 
13 Е. А. Сур ков, Рус ская по весть пер вой тре ти XIX ве ка (ге не зис и поэти ка жан ра), Ке ме ро во, 1991, 
127 сл.
14 Ге о р гий Фе до тов, Святые древ ней Ру си, Мо сква, 2003, 47.
15 Де таљ но о овом спо ме ни ку и ње го вим пре во ди ма на ру ски в.: А. М. Мол да ван, Жи тие Ан дрея 
Юро ди во го в славянској письмен но сти, Мо сква, 2000.
16 Ово два на е сто том но из да ње по ми ње се у Го го ље вој За пи сной книж ке за 1846 г.: Н. В. Го голь, Полн. 
со бр. соч., т. 9, под ред. Г. М. Фри длен де ра, [Москва – Ленинград], Изд-во АН СССР, 1952, 561. 
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му че ник у Го спо да“.17 У хра му, Је пи фа ни ју се ја вља сам Ака ки је, „лик има те ло, и тек 
из ра слу бра ди цу” (206), те му обе ћа ва по моћ и за ступ ни штво. Реч је о Ака ки ју Ка па-
до киј ском, ко ји је по стра дао за ве ру за вре ме вла да ви не ца ра Мак си ми ли ја на и био 
ка жњен од се ца њем гла ве 303. го ди не. Цр ква, у ко јој су се чу ва ле ње го ве мо шти, би ла 
је по диг ну та у Кон стан ти но по љу за вре ме Кон стан ти на Ве ли ког. Ма да су под ви зи Ака-
ки ја Си нај ског и Ака ки ја Ка па до киј ског раз ли чи ти, тре ба во ди ти ра чу на о то ме да 
Ан дреј по у ча ва Је пи фа ни ја из на ста ве не зло би во сти и сме р но сти: „[Б]уди ћу тљив, 
стр пљив, и тр пи у жа ло сти, не осу ђуј ни ко га“ (139). У уло зи учи те ља, ју ро ди ви се не-
по сред но су прот ста вља па сти ру-вре ђа чу из Ле стви це. Ан дреј – се ман тич ка је ка ри ка 
ко ја ана ло ги јом по ве зу је Ба шмач ки но ву исто и ме ност са Ака ки јем Си нај ским и по кро-
ви тељ ство ко је Ака ки је Ка па до киј ски ука зу је Је пи фа ни ју, бу ду ћем епи ско пу. Ако Ба-
шмач кин сво јом крот ко шћу по на вља лик Јо ва на Ле ствич ни ка, он да уми ре по пут хри-
шћан ског му че ни ка из Ка па до ки је, ко ји је нај пре био за тво рен у там ни цу, а за тим 
уби јен. По сле екс пло зи је гне ва „зна чај ног ли ца“ „Ака ки је Ака ки је вич је та ко оба мро, 
за те ту рао се, за дрх тао чи та вим те лом и ни ка ко ни је мо гао да сто ји: да му ни су од мах 
при тр ча ли стра жа ри и при др жа ли га, стро по штао би се на под; из не ли су га го то во 
не по крет ног.”18 Бу ду ћи да је Је пи фа ни јев не бе ски па тр он мла до га ли ка, ни је ни ма ло 
слу чај на, на ин тер тек сту ал ном пла ну, ге не ра ло ва го вор на ома шка ка да је ти ту лар ног 
са вет ни ка, ко ји је пре ва лио пе де сет го ди на, на звао „мла ди чо век“. 

Из при че о Је пи фа ни ју, али не са мо у Ле стви ци, по ти че и онај фраг мент из „Ши ње-
ла“ у ко јем Го гољ, скре ћу ћи од на ра тив не ма ги стра ле, из ра жа ва за па ње ност чи нов-
ни ка ко ји је у Ба шмач ки но вим ре чи ма: „оста ви те ме, за што ме вре ђа те“ – за чуо са свим 
дру ге ре чи: „ја сам твој брат“ (144). У жи ти ју Ан дре ја Ца ри град ског ју ро ди ви од ре ђу је 
суд би ну јед ног од слу гу у Је пи фа ни је вој ку ћи, ка да са са го вор ни ком раз го ва ра на 
си риј ском је зи ку, не по зна том око ли ни, че му код Го го ља од го ва ра пре во ђе ње спо ља-
шњег го во ра у уну тра шњи, скри ве ни го вор, ко ји вр ши Ба шмач ки нов са ве сни ко ле га. 
По што је са знао са др жи ну Ан дре је вог раз го во ра са слу гом, ко ји је био из вр ши лац 
до брих на ме ра (хтео је да ју род ству је, али ни је до био до зво лу за то), Је пи фа ни је од у-
ста је од по ло жа ја го спо да ра и, име ну ју ћи „су жња“ са „ми ли бра те“, са оп шта ва му: „И од 
да на да на шњег ја хо ћу да те имам као свог бли ског дру га и ду хов ног бра та“ (124). 

Ба шмач кин је под јед на ко аде ква тан и Је пи фа ни ју, и ње го вом вас пи та чу, оли ча ва-
ју ћи лич но, у про јек ци ји на пре текст, сред њо ве ков ни изо мор фи зам ли ка и про то ти па. 
Го го ље ви од зи ви на зби ва ња с Ан дре јем Ца ри град ским па да ју у очи, по го то ву у три мо-
тив ска чво ра у „Ши ње лу“. Веч на зи ма, ко ја вла да у Го го ље вом Пе тер бур гу19 – про ве ја ва 

17 Ве ли кие Ми неи Че тии. Октябрь. Дни 1–3 (Памятни ки славяно-рус ской письмен но сти, из данные 
Арxеографическою ко мис сиею, I), Санкт-Пе тер бург, 1870, стлб. 204. И да љи ци та ти у тек сту књи ге 
су узе ти из тог из да ња. 
18 Н. В. Го голь, Полн. со бр. соч., т. 3, под ред. В. Л. Ко ма ро ви ча, [Москва – Ленинград], Изд-во АН СССР, 
1938, 167. И да љи ци та ти у тек сту књи ге су узе ти из тог то ма. „Ши њел” ап сор бу је у се бе све так то-
ве Жи ти ја Ака ки ја Сот ни ка из Ка па до ки је (дан се ћа ња – 8. мај). Овај све тац про ла зи дво стру ки низ 
му че ња сла њем од јед ног до дру гог вла да ра – ју нак „Ши ње ла” по се ћу је на по чет ку ше фа ме сне 
по ли ци је, а за тим до спе ва на уби стве ни при јем код ге не ра ла. 
19 Ту ме те о ро ло шку ано ма ли ју пр ва је про а на ли зи ра ла Ди лак тор ска (Цит. соч., 153–159). 
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оном љу том хлад но ћом ко ја је у Кон стан ти но по љу, по жи ти ју бла же ног, тра ја ла „мно-
ге да не” (97). Ба шмач кин ни је за шти ћен од мра за (ни про па лим ста рим ши ње лом, ни 
но вим, ко ји му је отет), исто као Ан дреј, ко ји ју род ству је, „не ма ју ћи ни пан та ло не, ни 
асу ру, ни сук на...“ (97).20 Ан дре ја је од смр за ва ња спа сао ан ђео; у „Ши ње лу“, ге не рал 
се ја вља као ан ти под бож јег по сла ни ка. Дру го очи глед но укр шта ње „пе тер бур шке при-
по ве сти“ са ца ри град ском чи не ска то ло шке сли ке, ко је су на ба ца не у њи ма: у „Ши ње лу“ 
ра се ја ни ју нак „...по се до вао је [...] уме ће да се, иду ћи ули цом, на ђе под про зо ром баш 
у оном тре нут ку кад из ба цу ју сва ка кво сме ће...“ (145); у дру гој при по ве сти, гра ђа ни 
исме ва ју „бе стид ни ка“ за ма зу ју ћи му ли це ча ђу (на Ба шмач ки на ле ти чађ с оџа ча ра, 
ко ји га је за ка чио), „би ју ћи по ње го вом вра ту и пра ве ћи цр ни ло“ (125). Ин тер тек сту-
ал ни кон такт ов де до ла зи до из ра жа ја и у то ме што оба ју на ка ума ло не по ста ју жр тве 
град ског са о бра ћа ја. Ба шмач кин би при ме тио да је на сред пу та тек кад „му се коњ ска 
гу би ца сме сти на ра ме и но здр ва ма ду не чи тав ве тар у образ...“ (145); Ан дре ја, ко ји је 
при ле гао да се од мо ри, пре га зио је пи ја ни ко чи јаш: „Ми мо иду ћи, во ло ви пре га зи ше 
све ти те ља и точ ко ви му по утро би пре ђо ше“ (али „све тац не осе ти ни ка кве по вре де“ 
[126]). И тре ће: про стор, у ко ме пљач ка ју Ба шмач ки на је „фан та змо го ри чан“ на ин тра-
тек сту ал ном,21 али ми ме ти чан – на ин тер тек сту ал ном аспек ту (сва ка фик ци о нал ност 
по ста је ре фе рент но про вер љи ва при ли ком от кри ва ња ње них пре тек ста). Лу та ју ћи 
Кон стан ти но по љем у по мр чи ни, Ан дреј до спе ва у ни чи ји ло кус: „на ђе се на сред пу та 
не ка ис ко па на ду бо ка до ли на, или ра ди во де, или ра ди не чег дру гог је ис ко па на, Го-
спод је ди ни зна” (144). На по ги бељ ном ме сту, „Са та на, црн као Ети о пља нин” на ме ра ва 
да уто пи све ти те ља „у кал”, али сам Xристос из во ди свог угод ни ка из та ме на све тлост. 
Упра во на ту ја му (у жи ти ју при ка за ну као то по граф ска ре а ли ја) асо ци ра, у „Ши ње лу“, 
опис тр га ко ји је за Ба шмач ки на ко бан – „бес ко на чан“, из гле да као „стра шна пу сти ња” 
и ли чи на мо ре (161). 

На фо ну тих слич но сти из ме ђу жи во то пи са чи нов ни ка и ју ро ди вог, по ста је ја сно 
ода кле је у Го го ље вој но ве ли био дик ти ран цен трал ни сми са о ни спој ко јим је ус по-
ста вио сим бо лич ко-ме то ни миј ску јед на кост из ме ђу чо ве ко ве суд би не и ње го вог пре-
тва ра ња у оде ћу. За кла ња ње и ого ља ва ње те ла про вла че се, као лајт мо ти ви, кроз 
чи та во при по ве да ње о Ан дре ју Ца ри град ском, ко је по чи ње сце ном у ко јој ју нак, спре-
ман да по ста не ју ро ди ви, ки да са се бе „ри зу“ и но жем је се че на ко ма де. Сле де ћу оде ћу 
Ан дре ју ски да ју блуд ни це, због ко ри сто љу бља, и у за ме ну на вла че на ње га „ро го зи ну 
ста ру“ (93). Кра ђа оде ће се за тим по на вља: ста нов ни ци Кон стан ти но по ља по кла ња ју 
го лом ју ро ди вом „пан та ло не”, али зли про сја ци му их оти ма ју но ћу. Сам Ан дреј се ја-
вља као чу вар оних на чи ју су оде ћу ба ци ли око ло по ви: он на сто ји да спре чи пљач ку 

20 Ан дре је во ста ме но под но ше ње хлад но ће по дра жа вао је Про ко пи је Ус тју шки (оба ју ро ди ва при 
то ме спа ва ју са пси ма). Ми, ме ђу тим, не ма мо ио ле убе дљи ве до ка зе у ко рист то га да је мо ти ве 
стра да ња од хлад но ће Го гољ мо гао да пре не се из Жи ти ја Про ко пи ја Ус тју шког, ми мо и ла зе ћи 
пра и звор – Жи ти је Ан дре ја Ца ри град ског (у „Ши ње лу” не ма другиx до дир них та ча ка са се вер но-
ру ским ха ги о граф ским тек стом). 
21 В.: Ю. М. Лот ман, Про бле ма xудожественного про стран ства в про зе Го голя. – В.: Ученые за пи ски 
Тар ту ско го го су дар ствен но го уни вер си те та, вып. 209. Труды по рус ској и славянској фи ло ло гии, XI. 
Ли те ра ту ро ве де ние, Тар ту, 1968, 38–45 (5–50). 
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гро ба, у ко ме је са хра ње на де вој ка ко ја је за жи во та са чу ва ла не ви ност. „Тат гроб ни“ 
не при хва та упо зо ре ње и свла чи са по кој ни це не са мо мр твач ки по кр ов и ма ра му са 
гла ве (омо фор), већ и „ха љи ну”, оста вља ју ћи жр тви но те ло пот пу но не по кри ве но. 
По кој ни ца „отво ри уста“ (тач но као Ака ки је Си нај ски!) и по сле са ве то ва ња, ша ма ром 
оте ра ло по ва са гро бља. За раз у ме ва ње жи тиј ске те ме оде ва ња/свла че ња је зна чај но 
то ка ко вас кр сла де вој ка мо ти ви ше сво је уко ре, упу ће не оскр на ви те љу гро бо ва: 

...тре ба ло би да се сти диш кад ви диш об на же но жен ско те ло; тре ба ло би да си сит 
све га што си пре узео, и да оста виш ба рем ха љи ну мом на гом те лу; а ти си не ми ло ср дан 
чо век и љут на ме не, па си сми слио да ме учи ниш сме шном пред свим све тим де вој ка ма 
у дру гом до ла ску Го спод њем (147–148). 

Кад се свр ши вре ме љу ди ће иза ћи пред не пот ку пљи вог Су ди ју, да кле, у сво јој 
оде ћи. И ево за што: су шти на Дру гог до ла ска, као што Ан дреј об ја шња ва Је пи фа ни ју, 
је сте у свет ској тра ве сти ји, у об на вља њу свих рас по ло жи вих, до та да про па дљи вих 
по кр о ва, ко ји ће се пре тво ри ти у веч не (пред ска зу ју ћи бу ду ћу бе смрт ност пло ти, жи-
ти је ту ма чи цар ство Бо жи је суп стан ци јал но, по Ори ге ну, а не по ње го вом опо нен ту 
– спи ри ту а ли сти Ав гу сти ну):

Као у по чет ку, Го спо де, осно вао си зе мљу и не бе са су де ла ру ку тво јих: они ће на стра-
да ти а ти ћеш оста ти, и сви ће као ри за да из ве шча ју и као оде жду све ште нич ку из ме-
ни ћеш их ка ко се из ме ни ти хо ће, и гор ња, и до ња ће од ста ре да се пре тво ре у но ву, од 
про па дљи ве у не про па дљи ву (229).

