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„...и без злочина се може проживети!“
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Могао је Леонид Леонов да напише роман Лопов 
и тако што би, не уплићући у своје дело уметнутог 
приповедача, непосредно обликовао ликове и освет-
лио њихове односе и околности које чине ’свет’ који 
се предочава читаоцу. У време после Октобарске 
револуције и грађанског рата који је уследио, дакле 
за време Нове економске политике (НЕП-а), која је 
у СССР-у спровођена од 1921. до 1928. године, глав-
ни лик у роману, привлачан, храбар, харизматичан 
младић, јунак револуције, комесар, постаје – у мирно-
допским условима, после свих разарања и међусобног 
сатирања – лопов, обијач, истакнути, сад на други на-
чин такође харизматичан криминалац. Ето романа!

Зашто се то десило? 
А затим, зашто је његова младалачка љубав, која 

је почела да пупи још пре светског рата, остала не-
остварена? Трагање за одговором на ово питање је већ 
и само такође роман за себе.

Спојена у једно, ова два питања отварају пис-
цу бројне могућности да, погледом уметника, про-
никне у то шта одређује живот људи, живот и смрт 
– њихову трагику, злоћудну вољу, некад и гротескна, 
некад и тужно-смешна изобличења свега што чини 
егзистенцију појединаца; куда одводе велики или 
привидно велики, ’судбоносни’, историјски догађаји. 
Идеја да се свет у свему промени, настојање да се чо-
век преобрази у ’новог човека’, као и убеђење да све 
што је било у прошлости није достојно ни сећања или, 
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евентуално, заслужије само осуду и поругу, све то учи-
нило је великом броју људи живот тешким, многима 
и немогућим. 

Многи, међутим, живе управо са том идејом и 
за њу. 

Или се колебају, мање или више дезоријентисани.
Увек има и таквих који из сваке ситуације, из 

сваког сплета околности, гледају да извуку неку лич-
ну корист, па се у таквој настројености види посебна 
промућурност, штавише мудрост.

Стога сагледавање идејних и, шире гледано, жи-
вотних сучељавања и из њих проистеклих сукобљавања 
не допушта никоме пребрзе и олаке одговоре на поме-
нута питања, понајмање самом уметнику; не допушта 
их ни површном читаоцу, као ни оном најпажљивијем. 
За уметника то представља посебан изазов да процени 
шта добро и лепо у човеку могу у злом времену; да 
ли зла времена, условљена претходним историјским 
процесима и нејасним путевима у будућност, могу да 
затру лепоту живљења и оно доброте и добра у њему 
које свако очекује, прижељкује, ’сања’. Најзад, да опи-
ше како напор да се освоји слобода, која ће бити сло-
бода за све, бива праћен суровошћу која поробљава 
душу, замрачује и садашњост и будућност, рађа, кад 
је борба већ минула, жељу за осветом, у екстремним 
случајевима и мржњу према сопственом животу. Нема 
ни слободе, ни љубави, ни лепоте живљења, ако се ка 
њима стреми с ’гвозденом вољом’, безобзирно. 
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Читалац који ово схвата и промишља, на вели-
ком је добитку.

Леонов је прихватио изазов да свет својих 
јунака покаже из разних углова, из различитих 
егзистенцијалних перспектива, схватајући предности 
таквог поступка. Али у Лопову је то повезано с уметни-
ковом одлуком да његов роман ’напише’ измишљени 
приповедач, као што су то и други јунаци, које овај 
’ствара’. У ’свет’ романа нас уводи и кроз њега води 
наратор  Фирсов, коме је дато да се помеша са оста-
лим ликовима и да „као Максим Горки  [... ] живот 
описује.“1 (22) Отуд се читалац, односно тумач мора 
упитати шта се добија тиме што му се обраћа нара-
тор који је и сам судеоник збивања дочараних у њему. 
Важније од тога је можда упитати се шта не би било 
могуће да Леонов није створио Фирсова, који ће ’уме-
сто њега’ написати Лопова. 

Поћи ћемо од овог другог.
Роман има две верзије, прву, насталу двадесе-

тих година двадесетог века и објављену 1927; и дру-
гу, из педесетих година, објављену 1959, којом ћемо 
се бавити. У њој је редигован основни текст, чиме је 
донекле промењена мотивација појединих ликова, 
па самим тим и разумевање њихових односа. Осим 
тога, другој верзији придодат је Епилог, који обогаћује 
доживљај романа, додатно релативизује оно што је већ 

1  Леонид Леонов, Лопов, Гутенбергова галаксија, Београд, 
2002 (¹1967), превео др Милосав Бабовић.