Те ло је про мен љи во, као оде ћа ко ју но си. Чо век, час свла че ћи је са се бе, час је по-
но во обла че ћи, и сам не слу ти да вр ши рад њу ко ја му обе ћа ва пре о бра жа ва ње смрт не 
би о ма те ри је. Ого ља ва ње „бе стид ни ка“ на ја вљу је бу ду ће зба ци ва ње из но ше не оде ће 
са све та; ју ро ди ви про зи ре људ ске греxове, скри ве не иза спо ља шње при стој но сти, 
он пре ти че Стра шни суд и по твр ђу је ко нач ну исти ну већ ов де и са да. Жи ти је Ан дре ја 
Ца ри град ског, с јед не стра не, го во ри о фри вол ном жи во ту мо дер не кон стан ти но пољ-
ске омла ди не (де во ја ка ла ког мо ра ла; мла дих ушко пље ни ка ко ји се ба ве со дом ским 
блу дом са сво јим го спо да ри ма; де це из до брих по ро ди ца ко ја се не ли бе по роч них 
за ба ва), али оно је, са дру ге стра не – ме та фи зич ки катиxизис, у ко јем ју ро ди ви свом 
пи том цу, Је пи фа ни ју, да је од го во ре на по след ња пи та ња о би ћу (о то ме, ка ко су устро-
је не не бе ске сфе ре, шта је рај и то ме слич но). Ан дре ју је да ро ва но ул ти ма тив но, апо-
ка лип тич ко зна ње, чим со бом обе ло да њу је аген та по сти сто ри је, ко ји се под ви за ва у 
са да шњо сти. Тај, ко ји је мак си мал но уда љен од са вре ме но сти, за у зи ма нај ни жи хи је-
рар хиј ски сту пањ у њој, у ње ном соп стве ном си сте му вред но сти, због то га се ју ро ди-
ви свр ста ва у од ба че не од дру штва (ро бо ве, про сја ке, убо ге) и сме шта се бе у фи зич ку 
сре ди ну ко ју са чи ња ва ју от па ци, пр љав шти на и ства ри ко је су од слу жи ле свој рок 
упо тре бе. По ступ ци ју ро ди вог се спо ља по ду да ра ју са бо го ху ље њем – с оним што је 
ап со лут но не при хва тљи во као нор ма ко лек тив ног по на ша ња. 

Ба шмач ки но ва же ља да об но ви сво ју из но ше ну гар де ро бу, ис по ста вља се – узи-
ма ју ћи у об зир жи ти је Ан дре ја Ца ри град ског – срод на је хри шћан ским пред ста ва ма 
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о ва се љен ском пре свла че њу, о дру гом по чет ку би ћа.22 То оче ки ва ње тр пи крах, за то 
што ни је оствар љи во у још увек исто риј ском вре ме ну. Ли ша ва њем имо ви не, а за тим 
и жи во та, Ба шмач кин до спе ва у по ло жај, ко ји је исто зна чан по ло жа ју у ко ме се на ла зи 
ју ро ди ви, тран сцен ден тан (ми мо и ду ћи, као што су го во ри ли у дав ни ни) те ку ћој ствар-
но сти и уне сре ћен у њој. „Зна чај но ли це“, као да пред о се ћа оно што се мо ра до го ди ти 
са не срећ ним чи нов ни ком, ка да ње го ву мол бу за по моћ ка рак те ри ше као „мах ни тост“ 
(167) – оним истим тер ми ном ко јим ха ги о гра фи ја обич но ка рак те ри ше ру га ња ко је 
чи не ју ро ди ви. Пљач ке мр твог Ба шмач ки на – исте су вр сте као и рад ње Ан дре ја Ца-
ри град ског, ко ји од јед ног кра дљив ца оти ма „по смаг“ (дво пек) и ко га по кра де ни ло пов 
оп ту жу је за то што „на си љем од у зи ма ту ђе“. „Свла че ње“ ши ње ла са „зна чај ног ли ца“ 
очи глед но под се ћа на на чин на ко ји умр ла де вој ка, ко ју шти ти Ан дреј, вра ћа се би 
оде ћу ко ју јој је украо „тат гроб ни“: не без раз ло га, Го гољ упра во у тој сце ни да је Ба-
шмач ки ну мо гућ ност да пла не гнев ном ти ра дом и на гла ша ва ње го ву при пад ност 
гро бљу: „...мр тва че ва уста се кри ве [...], и ми ри шу [...] стра шно на гроб...“ (172). Не тре-
ба сум ња ти ни у то да Го гољ, ма кар и скри ве но, оправ да ва из гре де ко је умр ли ју нак 
чи ни – са мо овом све ту: ро ђе ње Ака ки ја Ака ки је ви ча да ти ра се 23. мар та – на дан 
ка да је Пра во слав на цр ква по ми ња ла „раз бој ни ка пра вед ног, рас пе тог са Xристом“, 
ко ји га је пу стио на „едем ску ка пи ју“.

Слу жбе нич ким по слом Ака ки је Ака ки је вич ре кон стру и ше Ан дре је ву ка ри је ру, пре 
не го што се овај ни је ла тио ју род ство ва ња. По што је бо га таш Те ог но стом ку пио Ан дре-
ја за че љад, он сво јим та лен ти ма бр зо по сти же да га го спо дар по ста ви „на пи са ре во 
ме сто“ (80), за кан це ла риј ски рад на до ку мен ти ма. Нео д ре ђе ност де парт мен та на 
чи јем је спи ску Ба шмач кин – ни је то ли ко са ти рич ко уоп шта ва ње ко ли ко Го го ље ва 
ин тер тек сту ал на за го нет ка, упу ће на чи та о цу ко ји је у ста њу да де ши фру је тај но пис. 
Го го љев текст та ко ре ћи ју род ству је – си му ли ра ју ћи анег до ту, он је не ра зу мљив не по-
све ће ни ма у ис тој ме ри у ко јој за све до ке оста је не пре по зна та са крал на за ми сао „бе-
стид но сти“, ко ја се од и гра ва пред њи ма (Је пи фа ни је бри не о свом учи те љу: „Ка кво 
све тли ло има и осе ћа Ца ри град? С пра вом ре че Го спод о они ма што се др же зе маљ ског: 
да би ви дљи во угле да ли, не мај те вид“ [140]). Ке но зис ју ро ди вог Го гољ пре но си на на-
ра тив ни ма нир, ко јем је пот чи ње на ње го ва но ве ла, екс пли цит но при ка зу ју ћи ма ло, а 
им пли цит но – ве ли ко. Ке но тич ки текст „Ши ње ла“, ко ји се, по Бо ри су М. Ејxенбауму, 
сро за ва на шу паљ сказ, је сте тки во од ре чи о при зем ној сва ко дне ви ци, ко је су ин тер-
тек сту ал но пре ва пло ти ве у „ри зе све ште нич ке“ (138), ако го во ри мо је зи ком жи ти ја 
Ан дре ја Ца ри град ског. Про ду жа ва ју ћи да и код ку ће пре пи су је по слов не па пи ре, 
Ба шмач кин се по на ша по обра сцу Ан дре ја, ко ји има оби чај да сва ко ве че од ла зи на 
„ноћ не по сло ве” (199). A рад ко ји ни ко не при ме ћу је, ко ри стан, ка кав је био у пре тек-
сту, Го гољ пре тва ра у циљ са мом се би: Ба шмач кин је че сто „...на мер но, ра ди лич ног 
за до вољ ства, пра вио ко пи ју за се бе, на ро чи то ако је акт био ди ван, не по ле по ти сти ла 

22 Мо ти ви про па дљи ве (ов да шње) оде ће би ли су ши ро ко рас про стра ње ни у ре ли ги о зној књи-
жев но сти. Упо ре до са Жи ти јем Ан дре ја Ју ро ди вог Го го ље во ин те ре со ва ње су мо гли при ву ћи, на 
том аспек ту, са гла сно прет по став ка ма С. А. Гон ча ро ва, ”Луг Дуxовный” Ио ан на Мосxа и ”До бро-
толюби е” (С. А. Гон ча ров, Твор че ство Го голя в ре ли ги о зно – ми сти че ском кон тек сте, Сан кт–Пе тер бург, 
1997, 169–170). 
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не го по адрeсирању не ком но вом и ва жном ли цу“ (145–146). Тран сфор ма ци ја из во ра 
ре ша ва два за дат ка од јед ном. Пр во, Го гољ кон ста ту је из о па чи ва ње, ком се под вр га ва 
мар љи вост ју ро ди вог у до ба би ро кра ти за ци је и де са кра ли за ци је вла сти. Дру го, „Ши-
њел” ов де ме та фик ци о нал но кон цеп ту а ли зу је соп стве ни на ста нак од по дра жа ва ња 
ту ђег књи жев ног де ла, алу ди ра ју ћи (у Кан то вом дуxу) на ау то те лич ку при ро ду умет-
нич ког чи на, и исто вре ме но га по ни жа ва ју ћи, по ри чу ћи му „ле по ту сти ла“. Да је Го гољ 
по и сто ве ћи вао сво је са ста вља ње при по ве да ња са ју на ко вом пре пи си вач ком мар љи-
во шћу по твр ђу је адре са ци ја до ку ме на та но во пе че ним ше фо ви ма ко ји су по бу ђи ва ли 
Ба шмач ки но во ин те ре со ва ње – је дан од њих би ће уве ден у рад њу, у скла ду са раз ви-
ја њем но ве ле: ау то ров си жеј ни пут као да је ис про гра ми рао ју нак. 

Пре кри зе, ко ја је за де си ла опљач ка ног Ба шмач ки на, ње го ва слич ност са Ан дре јем 
Ју ро ди вим је не пот пу на и стал но се пре тва ра у кон траст. „Бо го љу би ва же на“ (203) 
Вар ва ра јед ном за ти че Ан дре ја за кло ње ног све то шћу: на гла ву му сле ће сне жно бе ли 
го луб (са мим тим, Све ти дуx уз но си слу же ње ју ро ди вог у ранг рав но а по стол ског). Ево 
ка ко се то пор тре ти са ње ју ро ди вог „у сла ви“ па ра фра зи ра при ли ком опи си ва ња Ба-
шмач ки на: „...ње гов врат [...], штр че ћи из око врат ни ка, из гле дао је нео бич но дуг, као 
оним бр бљо гла вим гип са ним ма чи ћи ма ко је ру ски стран ци но се на гла ва ма, по чи та-
ву де се ти ну ” (145). Ана лог но: сту па ју ћи на пут ју род ства, Ан дреј из го ва ра „ре чи не ке 
не ја сне“ (83) и љу ди ма се чи ни да је по лу део, али Све та Ана ста си ја, по ја вљи ва њем у 
цр кви ко ја јој је по све ће на, од би ја да ле чи то бо же по лу де лог и об ја вљу је да ће он 
„по ста ти Бо гу са суд из бра ни” (85). Са Ан дре је вим не раз го вет ним го во ром је ко ре ла-
тив на Ба шмач ки но ва му ца вост – гло со ла ли ја ни је ни ма ло са крал на, она је пра зна, 
дис функ ци о нал на:

...Ака ки је Ака ки је вич се из ра жа вао ве ћи ном пред ло зи ма, при ло зи ма и, нај зад, реч ца ма 
ко је не ма ју ама баш ни ка кво зна че ње [...] чак је имао оби чај да уоп ште не за вр ша ва ре че-
ни це [...], ми сле ћи да је све већ из го во рио (149).

Ме ђу тим, у аго ни ји, у је ку кри зе, Ба шмач кин се ви ше ни чим ни је раз ли ко вао од 
Ан дре ја, ко ји је у мах ни то сти и по ма ми би че вао по ро ке. Га зда ри ца Ака ки ја Ака ки је-
ви ча је чу ла ка ко је он „...псо вао из го ва ра ју ћи нај стра шни је ре чи [...] не по сред но по сле 
ре чи ‘ва ше превасxодство’” (168). У би ро крат ском Пе тер бур гу, оно ме ко је по тен ци-
јал ни све тац ни је да то да ре а ли зу је сво је пред о дре ђе ње – оно се ис по ља ва тек у мо-
мен ту смр ти те ин ди ви дуе,23 ње ног пре ла ска из са да шњег вре ме на у про шло, ра ди 
оних ко ји оста ју да бо ра ве ов де и са да – у то вре ме где он по ста је по зи ци о но сро дан 
свом са крал ном про то ти пу из дав но про шлог до ба. У са вре ме но сти је та ква хо мо ге-
ност са мо ко мич на: име и па тро ним Ака ки ја Ака ки је ви ча, ко ји упу ћу ју на ха ги о граф ску 
књи жев ност, Го гољ је по ну дио чи та о цу у фар сич ној сце ни, у ко јој не на ла зи ни ка кву 

23 Да ли је Го гољ ми слио о се би ка да је при ка зи вао уз но ше ње Ба шмач ки на у аго ни ји до ју на ка 
ха ги о гра фи је? Ра де ћи на Мр твим ду ша ма, Го гољ је, у пи сму М. П. По го ди ну (од 22. но вем бра [по 
но вом календару] 1836. г.), од ре дио сво је ста ње на сле де ћи на чин: „Ја сам мр тав за те ку ће” (Н. В. 
Го голь, Полн. со бр. соч., т. 11, под ред. Б. П. Го ро дец ко го, [Москва– Ленинград], Изд-во АН СССР, 1952, 
77), што, по свој при ли ци, да је по зи ти ван од го вор на по ста вље но пи та ње.
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ла ко из го вор љи ву ал тер на ти ву, па се те ре чи – као сме шне – про жи ма ју ин фан тил но-
фе кал ним сми слом. У жи ти ју Ан дре ја Ца ри град ског, Је пи фа ни је у сну ви ди „смр дљи ву 
xрамчину“, ко ју ис пу ња ва „кал људ ски и псе ћи“ (163). У ту ма те ри ју ће се, по Ан дре је вом 
ко мен та ру, пре тво ри ти гре шни ци. Ако пра вед ни ци ма пред сто ји тран сму та ци ја про па-
дљи ве пло ти у бе смрт ну, они ко ји су на го ми ла ли по ро ке до че ка ће Дру ги до ла зак у 
об ли ку ве ли ке ну жде ко ја ће на Стра шном су ду „би ти пре да та ог њу“ (163). Ака ки је Ака-
ки је вич, све док не до би је уло гу бор ца за пра вед ност, но си у се би про тив реч ност: обе-
ле жен је у скла ду са име но ва њем све ца, али та ко да мо же асо ци ра ти и на фе кал но те ло.24