и у претходној верзији било значењски нестабилно 
и тако у понечем преусмерава разумевање целине. 
Епилог оснажује оно што је од почетка у темељу ос-
новне Леоновљеве замисли: могућност да се порекне 
већ речено, да се опозове и поништи смисао или само 
постојање оног што је непосредно пре тога саопште-
но, насликано или расветљено, а од кључног је значаја 
како у грађењу заплета, тако и у његовом ’разрешењу’. 
Игра поништавања реченог, које због тога из романа 
не ишчезава, већ се управо као поништено мора узети 
у обзир и, као такво, задобија посебан нов статус, тре-
ба да учини читаоца опрезнијим него што би то ина-
че био. Није наиме исто ако Леонов (директно) каже: 
„најправилније би било претпоставити да у стварно-
сти оваквог разговора уопште није ни било“ (135) и 
ако то каже његов фикционални ’заменик’, наратор-
двојник Фирсов, па се још додаје да „садржину свих 
овде наведених необузданих, вербалних откровења“ 
треба „на својој савести“ да носи тај двојник. Јер, шта 
ту треба да значи „у стварности“? Питање о статусу 
’света’ дела, успостваљеног интенционалном снагом 
значењских јединица коришћених у процесу стварања, 
овде се посебно компликује. 
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I

 Како то изгледа када се ’уметнути приповедач’ 
заљуби у главну јунакињу, фаталну лепотицу Машу 
Доломанову, која се, управо у свом ’фаталном’ обличју 
појављује и као Мањка Мећава? Да ли је наратор ства-
ра да би је волео, беспомоћно, настојећи да јој се при-
ближи по цену свакаквих понижења? Или је воли, јер 
је она, као његова креација, управо таква какву је при-
звао из непостојања  пред очи читаоца и усталио је као 
лик у кретању своје имагинације, спреман, међутим, да 
је исто тако и развеје, напусти, кад буде искоришћена 
као сижејна грађа? Притом се показује да је кретање 
стваралачке имагинације напоран рад, праћен свакак-
вим недоумицама, условљен или ометан неизвесно-
стима и непознаницама и у најважнијим тачкама при-
че, из чега ће  напослетку настати Фирсовљев роман, 
па тако, онда, заправо Лопов Леонида Леонова?

Још млад, а кад је реч о другој верзији већ сасвим 
зрео, искусан аутор, Леонов као да је безмало у свему 
хтео да иде трагом Фридриха Шлегела, руководећи се 
његовим идејама о романтичној поезији, формулиса-
ним неких сто тридесет година раније: 

„Само она, попут епа, може да постане огледа-
ло свеколиког околног света, слика епохе. А, овамо, 
може она понајвише да лебди и на крилима поетске 
рефлексије у средини између онога што је представљено 
и онога што представља, слободна од сваког реалног или 

11



12

Др
аг

ан
 С

то
ја

но
ви

ћ 
  У

М
ЕТ

Н
УТ

И
 П

РИ
ПО

ВЕ
ДА

Ч

идеалног интереса, да изнова потенцира ту рефлексију 
и умногостручава је као у неком бескрајном низу огле-
дала. [...] Романтична врста песништва је једина која је 
више од врсте и у неку руку је песничка уметност сама; 
јер, у извесном смислу сва поезија јесте или треба да 
буде романтична.“ (Athenäum, фрагмент 116); на ово се, 
као поетичка подлога, надовезује и следеће: „Но, како 
би се мало полагало на трансценденталну филозофију 
која не би била критичка, која са продуктом не би 
представљала и оно што продукује, и која у систему 
трансценденталних мисли не би садржавала у исти мах 
и карактеристику трансценденталног мишљења: тако 
би и ова поезија требало да сједињује трансценденталне 
материјале који код модерних песника нису ретки, као и 
претходна вежбања за теорију песничке моћи [...], и да 
у свему што представља представи и саму себе, и свуда 
у исти мах буде поезија и поезија поезије.“ (Athenäum, 
фрагмент 238)2

Доиста, у Лопову непрестано пратимо и писца и 
написано; опис Благуше, московског предграђа, може 
претендовати да буде „огледало свеколиког околног 
света, слика епохе“ – додајмо одмах узвик из самог 
романа: „а шта би била Москва без Благуше!“ (15) – 
као што се непрестано уверавамо да је са продуктом 
(’светом’ романа, ликовима у њему) представљено и оно 
што продукује (инстанца ’уметнутог приповедача’), 

2 Fridrih Šlegel, Ironija ljubavi, Beograd, 1999; preveo Dragan 
Stojanović. 
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односно онај који продукује, то јест Фирсов сам. Он, пак, 
има свог Фирсова, а овај свог... (118 ff.) Леонов, можемо 
рећи Шлегеловим, већ наведеним речима, стално 
„изнова потенцира ту рефлексију и умногостручава 
је као у неком бескрајном низу огледала.“ Стварање 
’света’ Лопова садржи истовремено и ’карактеристику’ 
те креације или, у следећем интерпретативном кораку, 
књижевног стварања уопште. 