Исто та ко је дво јак но ви ши њел – обје кат Ба шмач ки но ве че жње. Ши је му га де мон-
ски Пе тро вич, и ши њел уба цу је скром ног ћа ту у „ђа вол ско са бла жња ва ње“ (на че му 
је ин си сти рао Д. И. Чи жев ски),25 иза зи ва ју ћи у ју на ку етап но по ја ча ва ње те по губ не 
стра сти, чи ју гра да ци ју Го гољ, по Де Ло то вом ми шље њу (Цит. соч., 70–77), пра ти с 
освр том на Ни ла Сор ског, ко ји је у свом Ти пи ку учио мо на шку бра ти ју ка ко да рас по зна-
ју и пре ва зи ђу ис ку ше ња. У исто вре ме, Ба шмач ки но во од у ста ја ње од ста рог ју род ског 
оде ла ра ди сти ца ња „не по де ри ве“ (154) оде ће, уоп ште не пред ста вља пот пу но скре та-
ње од основ ног ре ли ги о зног пре тек ста но ве ле – жи ти ја Ан дре ја Ца ри град ског. Ан дре-
јев пре зир пре ма све тов ним оде ли ма се на гра ђу је ти ме што он, упо ре до с Је пи фа ни-
јем, у Влаxернском xраму „угле да“ Бо го ро ди цу ка ко про сти ре свој омо форм пре ма 
њи ма. Ко год био уте ме љи вач (обич но се сма тра да је то Ан дреј Бо го љуп ски) ис кљу-
чи во ру ског пра зни ка По кр о ва,26 тај култ се пот хра њи вао из ха ги о граф ског из во ра (и, 
обр ну то, пре во ди о це ви зан тиј ског жи ти ја је по бу ђи вао да Ан дре ја на зо ву „Сло вен“). 
Бо го ро ди чин омо фор – не бе ска је за шти та про тив нај ра зли чи ти јих на па сти, ко ја се 
да је вер ни ци ма уме сто не по у зда них по кри ва ча од зе маљ ских ма те ри ја, ко ји се пре-
тва ра ју у прах. Пра зну ју ћи По кр ов, вер ни ци уна пред до жи вља ва ју апо ка лип тич ко 
про све тље ње пло ти. У скла ду са цр кве но-ха ги о граф ском тра ди ци јом, Ба шмач ки нов 
сан о ши ње лу по ста је ње го ва Бо гом на дах ну та – „веч на иде ја“ (154), ако ов де узме мо 
у об зир ци ти ра ње Пла то на; Го го ље ва ме та фо ра бра ка по ве зу је тај сан са жен ским 
на че лом. Као што је уста но ви ла Ди лак тор ска (Цит. соч., 151–153), ве ли ча ње ши ње ла, 
ко је чи ни „све тли гост“, по ти че из пе сме В. Жу ков ског „Та јан стве ни по се ти лац”, што, 
тре ба ис та ћи, ни је ни шта дру го до ро ман ти чар ске ва ри ја ци је на те му По кр о ва: „Че сто 
је та ко би ва ло: / Не ко све тао до ле ти, / Па по диг не по кри ва ло / И у да љи ну ма ми.“27 

24 У ра ној ва ри јан ти „Ши ње ла” то Ба шмач ки но во ска то ло шко ли це би ло је по ја ча но ко ло ри стич ком 
ка рак те ри сти ком ње го вог виц мун ди ра – „бо је кра вље ба ле ге” (525). 
25 Dmi trij Tschi zew skij, Zur Kom po si tion von Go gol’s ”Man tel” (1936). – У: Go gol’. Tur ge nev. Do sto ev skij. 
Tol stoj (Fo rum Sla vi cum, Bd. XII), hrsg. von D. Tschi zew skij, München, 1966, 100–126.
26 О за чет ку и ши ре њу слу жбе По кр о ву у Ру си ји в.: М. Плюxанова, Сюжеты и сим волы Мо сков ско го 
цар ства, Санкт-Пе тер бург, 1995, 23–144.
27 В. А. Жу ков ский, Со бр. соч. в 4-x тт., т. 1, Мо сква, Ле нин град, 1959, 369. Мо гућ но је да Го го ље ве 
алу зи је на По кр ов ни су про ма кле па жњи До сто јев ског, ко ји је у свом ди ја ло гу са „Ши ње лом”, у 
Бед ним љу ди ма, јед ном ли ку, очи глед ном на след ни ку Ба шмач ки на, дао пре зи ме „По кров ски” (в.: 
Ta nja Zim mer mann, Text als Kleid – Bild als Ent kle i dung. Kon fron ta tion von Text und Bild in der rus-
sischen Li te ra tur. – An ze i ger für Sla vische Phi lo lo gie, Bd. XXX, Graz, 2002, 75–76 (57–95)). У да љој тра ди-
ци ји „Ши њел” је по стао не са мо пре тек сту ал на осно ва за умет нич ке тек сто ве већ је у књи жев но-
сти ство рио рет ке (за раз ли ку од фил ма) ри меј ко ве: но ве ле Ла ва Лун ца „Не нор мал на по ја ва” (1922) 
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Кроз ве зив ну ка ри ку – жи ти је Ва си ли ја Бла же ног – са чу дом По кр о ва, ко је су по све-
до чи ли Ан дреј и Је пи фа ни је, по ве за но је и пре зи ме Ака ки ја Ака ки је ви ча. Мо сков ски 
по дра жа ва лац Ан дре ја Ца ри град ског, Ва си ли је Бла же ни, са хра њен та мо где је ка сни је 
над ње го вим гро бом по диг ну та По кров ска цр ква, и још за жи во та уче сник28 у кул ту 
По кр о ва, у мла до сти је, до сво је 16. го ди не, био ше грт код обу ћа ра. Пре зи ме на, ко ја 
је Го гољ на ла зио за Ака ки ја Ака ки је ви ча („Ба шма ке вич“, „Ба шма ков“ [521]), на кра ју је 
про ме нио та ко да ме та те за мо же пре тво ри ти Ба шмач ки на у „ба шмач ни ка“ – у упу ћи-
ва ње на еснаф ску при пад ност мла дог Ва си ли ја Бла же ног. Ову хи по те тич ку од го нет ку 
пот кре пљу је окол ност да Ба шмач кин и Ва си ли је Бла же ни за па да ју у па ра лел не си туа-
ци је, исти на, са не јед на ким исxодом: ва ра ли це хо ће да от му бун ду, по кло ње ну „бо го-
му дром ју ро ду“29 – овај је да је, као и Го го љев ју нак, али, за раз ли ку од ње га, не по ни-
зно већ та ко што јед ног од ло по ва, на ма ги чан на чин, ка жња ва смр ћу.30

И у епи зо ди са кра ђом ши ње ла, и у ни зу дру гих слу ча је ва, Го гољ из усво је не мо ти-
ва ци је, на би ло ко ји на чин ве за не за По кр ов, из у зи ма нат при род ну са др жи ну ко ја јој је 
искон ски свој стве на. У ми неј ском чи та њу за 1. ок то бар, дан се ћа ња на Ан дре ја Ју ро ди-
вог (у „Поxвалном сло ву“ за По кр ов), чу до твор ни по кр ов оси гу ра ва оне ко ји му се мо ле, 
из ме ђу оста лог, и од „мрач но га збо ра стра сних на чел ни ка”, од „на чел нич ких стра сти“. 
Упра во од са мо во ље „зна чај ног ли ца“ Ба шмач ки на не спа са ва ни тра ве сти ја ко ју је на-
пра вио. У жи ти ју Ан дре ја Ца ри град ског, омо фор „Го спо ђе це ло га све та“ бли ста у Влаxер-
ну, „као ви ђе ње му ње“ (207). Вра ћа ју ћи се са чи нов нич ке ве че рин ке, Ба шмач кин је, у тек 
са ши ве ним ши ње лу, по тр чао „...за не ком да мом ко ја је, као му ња, про шла по ред...“ (160): 
код Го го ља, не бе ска енер ги ја се от кри ва је ди но у кон тек сту нео ства ре ног ерот ског до-
га ђа ја.31 Пе тро вич, ко ји свој про из вод до но си на ру чи о цу, ими ти ра Бо го ро ди чин ма гич-
но-бла го твор ни гест у Влаxернском xраму, „др же ћи“ ши њел „у обе ма ру ка ма“ (156).32 

и Бо ри са Ваxтина „Опа кли ја” (об ја вље на 1979. г. у ал ма на ху Ме тро пол); о пр вој од њих в. де таљ но: 
Aa ge Han sen-Löve, Lev Lunc’ Erzählung ”Ne nor mal ’noe ja vle nie” als ”li te ra turt he o re tische Pa ra bel”. – 
Wi e ner Sla wi stischer Al ma nach, 1978, Bd. 1, 135–154. Са бла жњи ва је прет по став ка да Ба шмач ки нов 
по ку шај сти ца ња „веч не” оде ће, ана лог не Бо го ро ди чи ном омо фо ру, про гра ми ра (по обра сцу 
цр кве но-пра знич ке ци клич но сти) об на вља ње тог си жеа у про мен љи вим дру штве но-по ли тич ким 
при ли ка ма (ин ди ка тив но је да Ваxтин у сво јој но ве ли за глав но ме сто рад ње узи ма по зо ри шни 
про стор, ко ји је од вај ка да (по чев од Св. Ав гу сти на) раз ма тран као так мац хра мов ном про сто ру). 
28 Де таљ но о том са у че ство ва њу в. М. Плюxанова, Цит. соч., 45–48. 
29 И. И. Ку зне цов, Святые бла женные Ва си лиј и Ио анн, Xриста ра ди Мо сков ские чу до творцы (За пи-
ски Мо сков ско го арxеологического общества, т. VI II), Мо сква, 1910, 37.
30 Ве ро ват но, Го го љу је би ло по зна то и све то гор ско Жи ти је му че ни ка за ве ру Ака ки ја Но вог, ко ји је, 
као и Ва си ли је Бла же ни, био обу ћа рев уче ник: В. И. Ши рин кин, Жи ти је Ака ки ја Но вог у ства ра лач-
кој исто ри ји Го го ље вог ”Ши ње ла”: се ман ти ка ба шма ка. – В: Натюрмо рт – пейзаж – пор трет – 
экфра зис – вещь, под ред. Н. А. Пе тр о вой, Пермь, 2009, 159–169. 
31 У но вом ши ње лу ње гов вла сник је ма ску ли ни зо ван; у ста ром – у „ка пу ту”, име но ва ном, по за-
па жа њу Ј. В. Ман на (Цит. соч., 146), као жен ска оде ћа, Ака ки је Ака ки је вич се по сред но свр ста ва у 
су про тан пол: пре по ку ша ја пре о бла че ња не ви ни ју нак, ко ји „се ни је пре пу штао ни ка квом ужи-
ва њу” (146), упи сан је у Бо го ро ди чин кон текст твр ђе, не го по сле.
32 Те шко је ре ћи да ли је Го гољ на том ме сту узи мао у об зир ико но гра фи ју По кр о ва, ко ја тач но 
пре но си вер бал ни при каз чу да из Жи ти ја Ан дре ја Ца ри град ског, где Бо го ро ди ца „пре чи стим ру ка ма 
сво јим” узи ма омо фор и ши ри га „по врх свих љу ди” (207). 
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Про ме на по ла скр на ви пан то ми му. Он до но си ши њел умо тан у ма ра ми цу, али по ду-
дар ност тог де та ља, по на зи ву, са ма ра мом Пре чи сте Де ве Ма ри је, ни је ни шта ви ше 
до пе јо ра тив но обо је на хо мо ни ми ја – кро јач је за но ше ње ши ње ла ис ко ри стио сво ју 
но ву ма ра ми цу за нос, ма да је „тек од пра ље“ (156) узе та, као што је то по зна то Го го-
ље вом ка зи ва чу, ко ји за ми шље ног чи та о ца усме ра ва на траг ко јим се сти же до По кр-
о ва. Да кле, тра гич ка за блу да Ака ки ја Ака ки је ви ча са сто ји се у то ме што он, бо ра ве ћи 
у штет ном вре ме ну, ка да сна га нат при род ног пре сах њу је, ипак те жи да на ђе се би 
вр хов ну за шти ту под по кро вом, ко ји је са мо сли чан Бо го ро дич ном, а у ства ри је де-
ва ло ри зо ван, кри је у се би смрт ну опа сност. Ка тар за чи нов ни ко ве тра ге ди је је у – ју-
на ко вом осло ба ђа њу од зе маљ ских око ва, у ње го вој „бе стид но сти“ ко ја се од ви ја post 
mor tem.33 Миxаил Вај скопф има пра во у оп штим цр та ма, ка да цен трал ну иде ју „Ши ње ла“ 
по и сто ве ћу је са гно стич ким ми том ко ји не ги ра фе но ме нал ни свет, што се од ра зи ло у 
хри шћан ској апо ка лип ти ци.34 При ли ком арxет ипског чи та ња Го го ље вог тек ста мо же-
мо за ро ни ти у ду бље, у дав ни ну ве ко ва, па га уз диг ну ти до – за ра не кул ту ре – уни-
вер зал не ме та фо ре ко смич ког тки ва, ва се љен ског по кри ва ча, ис пре пле те ног би ћа. У 
окви ру ове ар хе тип ске пред ста ве, Мир ча Ели ја де је пред ло жио раз ма тра ње ети мо-
ло шког ли ка ре чи „re li gio“.35 И у том истом сми са о ном ком плек су је по че так кон цеп та 
тек ста – вер бал ног ве зи ва ња,36 дис кур зив ног оде ва ња биоф изи чкиx те ла, нео дво ји вог 
од њих. Као што ћу се ка сни је по тру ди ти да по ка жем, арxет ипско ту ма че ња „Ши ње ла“ 
про из ла зи из ње го ве за ми сли, ко ја је ин тер тек сту ал но мо ти ви са на. 

3.