У том смислу је овај роман добра илустрација 
шта значи кад се каже да књижевно дело јесте и треба 
да буде „поезија и поезија поезије“: уметнички приказ 
живота и уједно свест о процесу тог приказивања. 
Притом, ту немамо посла се неком произвољном 
играријом маште, напротив; Леонов је 1959. године 
свету дао  изузетно уметничко дело.

Дело које садржи слику свог настанка, као и свог 
фиктивног творца – шта у таквом случају постаје могуће? 

Маша Доломанова није могла сама да убије 
свог ужасног супруга Агеја. Важно је, свакако, и то: 
он, ма колико одвратан, и управо стога, неопходан је 
у роману. Без њега ни однос главног јунака Векшина и 
Маше не би могао да буде такав какав је био, односно 
постао после Векшинове грешке, чудовишног брака 
Агеја и Маше, кривице (или ’кривице’) Векшинове 
што је до те ’брачне заједнице’ дошло – кривице чије 
раскривање и обелодањивање представља једну од 
главних тема романа. 
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Читаоцу је већ на почетку заправо све речено о 
томе, али ће он тек при крају романа разумети у чему 
је истина оног што је везивало и раздвојило несуђене 
љубавнике, шта су последице  неспоразумā међу 
њима, то јест младићеве грешке, девојчине грешке, 
судбинског стицаја околности: трагика њиховог 
односа, на свој начин разблажена околоношћу да је све 
речêно ’само’ Фирсовљева романескна имагинација на 
делу, нешто, додуше, стварно, али стварно на другачији 
начин него што је то, на пример, романескни приказ 
односа Наташе Ростове и Андреја Болконског у Рату и 
миру.Толстој, разуме се, ни за тренутак не уступа своје 
место неком ’свом’ приповедачу.

Леонов Фирсовљеву улогу у томе описује овако: 
„’Непрестано се надала Маша – надахнуто 

је измишљао [подвукао Д. С.] Фирсов – непрестано 
се надала да ће пламеном своје зле и луде страсти 
претворити Агеја, ту људску трулеж, у чист пепео, 
користан за неко даље кружење материје у природи. 
Душа јој се распукла као планина из које избија 
лековито врело: у њега је Агеј квасио своје вечито 
на преступ спремне руке, које се нису могле умити, 
и узалуд је настојао да у њему расхлади своје напола 
угљенисано срце.’ Таквом непрозирном, а у журби 
и двосмисленом, песничком маглом [подвукао Д. С.] 
биле су као мастилом заливене управо оне странице 
Машине биографије на којима је писац морао да 
објасни зашто, рецимо, у своје време Маша сама, 
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самовољним куршумом није прекратила тај паклени! 
– како се буквално говорило у роману – паклени грех 
Агејеве близине. У то време је Машин супруг пружао 
у највећој мери одвратан призор моралног распадања, 
које се тешко могло поправити чак и применом тако 
неспојивих елемената као што су ватра и вода.“ (117) 

Не, Маша не може сама да убије. У тренутку 
кад је – у великој мери сам желећи да до тога дође – 
Агеј ипак убијен, Маша не жели да буде присутна и 
бежи заједно с Фирсовом: „Иди, немаш шта овде да 
описујеш... овде ће сад бити гадно“ каже она писцу. 
„Њихов одлазак нико није опазио.“ (213) И, да би 
заварала милицију, која јури ка ’месту догађаја’, и 
скренула пажњу с трагова који показују одакле њих 
двоје долазе, грди Фирсова због његове глупости и 
неспретности. Треба да изгледају као заљубљен пар, на 
који ће милицајци у пролазу погледати са симпатијом 
и понеким уздахом: они сe, стиснути у загрљај, љубе, 
како Маша то већ уме да изведе, тражећи притом од 
Фирсова да скине наочаре, којима је гребе. И управо 
тад, кад је непосредна опасност прошла, мада не 
сасвим и страх од вероватно већ мртвог Агеја, Фирсов 
би да настави с пољупцима, нежностима... 

Маша, наравно, и не помишља на тако нешто, руга 
се („једном окусио и свидело му се“ /215/; „Да ти није 
жена стара?“ /216/; „погледај се само, коме треба такво 
страшило! На шта си, на шта рачунао?“ /217/). Фирсовљев 
занос, којим је успламтео, међутим, није последица само 
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жеље да се искористи прилика, кад се већ указала, па нека 
је и у тако страшном часу; Маша је неодољиво привлачна, 
независно од тога што љубљење и припијање уз њега 
нису израз њене жеље или барем препуштања његовој 
жељи. С њене стране, све је само глумљено. Писац је, 
напротив, стварно егзалтиран, „свидело му се“ – што 
није ни најмање чудно.  Док бежи са својом лепотицом, 
„Фирсова одједном испунише најлакомисленије наде.“ 
(213) Уједно с тим, међутим,  њему је „унапред замирало 
срце од предосећања какве ће речи наћи у свом роману 
за овај плавкасто-блистави профил, непокорене коврџе 
испод високог, непорочног чела, за тамнопуте усне које 
се увек нечему смеше.“ (213 f.) Читалац се усмерава 
ка ’стварности’ оног што је приказано (нараторово 
узбуђење, „најлакомисленије наде“), и, уједно с тим, бива 
упозорен на оно од чега је та ’стварност’ саздана (оне 
речи које наратор тек предосећа и слику непокорених 
коврџа, непорочног чела..., која тако настаје, од чега му 
срце такође замире). За читаоца је важно и једно и друго. 
Овако степенован фикционални ’свет’ романа намеће 
питање: чему више пажње да поклони док чита и притом 
сагледава шта је писац замислио-измислио-обликовао? 

Шта је резултат Машиног одбијања и ругања? 
Захваљујући свом статусу писца,  Фирсов, повређен, 
узвраћа лепотици, која је управо престала да буде 
Агејева, да би морала да му буде захвална што ју је 
створио. „Нисам те просто открио или пустио из кавеза 
у свет, већ сам те одгајио у себи...“ (216) Да ли оваква 
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захвалност заиста подразумева и то да она треба или 
мора да га воли или да страсно иде у сусрет његовој 
страсти? Замисливо је, и већ се догађало, да у стварном 
животу неко ко је заљубљен каже ономе кога воли: 
„Хвала ти што постојиш.“ То не мора нужно да буде 
срцепарајуће сентиментално, може бити помешано 
и с примесом шале. Али захтевати захвалност и 
љубав засновану у захвалнсти, то не обећава успех; 
такво очекивање, поготову кад је отворено исказано, 
понајпре ће изазвати отпор, па и одбојност. 

Међутим, тражити захвалност, па следствено 
и љубав, зато што си некога створио, то може само 
писац, овде и сам књижевни лик, од жене, коју је, као 
књижевни лик, „одгајио“ у својој машти.  Фирсов, из 
љубоморе, такође прети да никад неће допустити да 
Векшин, у наставку романа, дође к њој. 

У животу, доброчинитељ или доброчинитељка 
понекад заиста, поред захвалности, очекују и љубав, 
са свим њеним чулним елементима и испољавањима. 
У томе греше. У фикционалном ’свету’ романа могуће 
је описивати и у многобројним нијансама мотивисати 
и такво доброчинитељство и такву грешку. Међутим, 
створити у делу књижевни лик и мотивисати његово 
понашање, па на основу тога, на основу списатељског 
геста који одређује и карактер самог писца, рећи да он 
тражи захвалност и мисли да ће му бити узвраћено 
љубављу – то су различите ствари. Наглашавањем да 
је створио Машу, и као Машу Доломанову, и као Мањку 
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Мећаву, богињу међу разбојницима и пропалицама, 
Фирсов мења карактер и своје егзалтације, и своје 
љубоморе. Његова жудња за Машом тиме, међутим, 
није потрта, није одбачена као пука измишљотина 
или фикција писца. Да је он заљубљен у Машу, о томе 
ће читалац у роману имати још штошта да прочита. 
„Поезија поезије“ не значи да саме поезије никако 
нема. Тражење захвалности пропраћено је коментаром: 
„И брбљао је још бесмисленије глупости које се могу 
објаснити само близином жене.“ (216) Уз то, Маша 
говори нешто што у односима ове врсте, кад успламтели 
мушкарац „коме се свидело“ није и писац, звучи сасвим 
озбиљно: „Умиљаваш се, а не чуваш се... Зар се не бојиш, 
питам те, да ћу те сад зграбити и одгристи ти главу твоју 
паметну, заједно с наочарима, и готово! Шалим се, али 
од тога теби није лакше Фјодоре Фјодоричу... прошла 
сам и ватру и воду, више је пепела у мени него душе, 
ветрић га подиже и по ваздуху развејава: ох, да не 
ослепиш, добри човече.“ (217) 