Ба шмач ки но во име и пре зи ме упу ћу ју нас на још је дан ан те це дент „Ши ње ла“ – на 
Вол те ро ву „При чу о док то ру Ака ки ју и ста ро се де о цу из Сен-Ма лоа“ („L’Hi sto i re du 
doc te ur Aka kia et du na if de Sa int-Ma lo“, 1753). За Го го ља, као и за мно ге ње го ве са вре-
ме ни ке, Вол тер је био култ на, ма да и не ја сна фи гу ра.37 У пи сму Н. Ј. Про ко по ви чу од 
27. сеп тем бра (по но вом ка лен да ру) 1836. го ди не, Го гољ га из ве шта ва о раз гле да њу 

33 У фи на лу, по чев од апо те о зе Ба шмач ки ну, но ве ли стич ко при по ве да ње, ко је је до та да би ло ке-
но тич ки-ап сурд но, све ви ше се есте ти зу је, ка ко на пла ну ти по ло шког при бли жа ва ња те шко пре-
глед ном кор пу су ро ман ти чар ских тек сто ва о при ви ђе њи ма та ко и на ин тер тек сту ал ном пла ну – у 
свој ству об ра да ко нкр етниx умет нич ки маркираниx де ла. Та ко, В. Ј. Ве тлов ска, не без осно ва, у 
за вр шни ци ”Ши ње ла” на слу ћу је од зив на ца рев мо но лог из Пу шки но вог Бо ри са Го ду но ва: „Ко на 
ме не? Пра зно име, сен – Зар сен да ски не с ме не пор фи ру [...]?” (В. Е. Ве тлов ская, По весть Го голя 
”Ши нель” (Тран сфор ма ция пуш кинскиx мо ти вов). – Рус ская ли те ра ту ра, 1988, фи 1, 44–45 [41–69]). 
Мо же се ре ћи да, у оној ме ри у ко јој Ба шмач кин до жи вља ва ка тар зу бу не ћи се на на чин јуродивиx, 
Го гољ при зна је пра во на по сто ја ње за и ста есте тич ког, ипак, ино бив стве но, па ра док сал но, због 
че га он из свог тек ста не укла ња ни ов де гро теск ну ко ми ку. 
34 М. Вайскопф, Сюжет Го голя. Мор фо ло гия. Иде о ло гия. Кон текст, Мо сква, 1993, 328–330. 
35 Mir cea Eli a de, Ima ges et symbo les. Es sa is sur le symbo li sme ma gi co-re li gi e ux, Pa ris, 1952, 120–163.
36 В. по себ но: Eri ka Gre ber, Tex ti le Tex te. Po e to lo gische Me tap ho rik und Li te ra turt he o rie. Stu dien zur Tra-
di tion des Wor tflec htens und der Kom bi na to rik, Köln e. a., 2002.
37 В. де таљ но: П. Р. За бо ров, Рус ская ли те ра ту ра и Вольтер. XVI II – пер вая треть XIX ве ка, Ле нин град, 
1978, 174 сл. 
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Вол те ро ве ку ће у Фер не ју, као о нај зна чај ни јем до га ђа ју на свом пу то ва њу по Не мач-
кој и Швај цар ској:

Ју тр ос сам по се тио ста р ца Вол те ра [...] све је у том истом ре ду [...] По сте ља је на-
ме ште на, ста рин ски по кри вач од ор ган ди на се је два др жи, да се и ме ни чи ни ло ка ко ће 
се сва ког тре на отво ри ти вра та и ући ста рац чу ве не пе ри ке [...] Уз дрх тао сам и ру ским 
сло ви ма на пи сао сво је име, и сам не зна ју ћи због че га.38 

Те шко је уз др жа ти се од по вла че ња па ра ле ле из ме ђу Го го ље ве ка рак те ри сти ке 
ви ђе ног по кри ва ча, ко ји ма гич но ожи вља ва Вол те ров дух у ње го вим ода ја ма, и опи-
сом „по ха ба ног” ши ње ла Ака ки ја Ака ки је ви ча.

„При ча о док то ру Ака ки ју...“ на ста ла је из „Ди ја три бе док то ра Ака ки ја...“ (1752) и 
са ста вље на је од не ко ли ко за себ но штам па них Вол те ро вих скан да ло зних ис па да про-
тив пред сед ни ка Бер лин ске ака де ми је Пјер-Лу ја Мо ро де Мо пер ти ју са.39 По дру гљи во 
пре у ве ли ча ва ју ћи фи ло соф ске те зе сво је жр тве, Вол тер се ја вља под ма ском про сто-
ду шног ле ка ра Ака ки ја. Тај лик не на мер но, кроз ве ко ве, ује ди ња ва Вол те ро во по ле-
мич ко де ло са жи ти јем Ан дре ја Ца ри град ског. На пи та ње не ког ста р ца за што Све та 
Ана ста си ја не ле чи мах ни тог Ан дре ја, она од го ва ра:

...Он [тј. Xристос – И. С.] га је ле чио, и за ње га [Андреја – И. С.] не ма ни ка кве по тре бе, 
јер му је ре че но: бу ди ју ро див Ме не ра ди и би ћеш за јед ни чар мно гих бла га на дан цар ства 
Мо га; а Он га је из ле чио; а ње му ни је по треб но ис це ље ње (84–85). 

Би ти ју ро див – зна чи би ти ис це љен у Xристу. Очи глед но је Го гољ имао на уму Вол-
те ро ву зби р ку тек сто ва ко ји ма се ру гао Мо пер ти ју та ко што је се би узео уло гу ис це-
ли те ља ви со ко ум ног без у мља, као још је дан по ку шај да оздра вљу је свет – упо ре до 
са оним ко је је у се би но си ла ис точ но-xришћанска ју ро ди вост.

Пре не го што се ла ти мо по ре ђе ња „При че о док то ру Ака ки ју...“ са „Ши ње лом”, ва-
ља ло би да се освр не мо на Го го ље ву још ра ни ју „пе тер бур шку при по вест“ – на „За пи се 
јед ног лу да ка“, где су по себ но ја сни од је ци Вол те ро вог пам фле та. Па то ло ги је Мо пер-
ти ја40 и По при шчи на има ју исти ко рен: обо ји ца се упу шта ју у над ме та ње са су ви ше 
ја ким кон ку рен ти ма – Мо пер ти јус је „уми слио да је из над Лајб ни ца“ (723), а По при шчин 
је ре шио да над ма ши срећ ног су пар ни ка у љу ба ви, ка мер јун ке ра (у бор би за же ну, 
ко ја ни је слу чај но на зва на „Со фи ја“ = „пре му дрост“). Мен тал но ра строј ство ко је је 
за де си ло и јед ног, и дру гог, да је прин ци пи јел но ре зул та те исте вр сте – сли ке не мо-
гућ них све то ва, на ста лих у гла ва ма бер лин ског фи ло со фа и пе тер бур шког чи нов ни ка. 
Део сво јих апсурдниx пред ста ва По при шчин ду гу је Мо пер ти је вим ис ка зи ма, ко је је 
пре нео Вол тер, бу ду ћи да их је из вр га вао ру глу. Го го љев без ум ник вр ши „от кри ће“, про-
на ла зи „да сва ки пе вац има Шпа ни ју, да му се она на ла зи ис под пер ја“ (213). „От кри ће“ 

38 Н. В. Го голь, Полн. со бр. соч., т. 11, 63.
39 Ру ски пре вод Исто ри је... ци ти ра се ка сни је, у кор пу су књи ге, по је ди ној пу бли ка ци ји у зб.: Ва-
ри а ци онные прин ципы меxаники, Мо сква, 1959, 723–741. На исти на чин на во де се и де ло ви из 
фран цу ског ори ги на ла: Œuvres complètes de Vol ta i re, vol. 23, II, Pa ris, 1879, 559–585. 
40 Ов де се и да ље не го во ри о ре ал ном Мо пер ти ју већ са мо о Вол те ро вој ка ри ка ту ри ње га. 
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(déco u ver te) фи гу ри ра и у „Ди ја три би...“, у ко јој се оно вр ши у „ко ко шињ цу“ (dans qu el que 
po u la il ler (565); Вол тер је у пред ло гу свог про тив ни ка да кон зер ви ра људ ски жи вот ви део 
ана ло ги ју са чу ва њем ја ја). Вол тер у ли ку ле ка ра Ака ки ја про це њу је да је бо ле сно Мо пер-
ти је во пред ска за ње о то ме „ка ко ће до ле те ла ко ме та оте ти ме сец“ (725). По при шчи-
но ве стра хо ве, ко ји се од но се на то да ће „зе мља се сти на ме сец“ (212), ис тра жи ва чи 
су из во ди ли из нај ра зли чи ти јих из во ра,41 али при том је иг но ри са на чи ње ни ца да је 
сам Го гољ не дво сми сле но сиг на ли зо вао ода кле је узео мо тив ка та стро фе ко ја пре ти 
Зе мљи ном са те ли ту, ко ји „обич но на ста је у Хам бур гу“ (212) – упра во та мо где је об ја вље-
на Мо пер ти зи ја на (Ma u per tu i si a na, Ham bo urg, 1753), ко ја укљу чу је и Вол те ро ву „Ди ја-
три бу...“ (ова књи га је озна че на: http://bo oks.go o gle.ru /bo oks?id =6twTA A A A QA AJ&dq= 
ma u per tu i si a na). Пред сед ник Бер лин ске ака де ми је, ко га је Вол тер кр стио „пред сед ник 
Бе дла ма“ (727), тран сло ка ли зу је пар це ле ге о граф ског про сто ра и на го ве шта ва та кву 
мар шру ту пу то ва ња у Ау стра ли ју, ко ја ће, у ства ри, во ди ти до Се вер ног по ла (Мо пер ти 
се оп ту жу је за кар те зи јан ску, у су шти ни, скло ност да се про стор ност ста вља у за ви-
сност од су бјек тив ног до жи вља ја: il dit que l’éten due n’est qu ’u ne per cep tion de no tre âme 
(568)). Струк тур но, та кву тран сло ка ли за ци ју (ма да је она би ла суп стан ци јал но дру га-
чи ја) пред у зи ма По при шчин, сме штен у бол ни цу за умо бол не, ко ји сма тра „да су Ки на 
и Шпа ни ја у пот пу но сти јед на иста зе мља...“ (211). Нај зад, По при шчин је за по сле не у 
бол ни ци за умо бол не сма трао за ин кви зи ци ју – код Вол те ра, пре су ду о Мо пер ти је вој 
не у ра чун љи во сти до но си L’in qu i si ti on de Ro me.42 

„Ши њел” је по ве зан са „За пи си ма јед ног лу да ка“, по ред оста лог, и мо ти ви ма по ха-
ба не оде ће (По при шчин се сти ди што је на ње му „...био вр ло ис фле кан ши њел, и при-
том ста рог кро ја“ [194]) и тра ве сти је (по што је по ме рио па ме ћу, он пре кра ја виц мун дир 
у кра љев ски плашт). Пре ма то ме, у вре мен ски по след њој на пи са ној „пе тер бур шкој 
при по ве сти“, Го гољ на ста вља ра ни је за по де ну ти ди ја лог са Вол те ром. На иде је Вол-
те ро вог зло срећ ног фи ло со фа нај пре нас под се ћа ла жни де ми јург, Пе тро вич. Он се ди 
на сто лу по лу об на жен, та ко да је му ште ри ји, ко ји ула зи код кро ја ча „...пре све га, пао 
у очи ве ли ки прст...“ бо се но ге, због не чег „вр ло по знат Ака ки ју Ака ки је ви чу“ (149). Код 
Го го ља, нео бја шње но Ба шмач ки но во по зна ва ње Пе тро ви че вих до њих екс тре ми те та 
по ти че из јед ног од чла но ва ме ди цин ског ре ше ња о Мо пер ти ју, ко јим му се про пи су-
је нов ча на гло ба за су лу ду тврд њу „да ле во око при вла чи де сну но гу“ (725). Го гољ је 
том нео сно ва ном ту ма че њу (умно го ме га је из ми слио сам Вол тер)43 оп ште, свет ске 
те жње при вла че ња при да вао ве ро до стој ност на ра чун то га што је те а тра ли зо вао pe ti tio 
prin ci pii у ми зан сце ни са уче шћем по сма тра ча и по сма тра ног. У ко рак за Мо пер ти јем, 
ко га је Вол тер ко рио због пре зи ра ња „гер ман ске на ци је“, Пе тро вич „...је во лео да ис ко-
ри сти при ли ку и боц не Нем це“ (151). Ни је ис кљу че но да је гла гол „боц ну ти” – ин тер-

41 В., на при мер: О. Г. Ди лак тор ская, Цит. соч., 67–69; М. Вайскопф, Цит. соч., 293–294.
42 У ски ци ра ним вер зи ја ма „За пи са јед ног лу да ка“ та ко ђе се от кри ва укр шта ње са „При чом о док то-
ру Ака ки ју...” По при шчин го во ри о во ди, ко јом по ку ша ва ју да га ле че: „Она као стре ла це па ло ба њу 
мо ју” (571). Вол те ров зло срећ ни фи ло соф се спре ма да про у ча ва „при ро ду ду ше”, „отва ра ју ћи 
гла ве” (en disséqu ant des têtes [562]). 
43 О пра вим Мо пер ти ју со вим те за ма в.: Da vid Be e son, Vol ta i re’s re vi ew of the Œuvres de M. de Ma u-
per tu is. In tro duc tion. – In: Les Œuvres complètes de Vol ta i re, Vol. 32B, Ox ford, 2007, 289–290 (273–291). 
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тек сту ал ни пре ди кат, ко ји пра ви мо стић до још јед ног Вол те ро вог пре ко ра упу ће ног 
Мо пер ти ју, ко ји је про по ве дао ле че ње уба да њем ига ла (игла лајт мо тив ски пра ти при чу 
о Пе тро ви чу).

Већ одав но је би ло кон ста то ва но44 да у при по ве да њу Пе тро вич пред ви ђа по ја ву 
„зна чај ног ли ца“: на про зо ру кро јач ке рад ње на ла зи се та ба ке ра „са пор тре том не ког 
ге не ра ла“ (150). Пе тро вич и „зна чај но ли це“ чи не уза јам но-до пун ске ве ли чи не у не-
пра вил но устро је ној ствар но сти: кро јач у њој ла жно по бољ ша ва по сто је ће ста ње 
ства ри пра ве ћи то бо же за штит но сред ство за Ба шмач ки на; ге не рал не ма вре ме на да 
ус по ста ви ње ну на ру ше ну нор му, да чо ве ку уме сто то бо жње без бед но сти обез бе ди 
пра ву по моћ ко ја му је по треб на. Свет, ко ји ов де и са да окру жу је чо ве ка, не по да је се по-
пра вља њу дво ја ко (ап со лут но). Због то га су ис ку стве но нео ствар љи ви ра ци о на ли стич-
ки иде а ли ко је је про кла мо ва ло про све ти тељ ство. Ако се Го гољ у „За пи си ма јед ног 
лу да ка“ со ли да ри сао са Вол те ром у рас крин ка ва њу са мо во ље у ко ју за па да за ви дљи ва 
фан та зи ја ин ди ви дуе ко ја те жи да узур пи ра ту ђи по ло жај, он да „Ши њел” пред ста вља 
по вла че ње те са гла сно сти са прет ход ни ком. Вол те ро ва „ве се ла на у ка“ гу би сво ју пра-
во сна жност у „Ши ње лу“. Око мо же и ди рект но да се при ву че уз но гу, игла мо же да 
бу де ору ђе за рад, а не бес ко ри стан (са Вол те ро ве тач ке гле ди шта) ме ди цин ски ин-
стру мент (ин ди ка тив но је да Пе тро вич од би ја да пре пра вља – као да ле чи – „ка пут“: 
„...не мо же да се по пра ви [...] ствар је пот пу но тру ла, чим так неш иглом – већ се рас па да“ 
[150]). Је дан од магистралниx мо ти ва у „При чи о док то ру Ака ки ју...“ – ра зно вр сно је 
ва ри ра ње ру га ња по во дом Мо пер ти је вих по гле да на ме ди цин ско уме ће. Вол тер на-
ро чи то опо вр га ва опо нен то ве на па де на ле ка ре чи ји па ци јен ти уми ру, без об зи ра на 
узи ма ње про пи са них ле ко ва. Док тор, ко ји фи гу ри ра код Го го ља, об ја вљу је да је за не-
мо гли Ба шмач кин „ka put“ (те ло у аго ни ји се па ро но ма стич ки из јед на ча ва са ње го вом 
из но ше ном оде ћом – „ка пу том“), али му, ипак, про пи су је „...вру ће обло ге, тек то ли ко да 
бо ле сник не би остао без до бро твор не по мо ћи ме ди ци не” (168) – и у сво јој ак ци ји ре а-
ли зу је фра зе о ло ги зам „...по ма же као мр твом облог“. Вол те ров по зив да се при зна 
за слу га ле ка ри ма ко ји ”...чи не све мо гућ но ка ко би олак ша ли људ ске пат ње“ (725; po ur 
so u la ger les hom mes [563]), Го гољ ис пра жња ва при ка зи ва њем тек са мо фор мал них ле-
ка ре вих рад њи пред бо ле сни ко ву не ми нов ну смрт. Ба шмач ки ну ни су по треб не док-
то ро ве на род не ле ка ри је – у из ве сном сми слу, Го гољ по твр ђу је да је у пра ву Мо пер ти 
ко ји осу ђу је ле че ње на са мр ти. У за вр шни ци „При че о док то ру Ака ки ју...“ Вол те ров Ака-
ки је се раз бо ле ва и пи сме ном мол бом се обра ћа „ста ро се де о цу Сен-Ма лоу“ да му не 
оства ру је пла но ве, ско ва не за осве ту. Тем пе ра ту ра Ака ки ја Ака ки је ви ча по на вља си ту-
а ци ју из „При че о док то ру Ака ки ју...“ при че му се, ме ђу тим, ис по ста вља да он код Го го ља 
ни је по тен ци јал на жр тва осве те већ тај ко ји пла ћа ге не ра лу за на не се ну увре ду. Вол те ров 
про све ти тељ ски про је кат, чи ја је на ме ра да смеxом ура зу ми чо ве чан ство, уки да Го гољ,45 

44 F. C. Dri es sen, Оp. cit., 207; М. Вайскопф, Поэти ка пете рбургскиx по ве стей Го голя (При емы объек-
ти ва ции и ги по ста зи ро ва ния). – Sla vi ca Hi e ro solymi ta na, Vol. III, Je ru sa lem, 1978, 41–42 (8–54). 
45 За ни мљи во је што Го гољ „зна чај но ли це” и ње го вог при ја те ља сме шта у фо те ље ти па оних ко је 
су у Ру си ји на зи ва не „вол те ров ске”: са бе сед ни ци се удоб но за ва љу ју „...у ве о ма удоб не фо те ље са 
по крет ним на сло ни ма” (166). 
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ко ји тој кри ти ци ум них за блу да су прот ста вља дру ги об лик ру га ња ово ме све ту и ње-
го вом ис це љи ва њу – ју род ство. 

Као што по ка зу ју „За пи си јед ног лу да ка“, фи ло со фи ја ни је увек од би ја ла од се бе 
Го го ља. Али она у „Ши ње лу“ тр пи по раз у „спо ру фа кул те та“, из ко га као по бед ник 
из ла зи ре ли ги о зни дис курс у оном свом крај њем из ра зу, у ком не при хва та ни ка кве 
зе маљ ске вред но сти.46 Ком про ми та ци ју спе ку ла тив ног ми шље ња Го гољ до во ди до 
мак си му ма ти ме што га од ба цу је, не у јед ној иде о ва ри јан ти не го исто вре ме но у две ма 
ал тер на тив ним вер зи ја ма, тј. не ги ра га не се лек тив но, по па ра диг мат ском прин ци пу. 
„Ши њел” де ле ги ти ми ше не са мо Вол те ро ву „ве се лу на у ку“. Упо ре до са њом, Го гољ 
под вр га ва скеп тич ком пре и спи ти ва њу и Лајб ни цов фи ло соф ски си стем, ко ји је Вол тер 
оспо ра вао у Кан ди ду и дру гим де ли ма.

Траг Лајб ни цо вог нај зна чај ни јег трак та та, Те о ди це је, при су тан је и у на сло ву Го го-
ље ве но ве ле („Ши нель“ – Прим. прев.), ко ји тач но ана гра ми ше реч „ли шен“ и са мим 
тим пред ска зу је – у ду ху Пар ме ни до вог не раз ли ко ва ња по чет ка и кра ја – ка та стро фу 
при по ве да ња о ши ње лу, ко ји је укра ден Ба шмач ки ну. Из гле да да је Го гољ са свим све-
сно ис ко ри стио теxнику ана гра ми са ња (упо ре до са оста лим по ступ ци ма тај но пи са, 
ко ји ма је пре за си ћен „Ши њел”). Сиг на ли зу ју ћи о тој тех ни ци, он је у Пе тро ви чев го вор 
умет нуо ма ни фест ни (али се ман тич ки са свим нео п те ре ћен) ана грам „лап ки под апли ке“ 
(153). Реч, скри ве на у на сло ву но ве ле, мор фо ло шки се ви ше крат но ва ри ра у жи ти ју 
Ан дре ја Ца ри град ског („ли ше ни че“, „ли ше не“, „ли ше ник” и слич но), бу ду ћи при ме ње-
на на ра зна ли ца, па и на са мог ју ро ди вог, ко ји пред смрт за кли ње Је пи фа ни ја да не 
сла ви ње го ва „ли ша ва ња“ (232). У исти мах је „ли ше ност“, „ли ша ва ње“ – та чан пре вод 
јед ног од кључ них тер ми на из Те о ди це је,47 по сред ством ко јег је Лајб ниц де фи ни сао 
шта је зло у свом трој ном (ме та фи зич ком, фи зич ком и мо рал ном) об лич ју: „...le mal est 
une pri va tion de l’être“.48 Зло код Лајб ни ца ула зи у са став „уна пред уста но вље не хар-
мо ни је“, до то тал но сти до пу ња ва ор га ни за ци ју нај бо љег од „мо гућ них све то ва“. Са-
гла сно Те о ди це ји, сва ки не до ста так је на док на див, урав но те жен, та ко да „...зло слу жи 
умно жа ва њу до бра“ (282). Упра во у овој тач ки Го гољ се ра зи ла зи са Лајб ни цом: Ба-
шмач ки нов оте ти ши њел49 не мо же се вра ти ти ни ка квим пу тем, док ју нак оста је део 

46 В. ка ко На та ша Дру бек-Ма јер спро во ди ин тер пре та ци ју смр ти-не ста ја ња „фи ло со фа” Xоме Бру та 
у за вр шни ци „Ви ја”, где је Го гољ, као што сма тра ис тра жи ва чи ца, отр гао од се бе соп стве ну фи ло-
соф ску (али не те о ло шку resp. ре то рич ку) ипо стас: Na tascha Dru bek-Meyer, Go gol’s elo qu en tia 
cor po ris. Ein ver le i bung, Identität und die Gren zen der Fi gu ra tion (Sla vi stische Beiträge, Bd. 374), 
München, 1998, 282 (270–285). Ово ту ма че ње до пу ња ва ју за па жа ња Гу друн Лан гер о по ре клу „фи-
ло со фо вог” име на из ла тин ског bru tus = „лу дак“ (Gu drun Lan ger, op. cit., 166); в. још: Gu drun Lan ger, 
Go gol’s dum me Phi lo sop hen. Der Di a log mit der phi lo sop hischen Ästhetik in ”Vij” und ”Za pi ski su mas‚ 
ed ‚ eg o”. – Die Welt der Sla ven, 1996, Bd. XLI, H. 1, 1–27. 
47 Та ко је у пре во ду (1887–1892) К. Ис то ми на: Гот фрид Вильгельм Лейбниц, Соч. в. 4 тт., т. 4, Мо сква, 
1989. Да ља по зи ва ња у тек сту књи ге су на ово из да ње.
48 Gottfried Wil helm Le ib niz, Phi lo sop hische Schrif ten, Bd. II. Er ste Hälfte, hrsg. von H. Her ring, Frank furt 
am Main, 1965, 252.
49 „Pri va tion“ мо же мо схва ти ти и као „по кра да ње“ – в. ста ри не мач ки пре вод Teodiceје: ”...das Ue bel 
[...] ist nur ei ne Be ra u bung des Se i en den” (G. W. Le ib niz, The o di cee, übers. von J. H. von Kir chmann, Le ip zig, 
1879, 119).
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ем пи риј ске сре ди не. Лајб ни цов са вр ше ни свет се код Го го ља из о па чу је у не у рав но-
те жен, не са вр шен, до пу шта ју ћи је ди но то ус по ста вља ње пра вич но сти ко је се пред у-
зи ма из тран сцен дент не сфе ре. До каз би ћа Бож јег у „Ши ње лу“ ни је по сто је ћа со ци о-
фи зич ка ствар ност не го ве ро ват но ћа из ла ска пре ко ње них гра ни ца – чу до, ко је је 
Лајб ниц хтео да ми ни ма ли зу је (276), ако би оно би ло су ви шно у уни вер зу му ко ји је већ 
уре ђен ad op ti mum. Го гољ на кра ју свог при по ве да ња не ги ра „бо га фи ло со фа“, а на 
по чет ку „Ши ње ла“ при хва та Лајб ни цо ву ак си о ма ти ку, по чи јим гле ди шти ма не де љи-
ве мо на де и на ста ју од јед ном као це ло ви то сти (to ut d’un co up), без ета па у на ста ја њу. 
Та кво је чи нов нич ко ра ђа ње Ака ки ја Ака ки је ви ча:

Ка да и у ком тре нут ку је он сту пио у над ле штво и ко га је ту од ре дио, ни ко ни је мо гао 
да се се ти [...] ње га су ви ђа ли увек на јед ном истом ме сту, на истом по ло жа ју, на ис тој 
ду жно сти, увек чи нов ник за пре пи си ва ње ака та; та ко да су се за тим уве ри ли ка ко се он 
и ро дио та кав, пот пу но го тов, у виц мун ди ру и ће лом на гла ви (143).

У „Ши ње лу“ се на крах осу ђу је ју нак са свим кон сти ту тив ним обе леж ји ма мо на де: 
бес пре кор но са мо и ден ти чан (јед нак на слу жби и код ку ће), ис цр пљу је се ау то ма ти-
змом ду шев них ужи ва ња (као са мо за бо ра вље ни пре пи си вач), пред ста вља нај ма њу 
ве ли чи ну у „уна пред уста но вље ном“ по рет ку. Али, ди ја ме трал но су прот но Мо на до-
ло ги ји, тај по ре дак не по ти че од Бо га већ од би ро кра ти за ци је ру ског жи во та, у ко ју се 
Лајб ниц по тру дио да уне се сав мо гућ ни до при нос обра ћа ју ћи се Пе тру I са ве ти ма о 
то ме ка кве уста но ве мо ра има ти до бро уре ђе на др жа ва.50 По раз мо на до ли ког Ака ки-
ја Ака ки је ви ча, по Го го љу, је сте по сле ди ца по ти ски ва ња Бож јег ства ра ња чо веч јим 
ства ра њем.