Не би требало да изненади ако читалац на 
тренутак заборави да је и ове упечатљиве речи смислио 
управо сам Фирсов. У том случају сва читаочева пажња 
усредсређена је на оно што је  приказано. Наратор се 
у таквој ситуацији указује као беспомоћни демијург 
’света’ који ствара, у власти је оне коју описује, све док 
се у њему поново не пробуди стваралачка самосвест, 
али, зависно од развоја конкретне сижејне линије, 
често и после тога; постаје пример како се „на женској 



19

власи, ако је омча паметно завезана, може тигар 
водити улицама“ (204), што у једном другом сижејном 
комплексу такође читамо у Лопову.  

Не треба заборавити ни то да су, независно од 
романа, ’фаталне жене’ доиста скоро увек без душе; 
красе их усијани нарцизам, ужарена сујета, површност, 
неодговорност према другом, све док осећају да ће све 
проћи без нежељених непријатних последица, шта год 
урадиле. Да ће, с друге стране, понека од њих збиља 
мање или више отворено упозорити на опасности које 
прете од ње, нарочито ако се обраћа неком осетљивом 
и лако рањивом писцу, интелектуалцу, у социјалном 
погледу не баш нарочито фаворизованом, који је 
уосталом ионако не занима. 

Мислити да је интелектуалац нужно, без 
изузетка, ’хладан’, па тиме и заштићен од неутаживих, 
а уосталом и од утаживих и утажених страсти, то је 
напросто предрасуда. Леонов се служи шлегеловском 
романтичном иронијом, али није у власти таквог 
клишеа. Када Мањка Мећава, после свега што се десило, 
каже да неће моћи да спава и моли Фирсова да јој прича 
нешто, овај јој „препричава главу на којој је сада радио: 
бекство свог двојника-писца са лепотицом подземља из 
једне јазбине у Благуши – тачно четврт сата пре него 
што су убили њеног мужа, чувеног злочинца у његовом 
роману.“ (218) Пољупци и Машино припијање уз првог 
у низу Фирсовā који овог маскирају (119), том приликом 
се, наравно, не помињу. 
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Леонов не допушта читаоцу да сметне с ума 
како све то није само Фирсовљев опис, него је и 
његов доживљај, којим је опис одређен. Читалац не 
би требало да губи из вида шта је само фиктивно, 
нити треба да престане да осећа оно што је стварно. 
Он ’лебди’ између тога двога. Машина лепота је, у 
сваком случају, на неки начин стварна; као и њена 
привлачност.

Стварно је и то да ономе ко је упозорен да може 
бити ’прогутан’ није лакше од тог упозорења, уколико 
осећа жудњу сразмерну лепоти која је изазива. Што је 
лепота најчешће мања, па и знатно мања, него жудња 
коју је запалила, то ништа не мења на ствари. Љубав 
је слепа. Жудња је слепа. Љубав идеализује, ’претерује’, 
прецењује. С друге стране, управо идеализација 
неретко, ако не и увек, омогућава да се љубав јави. О 
томе знамо из романā, као и из живота. Па чак и из 
светих списа. „Сва си лепа и... нема мане на теби.“ 

У Леоновљевом роману се више пута помиње 
Зола, што допушта да се помисли понајпре на његову 
Нану.Тиме што у игру уводи Фирсова, аутор Лопова 
одваја се од писаца који се баве понижењима и пропашћу 
мушкараца код којих је похота неразлучиво повезана с 
посесивношћу. Она по правилу суделује у патњи због 
такозваних фаталних жена. Другачије речено, таква 
патња условљена је деловањем  одговарајуће, у бити 
мазохистичке, психичке предиспозиције – без ње нема 
ни ’фаталне’ заљубљености; али занесеност ове врсте 
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праћена је, такође као по неком правилу, и потребом 
за искључивим поседовањем. Важније је да ту жену 
нико други не може да ’има’, него оно што се са њом 
доживљава, то јест оно што пружају њене чари и њена, 
варљива и претежно лажљива љубав. 