С дру ге стра не, Ба шмач кин је и ан ти-Кан дид. Ли ко ви, и Го го ље ве но ве ле, и Вол те-
ро вих ро ма на, сво јим суд би на ма под јед на ко до ка зу ју нео др жи вост Лајб ни цо вих иде ја. 
Ба шмач ки ну, ме ђу тим, ни је да то, као Кан ди ду, да об ра ђу је свој врт.51 Фи нал не рад ње 
Го го ље вог чи нов ни ка су кон тра по зи тив не кон крет но од ре ђе ној рад ној сре ћи Кан ди-
да, ко ји се уда љио од свет ске гу жве. За раз ли ку од Кан ди да, Ба шмач кин ни је одво јен 
од со ци ју ма, иза гра ни це би ћа се упли ће у ње го ве ства ри. При том Го гољ за др жа ва 
Вол те ро ву те му зе маљ ског ра ја и при да је јој но ви обрт, од ба цу ју ћи сли ку уте шног 
уто чи шта, ко је на ла зи Кан дид. Ба шмач кин свла чи љу де на ули ца ма и вра ћа их у ста ње 

50 Да ли је Го гољ имао на ме ру да ка зни Лајб ни ца за са рад њу са Пе тр ом I? Оно стра ни Ба шмач кин 
ру ши од о здо до вр ха Пе тр о ву Та бе лу о ран го ви ма: он пљач ка не са мо „ти ту лар не” не го „чак и са ме 
тај не са вет ни ке” (170). Уме сно је под се ти ти да је Петaр I уна пре дио Лајб ни ца у ранг „тај ног ју стиц-
ра та”, тј. тај ног прав ног са вет ни ка. О Го го ље вој про це ни Пе тро вих ре фор ми в. де таљ но: В. М. 
Мар ко вич, Пе тер бург ские по ве сти Го голя (1987). – В.: В. М. Мар ко вич, Из бр. ра боты, Санкт Пе тер-
бург, 2008, 57 сл. (8–106). Ана ло ги ју из ме ђу Го го ља и Лајб ни ца пр ви је спро вео Д. С. Ме ре шков ски, 
ко ји је под ву као да су обо ји ци би ле ва жне бес ко нач но ма ле ве ли чи не (”Го голь и черт”, 1906). 
51 У „При по ве сти о чи нов ни ку ко ји кра де ши ње ле” Го гољ је свог ју на ка на ста нио ”у Свећ ном со ка-
ку” (448), мо жда игра ју ћи се ети мо ло шким асо ци ја ци ја ма ко је по бу ђу је име ”Can di de” (‘can de la’ = 
‘све ћа’). У ко нач ној ре дак ци ји ”Ши ње ла” чи нов ни ци се под сме ва ју Ака ки ју Ака ки је ви чу пи та њем 
га кад ће да се вен ча са сво јом се дам де се то го ди шњом га зда ри цом, алу ди ра ју на Кан ди до ву же-
нид бу имућ ном и по ру жне лом Ку ни гун дом, ко ја је по ста ла узо р на ку ва ри ца.
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пре пр вог гре ха (и за то од вра ћа ге не ра ла од пре љу бе52), зах те ва од дру штва ону не-
ви ност ко ја је би ла свој стве на Ада му и Еви у Еде му, пре из у ме ва ња оде ће. У том истом 
је и сми сао – на го сти Ан дре ја Ца ри град ског и свих ње го вих след бе ни ка-јуродивиx, 
ко ји су не са мо на ја вљи ва ли при бли жа ва ње Стра шног су да већ су бо ра ви ли и у пре-
вре ме но сти, с оне стра не исто ри је. Об на же ност – јам ство је њи хо ве пр во бит не без гре-
шно сти, ко ју мо же да не за па жа не про ниц љи ви по глед, при ко ван са мо за чуд но ва тост 
њи хо вог иза зов ног по на ша ња – баш као што не мо же да уви ђа са крал ну под ло гу 
оти ма чи не, ко јом при вре ђу је Ака ки је Ака ки је вич.

У спо ру са фи ло со фи јом, Го гољ од ба цу је, упо ре до са ње ном ба рок ном (Лајб ниц) и 
про све ти тељ ском (Вол тер) вер зи јом, и ње но са вре ме но ста ње, ко је је пер со ни фи ко вао 
Шо пен ха у ер. На тај на чин, „Ши њел” под се ћа на ар хе о ло шки рас коп у ко ме се от кри ва ју, 
је дан за дру гим, три сло ја ап стракт не ми сли, да ти ра не у XVII, XVI II и XIX век. Ни је ја сно 
ка ко је у Го го ље во вид но по ље мо гло да до спе пр во из да ње (1819) Све та као во ље и 
пред ста ве, ко је ни је до не ло ни нај ма њи успех свом ау то ру.53 Не сум њив је, ме ђу тим, 
од раз ове књи ге у Го го ље вим нај ра зли чи ти јим тек сто ви ма, па и у та ко ди рек тив но-де-
кла ра тив ном де лу, као што је „Све тло вас кр се ње“. Ра зи ла зе ћи се са Фе но ме но ло ги јом 
Дуxа, Шо пен ха у ер пре и на ча ва „же љу“, ко ја код Хе ге ла по бу ђу је чо ве ка на до сти за ње 
крај њег ци ља исто ри је, у осу ђе ност на краx: же ља је нео сно ва на (јер са мо из ра жа ва 
prin ci pi um in di vi du a ti o nis) и за то не мо же ни да бу де за до во ље на, за ме њу је се но вом же љом 
и на кра ју се са мо у ни шта ва, пра зни се. Због то га на ста је „до са да“, ко ја је у „бир гер ском 
жи во ту“ (im bürger lic hen Le ben) по себ но осет на не де љом.54 У члан ку ко јим се за вр ша ва-
ју Иза бра на ме ста из пре пи ске са при ја те љи ма, Го гољ се са гла ша ва са Шо пен ха у е ром, 
ко ји је осу ђи вао prin ci pi um in di vi du a ti o nis, али ње го ву кри ти ку тран спо ну је у тра ди ци о-
нал но-xришћанско по ри ца ње гор до сти. У скла ду са тим тран спо но ва њем, Го гољ је гу-
би так де лат не устре мље но сти на циљ и не спо соб ност љу ди да вла да ју со бом на дан 
пра зни ка из вео из њи хо вог за бо ра вља ња сми сла Xристовог Вас кр се ња:

52 Ба шмач кин на па де про ла зни ке код Ка лин ки ног мо ста. Го го љев из бор те то по граф ске ре а ли је 
је пун зна че ња ко ја су пи шче вим са вре ме ни ци ма мо ра ла би ти ја сна: код тог мо ста на Фон тан ки 
на ла зи ла се чу ве на Ка лин ки на бол ни ца за ве не рич не бо ле сти, на ста ла 1780. го ди не, у згра ди пр во-
бит но Пре диљ ског дво ра, где су, по сле ли кви да ци је фа брич ке про из вод ње, на гр ну ле же не ла ког 
по на ша ња из свих де ло ва гра да. Та ко да Го го љев из вр ши лац ка зне вр ши сво ју ми си ју на при ла-
зи ма сте ци шту раз вра та.
53 Шо пен ха у ер је ушао у мо ду код ру ских пи са ца и по стао њи хов ду хов ни во ђа тек по сле дру гог 
из да ња (1844) свог глав ног, жи вот ног ра да – в., на при мер: Jo ac him T. Ba er, Art hur Scho pen ha u er 
und die rus sische Li te ra tur des späten 19. und frühen 20. Ja hr hun derts (=Sla vi stische Beiträge, Bd. 140), 
München, 1980; Don na Tus sing Or win, Tol stoy’s Art and Tho ught, 1847–1880, Prin ce ton, NJ, Prin ce ton 
Uni ver sity Press, 1993, 150–164; Re na te Lac hmann, Erzählte Phan ta stik. Zu Phan ta si e geschic hte und Se man-
tik phan ta stischer Tex te, Frank furt am Main, 2002, 295–333.
54 Art hur Scho pen ha u er, Die Welt als Wil le und Vor stel lung, Bd. 1, Stut tgart, 1987, 443. Да ља по зи ва ња 
у кор пу су књи ге су на тај том. В. пре вод (1900) Ј. И. Ајxенваљда: „У сва ки да шњем жи во ту до са да је 
пред ста вље на као не де ља...” (А. Шо пен гауэр, Со бр. соч. в 6 тт., т. 1. Мир как воля и пред ста вле ние. 
Том первый, Мо сква, 1999, 268); да ље се ци ти ра Ајxенваљдов пре вод уз на во ђе ње стра ни це на ве-
де ног из да ња.
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И не схва тљи вом ту гом већ се рас па ли ла зе мља; све твр ђи и твр ђи по ста је жи вот; 
све дро би и ме ље, а из ра ста са мо у ви ду свих је дан џи нов ски лик до са де, сва ког да на до-
сти жу ћи не из мер ни раст. Све је глу во, гроб је сву да. Бо же! Пу сто и стра шно по ста је у 
Твом све ту!55

На гла ша вам да се Шо пен ха у е ров па ра докс по ти ште но-не пра знич ког пра зни ка у 
„Све тлом вас кр се њу“, спа ја са ис па дом про тив ла жне вла сти рад ног на ро да, ко ју оли-
ча ва ју, по ред оста лих, и „кро ја чи“, што омо гу ћа ва да се у Го го ље вом члан ку уви ђа 
ау то ре ми ни сцен ци ја ко ја во ди до „Ши ње ла“:

Шта зна чи да све том већ вла да ју шва ље, кро ја чи и за на тли је сва ке вр сте, а Бож ји 
по ма за ни ци су оста ли по стра ни?56

Још је дан Го го љев текст се укр шта исто вре ме но и са „Ши ње лом”, и са Шо пен ха у е-
ро вим трак та том – „За пи си јед ног лу да ка“. Го гољ ту ма чи ети о ло ги ју и симп то ма ти ку 
без у мља баш она ко као што су оне би ле осми шље не у Све ту као во љи и пред ста ви. 
Ако до са да код Шо пен ха у е ра озна ча ва са мо и сцр пљи ва ње же ље, без у мље на сту па, 
на про тив, он да ка да во ља, због не ких смет њи, би ва нео бјек ти ви са на, ка да жуд ња 
пре ла зи у пат њу. У та квој си ту а ци ји, као што пи ше Шо пен ха у ер, ин ди ви дуа се спа са ва 
бек ством од се бе, гу бе ћи пам ће ња и за ме њу ју ћи га фик ци ја ма. Упра во по тој, дво ступ-
ње ви тој сxеми, оста је без па ме ти По при шчин, ко ји не мо гућ ност да оства ри сво ју љу-
бав ну на ме ру на док на ђу је бо ле сним фан та зи ра њем (у сти лу Вол те ро вог Мо пер ти ја, 
ка ко се го во ри ло). При том Го гољ обра ћа па жњу на онај мо ме нат ка да По при шчин 
от кри ва по ло жај ко ји му, на Шо пен ха у е ров на чин, огра ни ча ва без у слов ну во љу, до-
би је ну од чо ве ко ве при ро да, и оне мо гу ћа ва му ре а ли за ци ју стра сти: „А зар ја ово га 
тре на не мо гу би ти је дан ге не рал-гу бер на тор, или ин тен дант, или та мо не ко дру ги? 
Хтео бих да знам за што сам ја ти ту лар ни са вет ник? За што баш ти ту лар ни са вет ник?“ 
(206). Зна ње о се би – ну жан је ста ди јум у по ра сту без у мља и код Шо пен ха у е ра:57 

Wenn nun ein sol cher Kum mer, ein sol ches schmer zlic hes Wis sen, oder An den ken, so qu a al voll 
ist, daß es schlec hter dings unerträglich fällt, und das In di vi du um ihm un ter li e gen würde – dann 
gre ift die der maaßen geängstigte Na tur zum Wahnsinn als zum let zten Ret tun gsmit tel des Le bens; 
der so se hr ge pe i nig te Ge ist zer reißt nun gle ic hsam den Fa den se i nes Gedächtnis, füllt die Lücken 
mit Fik ti o nen aus und flüchtet so sich von dem se i ne Kräfte über ste i gen den ge i sti gen Schmerz 
zum Wahnsinn... (284–285). 

55 Н. В. Го голь, Полн. со бр. соч., т. 8, под ред. Н. Ф. Бельчи ко ва, Б. В. То ма шев ско го, [Москва–Ленин-
град], Изд-во АН СССР, 1952, 416. Мо же се сма тра ти да је Го гољ имао на уму књи гу Мир как воля и 
пред ста вле ние и у пи сму А. О. Смир но вој (1846) – та ко ђе кључ ном фраг мен ту из Иза бра них ме ста... 
Шо пен ха у ер би хтео да ње го ва ми шље ња про чи та два пут сва ко ко их упо зна. Го гољ се сво јој ко-
ре спон дент ки њи обра ћа ре чи ма: „Про чи тај те пет, шест пу та мо је пи смо [...] По треб но је да чи та во 
би ће пи сма оста не у ва ма...” (Оp. cit., 321). 
56 Op. cit., 415. 
57 Код Ајxенваљда је Шо пен ха у ров мо тив зна ња до не кле за там њен – в.: „...ка да је та не во ља, та бо-
ле сна свест или успо ме на та ко муч на да по ста је са свим не под но шљи ва и чо век мо ра да из не мог не 
од ње, та да се угње те на при ро да хва та без у мља као по след њег сред ства за спа са ва ње жи во та” (171). 
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За раз ли ку од „Све тлог вас кр се ња” и „За пи са јед ног лу да ка“, „Ши њел” не за ди ре у 
по је ди нач на Шо пен ха у е ро ва ра су ђи ва ња – он нас упу ћу је на квин те сен ци ју ње го вог 
уче ња. „Ши њел” при по ве да о оном истом о че му, пре све га, ра су ђу је Шо пен ха у ер: о 
за чет ку и ја ло во сти во ље за жи вот, о пред ста ви као прет по став ци за су бјек то ву устре-
мље ност на обје кат и оту да пр о и за шлој илу зор но сти фе но ме нал не сре ди не. Ка да 
Ба шмач ки нов сан на зи ва „веч на иде ја“ (154), Го гољ ци ти ра Пла то на по Шо пен ха у е ру, 
за ко га су иде ал не сли ке ства ри би ле „ступ ње ви“ у про це су „објек ти ва ци је во ље“.58 
Ба шмач ки нов но ви ши њел је ко ре ла ти ван не са мо са По кро вом већ и с оним арxетипом 
ко смич ког тки ва од ко га во ди по ре кло Бо го ро ди чин омо фор, а ко ји је Го гољ усво јио 
по сред ством Шо пен ха у е ра. Је дан од лајт мо ти ва у Све ту као во љи и пред ста ви – по-
ре ђе ње је све га вар љи во по јав ног са Ма ји ном по крив ком („пе ле ном“ у Ајxенваљдовом 
пре во ду). У пред го во ру (1818) за свој рад Шо пен ха у ер је у исти ред по ста вио про цват 
сан скри то ло ги је на по чет ку XIX ве ка и ре не сан сно ин те ре со ва ње за уче ње грч ког 
је зи ка. За Шо пен ха у е ра, са ње го вом ан тро по ло шком скеп сом, хин ду и зам је по стао 
дав на шња исти на ко ја је мо гла да се од у пре хри шћан ској ве ри у фи нал ну пра вед ност, 
утвр дљи ву на Стра шном су ду, и оту да по те клој Хе ге ло вој фи ло со фи ји, ко јом се оцр-
та ва по ступ но кре та ње исто ри је ка пу но ћи са мо све сти ње них уче сни ка. На су прот 
то ме, људ ско по сто ја ње је, по Шо пен ха у е ру, уко ре ње но у при род но сти смр ти и ро-
ђе ња, пре ма то ме, оно је без на де жно. Ту стиxијску, ру ши лач ко-гра ди тељ ску енер ги ју 
уте ло вља ва у се би је дан од бо го ва хин ду и стич ке тро ји це (Три мур ти) – Ши ва, ко ји се 
ви ше крат но по ми ње у све че ти ри књи ге пр во бит но јед но том ног Све та као во ље и 
пред ста ве – у сво је вр сном хе те ро док сал ном че тво ро је ван ђе љу.

Го гољ је ис ка ри ки рао сли ку Ши ве у сце на ма у ко ји ма је при ка зан Пе тро вич ко ји 
ши је Ба шмач ки ну оде ћу ко ја је, ис по ста вља се, при вид, по пут Ма ји ног по кри ва ча. 
Кро јач се ди но гу под ви је них ис под се бе, у по зи ло то са, на сто лу – као на пи је де ста лу, 
тј. скулп ту ран је у ма ни ру хин ду и стич ког xрамовног ва јар ства (в. име но ва ње Го го ље-
вог ли ка по па тро ни му ко ји по ти че од грч ког „ка мен“). Око Пе тро ви че вог вра та су 
на мо та ни сви ла и кон ци. А Ши ва но си огр ли цу од ло ба ња (мун да-ма ла). Кро ја чев врат-
ни украс као да про тив ре чи Ши ви ној гир лан ди, али тај не склад от кла ња опис но жног 
пал ца, ко ји је Пе тро ви чу био „...с не ким уна ка же ним нок том, де бе лим и ја ким као 
кор ња чи на ло ба ња“ (че ре па хи че реп) (149). По на вља ње ко рен ске мор фе ме, ко ја се у 
ре чи „че ре па ха“ („кор ња ча“) по ја вљу је и не по сред но, и ети мо ло шки (в. ети мо ло шка 
ис тра жи ва ња у хин до-гер ма ни сти ци у до ба ро ман ти зма), ства ра вер бал ни ана ло гон 
ни за њу за стра шу ју ћих ђин ђу ва од ко јих је са чи ње на Ши ви на огр ли ца.59 Дру ги ма те-
ри јал ни пра ти о ци тог бо га су би ли лин гам (фа лос) и јо ни (вул ва). Уме сто то га, Пе тро вич 
је при ка зан с иглом и кон цем – љут што не мо же да их са вла да због мра ка у ку ћи. 
Пре тва ра ње Ши ви ног пол не атри бу ти ке у иглу и ко нац де ши фру је се ла ко, по ла зе ћи 
од ис точ но-сло вен ског фол кло ра ко ји је Го го љу био до бро по знат. Ево јед не од ерот-
ских за го нет ки – нај ве ро ват ни је је упра во она би ла Го го љев пре текст, чи ја од го нет ка, 

58 В.: „...искон ска сна га при ро де у свом уну тра шњем би ћу ни је ни шта дру го до објек ти ва ци ја во ље 
на нај ни жем ступ њу; сва ки та кав сту пањ на зи ва мо веч на иде ја у Пла то но вом сми слу” (126). 
59 У срп ском је зи ку не ма те ана ло ги је, ко ја по сто ји у ру ском: че ре па ха = кор ња ча, че реп = ло ба ња. 
(Прим. прев.)
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про ве ра уде ва ња кон ца у игле ну уши цу, об ја шња ва због че га Пе тро вич ни је мо гао да 
иза ђе на крај са мај стор ским при бо ром за ши ве ње: 

Де вој ка ма ле на,
Ру пи ца уза на,
Пе то ри ца др же,
Пе то ри ца гу ра ју,
Дво ји ца га та ју:
Тач но или не?60

Пе тро вич има са мо јед но око, што на во ди на при чу о Ши ви ном тре ћем оку, ко је 
му се отво ри ло ка да се ње го ва су пру га Пар ва ти при кра ла с ле ђа и дла но ви ма му по-
кри ла ли це, за гњу ру ју ћи свет у та му (в. не до ста так све тло сти у кро ја че вом ста ну). О 
не слу чај но сти спро ве де не па ра ле ле го во ри та чи ње ни ца да Пе тро ви че ва же на на зи-
ва му жа „јед но о ки ђа во“ (149). Њен из глед оша му ћу је чак и пр во кла сне ар миј це („...
при ли ком су сре та са њом, је ди но гар диј ски вој ни ци су јој за ви ри ва ли под кап че, мр-
да ју ћи бр ком и ис пу шта ју ћи не ки на ро чит глас“, 148) – Ши ви на дво и по ста сна су пру га 
се ја вља не са мо под име ном крот ке Пар ва ти, већ и са да ром – као Ка ли и оста ле – да 
ужа са ва љу де. Као и Ши ва, Пе тро вич је ве ли ки љу би тељ – же сто ких пи ћа. Нај зад, до-
шло је вре ме да озна чи мо по ли ге не тич ност ча ђи, ко јом оџа чар за си па Ба шмач ки на 
упра во по сле ју на ко вог од ла ска у кро јач ку рад њу. С јед не стра не, Го гољ је имао на 
уму исто та ко за ма за ног Ан дре ја Ју ро ди вог, а са дру ге – алу ди рао је и на Ши ву, чи је је 
те ло по кри ве но пе пе лом.

Пе тро ви че ва фи гу ра је де мо нич ка, као што је о то ме пи сао Чи жев ски у на ве де ним 
де ли ма. Тре ба, ме ђу тим, пре ци зи ра ти да је пред на ма и ка нон ски xришћански зли дух, 
и ђа во ко ји окре ће на о па ко ро ман ти чар ско ба вље ње му дро шћу Ве да. Ши ва, ре ин кар-
ни ран по си ла зној вред но сној ска ли у Пе тро ви ча, уоп ште не но си у се би ту по след њу 
исти ну о пу ком на ста ја њу и не ста ја њу би о фи зич ког све та, ко ју је из хин ду и стич ке ми-
то ло ги је пре у зео Шо пен ха у ер де ле ћи уку се сво јих са вре ме ни ка, у пр вом ре ду, Фридриxа 
Шле ге ла ко ји је у сан скрит ским тек сто ви ма тра жио „искон ско От кро ве ње“.61 На су прот 
то ме, Пе тро вич, као што и до ли ку је ђа во лу, са бла жња ва Ба шмач ки на пу тем но вог ши-
ње ла – Ма јом ко ја об ма њу је ју на ка ко ји се, сам по се би, на дао да ће оста ти у пре пра-
вље ној ста рој оде ћи. Го гољ при хва та пре ми се Шо пен ха у е ра, ко ји је сма трао да во ља 
по твр ђу је се бе пре ва зи ла же њем не ста ши це-пат ње, да она фор ми ра ка рак тер ин ди ви-
дуе, да је ње но по ре кло те ле сно-ге ни тал но и да њен три јумф ни је ду го ве чан. Ба шмач-
кин на ме ра ва да пре пра ви по це па ну оде ћу осе ћа ју ћи бо ле сну хлад но ћу; по сте пе но 

60 Рус ский эро ти че ский фольклор, под ред. А. То пор ко ва, Мо сква, 1995, с. 386–387.
61 Fri e drich Schle gel, Ue ber die Sprac he und We is he it der In di er. Ein Be i trag zur Be gründung der Alterthums-
kunde, He i del berg, 1808, 106. Мо жда је ово, сво је вре ме но нео бич но по пу лар но де ло, на ве ло Го го ља 
на ми сао да по ве же псе у до бо жан ског Пе тро ви ча са кор ња чом и ри бом (ко ју пе че га зда ри ца ста на, 
ко ји по се ћу је Ба шмач кин) – в.: ”...der Gott [nimmt] wie ein an de rer Pro te us aus ser den menschlic hen 
Ge stal ten ei nes We i sen oder Hel den, auch die ei ner Schildkröte, ei nes Ebers, ei nes Mannlöwen, ei nes 
Fisches an...” (131). Дим од спре ма ња ри бе сни же но кон тра сти ра са па ље њем ми ри са у хра мо ви ма 
по све ће ним Ши ви.



94

по ста је „...чак твр ђег ка рак те ра, као чо век ко ји је већ од ре дио и по ста вио се би циљ” 
(154–155); о но вом ши ње лу ми сли као о да му је он „жи вот на дру га ри ца“62 (154), и бр зо 
гу би свој глав ни име так, до би јен до не кле слу чај но (јер је тој ства ри по мо гла нео че-
ки ва на нов ча на на гра да за слу жбу), али ипак умно го ме за хва љу ју ћи на прег ну том 
на по ру во ље. Ме ђу тим, све ове ре ак ци је на Шо пен ха у е ро ву фи ло со фи ју Го гољ сво ди 
на то да по јам во ље, по ста вљен у ње ну осно ву, по и сто ве ћу је са ма шта њем и иде јом, 
ко је ђа во уса ђу је чо ве ку. Оба ау то ра обе сми шља ва ју вољ ност, при че му су им иде о ло-
шке по зи ци је уза јам но ис кљу чи ве. Шо пен ха у ер је опо вр га вао prin ci pi um in di vi du a ti o nis, 
ар гу мен ти ма из хин ду и зма. Го гољ је ова мо до дао и кри ти ку Шо пен ха у е ро вог до ка за, 
по ла зе ћи од xришћанске док три не и ње не сли ке ђа во ла-ку ша ча.

О ни зу Ши ви них атри бу та (на при мер, о огр ли ци од ло ба ња, о лин га му) Го гољ је 
мо рао зна ти из Све та као во ље и пред ста ве. Али, опис кул та Ши ве код Шо пен ха у е ра 
је са свим не пот пун. Го гољ је био упо знат са хин ду и змом и не за ви сно од не мач ке фи-
ло со фи је. Ње го во ин те ре со ва ње за тај пред мет по твр ђу је, по ред оста лог, и на по ме на 
„По ре кло Сло ве на“:

Не ки оби ча ји до ка зу ју њи хо во по ре кло из Ин ди је.
1) Слич ност, ма да при лич но да ле ка, са сан скрит ским је зи ком.
2) Оби чај да се же не спа љу ју на ло ма чи.
Не ко ли ко сло вен ских бо го ва има ју из ве сну слич ност с па го да ма. Идо ли су им че сто 

окру же ни зми ја ма, жа ба ма, гу ште ро ви ма и ра зним отров ним ин сек ти ма.63

По да ци о Ши ви ном тре ћем оку и о ма три мо ни јал ним од но си ма бо га су мо гли да 
про дру у „Ши њел” из фун да мен тал ног из ла га ња хин ду и стич ке ре ли ги је, на ко је се по-
зи вао и Шо пен ха у ер: Mytho lo gie des In do us tra va illée par Mdme de Po li er sur des Ma nu scrits 
aut hen ti qu es ap portés de l’In de par feu Mr. le Co lo nel de Po li er, Pa ris, 1809 (Tom pre mi er, 
192–228; Tom se cond, 212–225).64 У по гле ду на ми то мо ти ва ци ју „Ши ње ла“, не сме мо, 
ме ђу тим, ис кљу чи ти усме не из во ре, јер Ин ди ја је, по чев од дру ге по ло ви не пр ве де-
це ни је XIX ве ка, при вла чи ла па жњу нај ра зли чи ти јих ли ца у Ру си ји, на при мер, оних 
ко ји су чи ни ли ин до ло шки кру жок пред сед ни ка Ака де ми је умет но сти А. Н. Оле ни на.65 
Ико но гра фи ју Ши ве Го гољ је упо знао, пре све га, из књи ге Едвар да Му ра (Ed ward Mo or, 
The Hin du Pant heon, Lon don, 1810).66 На јед ној од та мо об ја вље них илу стра ци ја (fi 16) 

62 Ши њел (ши нель) је у ру ском жен ског ро да. (Прим. прев.)
63 Н. В. Го голь, Полн. со бр. соч., т. 9, 33. 
64 Ори јен та ци ју у обла сти хиндолош киx сту ди ја Ру си ма је бит но олак ша ла би бли о гра фи ја ко ју је 
са чи нио Фри дрих Аде лунг, европ ски ау то ри тет за то под руч је: Fri e drich Ade lung, Ver such ei ner 
Li te ra tur der San skrit – Sprac he, St. Pe ters burg, 1830. 
65 О ши ре њу хиндолош киx зна ња у Ру си ји у до ба ро ман ти зма в. де таљ но: В. Н. То по ров, Об ин-
дийском ва ри ан те ”го во ре ния языка ми” в рус ской ми сти че ской тра ди ции. – Wi e ner Sla wi stischer 
Al ma nach, 1989, Bd. 23 (А. М. Пяти гор ско му к ше сти десяти ле тию), 33–80. В. ма ње де таљ на ис тра-
жи ва ња из за че та ка до ма ће хин до ло ги је: В. В. Бар тольд, Ис то рия из у че ния Во сто ка в Евро пе и 
Рос сии (1911), изд. 2-е, Ле нин град, 1925, 277–279. 
66 Ову књи гу је сво јим чи та о ци ма пре по ру чи вао А. Н. Оле нин у бро шу ри по све ће ној сан скри то-
ло шком ту ма че њу мо ли тве не фор му ле „ом. ма ни. пад ме. аум”: Письмо А. О. к Е. Ф. Тим ков ско му о 
без пре стан ной мо ли тве ла ма и тов, с четырьмя гра ви ро вальными до ска ми, Санкт-Пе тер бург, 1824. 
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Ши ва (Ма га де ва), ко ји се ди на пи је де ста лу, но си огр ли цу од мр твих гла ва; он у ле вој 
ру ци др жи сво ју же ну Пар ва ти. На гра ви ри fi 13 Ши ва је екви ва лен тан дру гом ли цу из 
хин ду и стич ке бо жан ске три ја де – Ви шнуу.67 Оту да по ста је ја сно на осно ву че га је Го-
гољ у опис Пе тро ви ча-Ши ве увео по зај ми цу из при ка зи ва ња Ви шнуа (fi 97), где овај 
га зи зми ју та ко да му се па лац де сне но ге на ла зи бли зу ње не гла ве. Пе тро ви чев но кат, 
на лик на кор ња чи ну ло ба њу, на тај на чин до би ја при хва тљи во ори јен та ли стич ко об-
ја шње ње. По ред све га оста лог, на на ве де ној гра ви ри Ви шну је снаб де вен Ши ви ним 
ка рак те ри стич ним атри бу ти ма – лин га мом и јо ни јом.68

То ком три де се тих го ди на XIX ве ка, ка да је Го гољ при сту пио пи са њу „пете рбу рш киx 
при по ве сти“, Ин ди ју је, по сле на у ке, от кри ла се би и ру ска књи жев ност. Та ко О. И. Сен ков-
ски об ја вљу је у то вре ме ми зан троп ску па ра бо лу о зве ри ма и мај сто ру зла та ру, ко ји су 
за јед но упа ли у ја му-зам ку („Шта је ово, љу ди!“, 1832). Про ла зник, за пад ни фа кир, спа са ва 
жи во ти ње ода тле – оне од вра ћа ју спа си о ца да по мог не и чо ве ку, али до бри чи на не слу ша 
њи хов про роч ки са вет. Чим је осло бо ђен из за ро бље ни штва, мај стор је окле ве тао фа ки-
ра, ко га су по гу би ли као раз бој ни ка. За на тли ја до би ја на гра ду: „Сул тан га је уна пре дио у 
ви те за Ста ре ци пе ле. Тре ба зна ти да је то у Ин ди ји та ко зна чај но, као код нас ред Злат не 
ма му зе.”69 Не схва тљи во је ка ко, по Го го љу, на ста ло по ро дич но пре зи ме Ака ки ја Ака ки је-
ви ча, ко је је у но ве ли су штин ски по ве за но са на зи вом све тов не про фе си је Ва си ли ја Бла-
же ног, осим тог озбиљ ног зна че ња има још и ег зо тич ко-ап сурд но, ко јим се ју нак по ве-
зу је са Ин ди јом у оне о би че но-фик тив ном при ка зи ва њу Ба ро на Брам бе у са (при че му у 
оба тек ста по сто ји раз бој ни штво – у јед ном слу ча ју то бо жње, у дру гом ствар но, и при-
том се у „Ши ње лу“ по ми ње мо гућ ност да Ба шмач кин бу де на гра ђен за рад у слу жби).70 

По ре ђе ње два ју ре дак ци ја „Пор тре та“ омо гу ћа ва да се по раст Го го ље вог ин те ре-
со ва ња за ин до ло ги ју да ти ра по у зда но: по чет ком че тр де се тих го ди на XIX ве ка. Ако у 
пр вој вер зи ји ове при по ве сти, об ја вље не у Ара бе ска ма (1835), за зе ле на ша-антиxриста 
не зна ни ко „да ли је он био Грк, или Јер ме нин, или Мол да вац...“ (431), у дру гој (1842) 
је, у на во ђе ње зе ма ља ода кле би мо гао би ти ро дом не чи сти, укљу че на и Ин ди ја (121).71 

Је дан од ин до ло шких ра до ва ко је је Го гољ без у слов но чи тао је сте књи га Ге ра си ма 
Ле бе де ва Не при стра сно са зр ца ње си сте ма брах ма на Ис точ не Ин ди је. Њи хо вих све тих 

67 Ко мен та ри шу ћи ту илу стра ци ју, Мур са оп шта ва да се узи ца (”a string or ro pe”) у Ши ви ној ру ци 
на зи ва „Пас ха” (Оp. cit., 36). Да ли за то Пе тро вич у ра ди о ни ци се ди, по Го го ље вом из ра зу, „као тур-
ски па ша” (149)? Го гољ је, очи глед но, вла дао не ким по зна ва њем ен гле ског, ма да ни је по зна то 
ода кле га је по ку пио. Он је у Оде си „...чи тао сва ки дан по гла ву из Би бли је и Је ван ђе ље на сло вен-
ском, ла тин ском, грч ком и ен гле ском је зи ку” (Не из вест ная, Днев ник. – Рус ский Арxив, 1902, I, 551; 
цит. по: В. Ве ре са ев, Соч. в 4 тт., т. 4, Мо сква, 1990, 404). 
68 От кри ва ју ћи ме ђу соб ни од нос ви ших си ла у пан те о ну индијскиx бо го ва, Мур раз ма тра пре но-
ше ње ма те ри јал них сим бо ла од Ши ве Ви шнуу (Оp. cit., 393–394).
69 Сен ков ский (Ба рон Брам бе ус), Со бр. соч. в 9 тт., т. 1, Санкт Пе тер бург, 1858, 445. 
70 В.: „Кад би му да ва ли на гра ду сра змер ну ње го вом хр ље њу, он би, на сво је чу ђе ње, до спео мо жда 
чак у др жав не са вет ни ке; али он је, ка ко су се из ра жа ва ле ша љив џи је, ње го ви дру го ви, до слу жио 
до коп че на ре ве ру и сте као је хе мо ри о де” (144). До да јем још да у „Ши ње лу”, као и у па ра бо ли 
Сен ков ског, по сто ји ла жна оп ту жба – је дан од пљач ка ша Ба шмач ки ну из ја вљу је: „А ши њел је мој!” 
(161) – и са мим тим га кле ве ће као по сед ни ка то бо же ту ђе имо ви не. 
71 За па зио је В. Н. То по ров (Цит. соч., 59 сл.). 
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об ре да и народниx оби ча ја (Без при страст ное со зер ца ние си стем Во сточ ной Ин дии 
Браг ме нов. Свящeнных обрядов их и на родныx oбыча ев. Санкт-Пе тер бург, 1805) Ле бе дев, 
ко ји је два на ест го ди на пу то вао Ин ди јом, го во ри по себ но о при пре ма њу ло кал ног 
на пит ка „од др ве та но рељ”:

Овај сок [...] чим од сто ји дан или ви ше за тво рен, оја ча и ома мљу је [...] баш као ви но и 
вот ка.

Што су ко ри сти ли [...] Евро пља ни, ка да по же ле да на сво јим бро до ви ма има ју ин диј ске 
Ла ске ре као мор на ре, на ре ђи ва ли су сво јим по сред ни ци ма да их по ча сте овим пи ћем, 
уо би ча је ним уз пу ше ње ду ва на; и упра во по мо ћу ње га, ко ји их чи ни мно го ве се ли јим не го 
обич но, и од луч ни јим, че сто при хва та ју пред ло ге ко ји су по њих не по вољ ни, од ко јих им 
је по сле уго во ра ве о ма те шко да од у ста ну, по го то ву ако у исто вре ме ти по сред ни ци 
Евро пља на ус пе ју да им лу ка во уру че ка па ру (161).

Ба шмач кин по ку ша ва да се по слу жи тим лу кав ством, ко ме су при бе га ва ли Евро-
пља ни ка да су са ку пља ли брод ску по са ду у Ин ди ји. Он је и ра ни је „...во лео да не што 
на ру чу је Пе тро ви чу он да кад би овај био ма ло под га сом или, као што се ње го ва же на 
из ра жа ва ла: цу гао па то ку, јед но о ки ђа во. У том ста њу Пе тро вич је обич но вр ло ра до 
по пу штао и при ста јао [...] За тим би, исти на, до ла зи ла же на и жа ли ла се ка ко јој је муж 
био пи јан, па се за то јеф ти но по го дио” (149). По сле то га, по што Пе тро вич (уз гред бу ди 
ре че но, он шмр че ду ван, ко ји код Ле бе де ва по ја ча ва деј ство ал ко хо ла на Ин ду се) не-
у мо љи во од би је да кр пи по це па ни ши њел, Ба шмач кин се спре ма да де лу је по опро-
ба ном обра сцу, по мо ћу не ке ка па ре:

А, ето, нај бо ље је да одем код ње га у не де љу ују тро: по сле ју че ра шње су бо те он ће да 
бе чи око и, кад му се при спа ва, за тре ба ће му да раз би је ма мур лук, а же на му не ће да ти 
но вац, и у то вре ме ја ћу ње му гри ве њак у ру ку, па ће би ти по пу стљи ви ји и та да ће ши-
њел... (152).

По ово ме што се од но си на Сен ков ског и Ле бе де ва, мо же мо сма тра ти да је Го гољ 
на мер но ко лек ци о ни сао о Ин ди ји ову ин фор ма ци ју ко ја је, сво јим ко мич ним анег до-
ти змом, би ла ал тер на тив на апо ло ги ји Ве да и Упа ни ша да код Шо пен ха у е ра и ње го вих 
при ста ли ца. Го гољ је у ин до гер ма ни сти ци ро ман ти зма тра жио ње ну та ко ре ћи „за сен-
че ну” стра ну ко ја ком про ми ту је ам би ци о зни па тос тог фи ло соф ски-ис тра жи вач ког 
ста ња ду ха. Цен трал на не су гла си ца из ме ђу „Ши ње ла“ и Све та као во ље и пред ста ве 
је у – при сту пу пр о бле му осве те код ау то ра ових тек сто ва. Пр о гла ша ва ју ћи за нај ви шу 
вред ност са мо у ки да ње во ље, ње но осло ба ђа ње од са ме се бе, Шо пен ха у ер не ги ра и 
тај на чин ко јим се она пу шта у рад, ка квим се ја вља осве та ко ја ори јен ти ше су бјек та 
у пр о шлост, за раз ли ку од за ко на ко ји от кла ња зло чи не. И лич ном ка жња ва њу пре-
кр ши о ца и др жав ном прав ном по рет ку Шо пен ха у ер су прот ста вља не ку ва се љен ску 
пра вед ност, објек тив но уста но вље ну („Сам свет је сте Стра шни суд“, 300), ко ју има у 
ви ду хин ду и стич ка метемпсиxоза, ко ја смрт ни ке у сле де ћем жи во ту на гра ђу је по де-
ли ма њи хо вим. Ба шмач ки но во по ја вљи ва ње из ино би ћа – вр ста је метемпсиxозе, али 
та кве ко јом се оправ да ва са мо во љан суд, ко ји Шо пен ха у ер од ба цу је у арxаику, у вре-
ме ко је ви ше не ма зна ча ја. Шо пен ха у е ро ва кри ти ка осве те (уоп ште но ре че но, она је 
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на ста вља ла Ло ко ву прав ну фи ло со фи ју) би ла је тај но упе ре на про тив Хе ге ло вог уче-
ња о ка зни ко ја сти же го спо да ра, чи ју по зи ци је за у зи ма слу га. Чи ни се да је Го гољ 
смр вио ан ти хе ге лов ску за ми сао Све та као во ље и пред ста ве и у тим ди ску си ја ма стао 
на стра ну Шо пен ха у е ра. Пе тро вич, го спо дар Ба шмач ки но ве не срећ не суд би не, пре 
не го што је по стао кро јач „био је кмет код не ког го спо да ра“ (148). Пре но ше ње вла сти 
на оне ко ји су би ли обес пра вље ни, у „Ши ње лу“ (в. „Све тло вас кр се ње“) не зна чи ни-
ка ко на ста нак цар ства бла го да ти, три јум фа ап со лут ног Дуxа, па се пре тва ра у ла жну 
бла го дат (крат ко трај ни пра зник оства ре ња же ље). Али, пра во су ђе се не ус по ста вља 
ни са мо по се би – у скла ду са хин ду и стич ким по и ма њем сан са ре, као што би то хтео 
Шо пен ха у ер. По сле Ба шмач ки но ве смр ти, њен ви нов ник, ге не рал, „чуо је пре ко ре 
са ве сти“ (171). „Јед но зна чај но ли це“ као да по твр ђу је Шо пен ха у е ро ву ми сао о не де-
љи во сти му чи те ља и му че ни ка у људ ском за јед нич ком жи во ту, је ди но су штин ском, 
чим у ње му не ма ни чег осим во ље:72 

...у по чи ни те љу не пра вед но сти на ста је свест [у ори ги на лу: „Er ken ntnis“ (471) – И. С.], 
да он по се би је сте та иста во ља, ко ја се ја вља и у ту ђем те лу и ко ја у јед ној сво јој по ја-
ви по твр ђу је се бе та ко на сил но [у ори ги на лу: „mit sol cher Ve he menz“ (471) – И. С.], да он, 
пре ла зе ћи гра ни це соп стве ног те ла и ње го вих сна га, по ста је не га ци ја са ме те во ље у 
ње ној дру гој по ја ви [...], и то на зи ва ју гри жом са ве сти... (286).

Го го љу је ма ло тог ка ја ња, па оно у „Ши ње лу“ још не да је по вод за то да се при зна, 
као што то чи ни Шо пен ха у ер, да у сва ком вољ ном чи ну по сто ји ци ља ност на ис цр-
пљи ва ње се бе, на „не по му ти ви мир“ (331), на нир ва ну. Осим људ ске, по сто ји и дру га 
во ља – осве та чи та вом све ту по Бож јој ка зни, ко ја би ра се би за ору ђе нај крот ки јег од 
кр от киx, Ака ки ја Ака ки је ви ча, ко ји се у сво јој ре ин кар на ци ји ла ћа вр ше ња пра во су ђа 
у сти лу сво је гла во сти све тих „бе стид ни ка“. Ако је Шо пен ха у ер ста вио ге не рал ну не-
га ци ју (ni hil ne ga ti vum) из над по себ но од ре ђе не (ni hil pri va ti vum), јер је са мо ге не рал на 
не га ци ја у ста њу да умр тви во љу као та кву, Го гољ об је ди ња ва обе не га ци је: ем пи риј-
ској ствар но сти ће до ћи крај, али њен тран сцен дус ни је у нир ва ни већ у Го спод њој 
про ми сли ко ја, док ни је оства рен Дру ги до ла зак, све до чи о се би чу дом вас кр са ва ња 
мр тва ца ко ји, ин ди ви ду ал ним по рет ком, ис пра вља по гре шно уре ђе ни свет (за сно ван 
на при ват ној сво ји ни и на гор до сти). Ба шмач кин ски да са оно стра но сти Ма јин по кри вач, 
од но сно оде ћу – са љу ди. Свој ство Ма је Го гољ пре но си на текст „Ши ње ла“, фе но ме-
нал но не по ду да ран са сво јом ау тен тич ном, ве о ма сло же ном ре ли гиј ско-(ан ти)фи ло соф-
ском са др жи ном, ко ја јед но став ним си жеј ним анег до ти змом до во ди чи та о ца у за блу-
ду. Са Го го ље ве тач ке гле ди шта, об ма њу је Дру го ве ре – фи ло со фи ја, књи жев ност. Али, 
обе има ју шан су да стек ну исти ну, окре та њем од ми та пре ма хри шћан ској ре ли ги ји. 

(Са ру ског пре ве ла Рад ми ла Ме ча нин)

72 Мо жда овој Шо пен ха у е ро вој иде ји (ко ја тран сфор ми ше Пло ти но во све је дин ство) код Го го ља 
од го ва ра гра ђа при по ве да ња, у ко ме се по ду да ра све са свим: ге не рал ска оде ћа од го ва ра при ви-
ђе њу; стра жар не хва та ни ово зе маљ ске пљач ка ше, ни раз бој ни ка из ино би ћа; имен дан по моћ ни ка 
ше фа од се ка је баш та да ка да Ба шмач кин до би ја но ви ши њел, и то ме слич но.