У Лопову је овај мотив у много ком погледу 
заначењски дестабилизован, у понечем и хуморизован.
Тиме што је приповедач дат такође као јунак, расплет 
не мора, боље рећи не може бити суштински трагичан. 
Каже нам се и то да Фирсов лаже и замућује сиже, 
док се „свим снагама упињао да покаже у лепшем 
светлу своју сумњиву јунакињу, да навуче трагичну 
маску на њено бледо лице.“ (118) Многи његови 
искази противрече један другом. Отуд и оно што 
читалац сазнаје о томе какав је заиста однос Маше 
и Агеја опализира, остајући у много чему недоречен. 
Доломанова се, захваљујући свом браку – јер брак је 
то, иако је почео силовањем, ипак био – преображава у 
Мањку Мећаву. Тим браком Маша скрнави себе, да би 
тако повређивала и кажњавала Векшина, онога кога је 
волела или, свакако, могла волети. У исти мах, с оним 
што јој је живот донео, мржња према супругу Агеју 
и страх од њега, мешају се с надмоћношћу коју стиче 
над њим (у шта и сам Векшин има прилику да се увери 
приликом њиховог сусртета утроје), па роман треба да 
покаже шта је узрок и какав је смисао тога, у целини 
’света’ у којем се испуњавају судбине других  јунака. 
А животи свих њих укршатају се у мањој или већој 
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мери управо са судбином Димитрија Векшина. Ако 
он Машиним животом с Агејем треба да буде кажњен, 
онда је питање на које читалац чека одговор који неће 
бити „као заливен мастилом“: кажњен за шта  ? То 
питање одређује, посредно и непосредно, сва остала 
питања романа, укључујући и она која се односе на 
историју, идеологију и револуцију.3

Преображај Маше у ’Мећаву’ не спречава 
Фирсова да је, не само воли, како уметник воли успео 
лик који је створио, већ и да буде заљубљен у њу 
управо са њене’фаталне’ еротичности. 

Видимо да Фирсов оперише свим елементима 
који чине мотив фаталне љубави. Но, видимо и то 
да он, као писац, може слободно да мења његове 
константе, познате из књижевости ранијих времена. 
Боље од Золе (са његовим грофом Мифом), Марсел 
3 У Аникином временима, то што изузетна лепотица, каква 
се у касаби појављује једном у осамдесет година, „отвара 
кућу мушкарцима“, треба да буде казна Михајлу за његово 
одбијање њене љубави. Аника не зна праве разлоге таквог 
младићевог држања, и отуд њена аутодеструкција, као и жеља 
да и сама буде кажњена: „Осевапио би се ко би ме убио.“ Маша 
зна шта је био узрок Векшиновог држања и управо зато жели 
да га казни, прљајући пре свега себе: постаје једна од „палих“. 
Она не опрашта, а каже нам се да је Векшин не би ни волео кад 
би била од оних које су спремне да опросте, премда оно што 
Маша осећа као његову кривицу он схвата сасвим другачије 
и своје морално и уопште егзистенцијално васкрсавање види 
и тражи независно од односа са девојком с којом је доживео 
прве тренутке дубоке среће, ране наговештаје могућег срећног 
живота у љубави. 
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Пруст, мајстор првог реда кад је реч о овим питањима, 
даје у Једној Свановој љубави анализу рађања Сванове 
опседнутости Одетом, женом „коју издржавају 
мушкарци“ и не баш тако лепом, да се о њеном моралу 
и не говори. Ту анализу (која код овог писца није и 
једина ове врсте) треба опширније цитирати, како 
би поређење с Леоновљевим поступком сплитања 
овог мотива са историјским, етичким и религијским 
питањима било утолико јасније. Каже Пруст: 

„Од свих начина стварања љубави, од свих клица 
расејавања те свете бољке, једна од најделотворнијих 
јесте зацело онај вал немира који нас некада преплави. 
Коцка је онда бачена, и оно биће с којим нам је у том 
тренутку драго да будемо, њега ћемо волети. Није чак 
потребно ни да нам се оно дотада свидело више нити 
чак ни онолико колико друга. Требало је само то да 
наша наклоност према њему постане искључива. А 
тај услов је остварен када је – у тренутку кад нам је 
то биће недостајало – уместо тражења задовољства 
које нам је његова привлачност пружала, одједном 
наступила нека потреба пуна стрепње, чији је предмет 
само то биће, потреба бесмислена, коју је због закона 
овога света немогућно задовољити а тешко излечити 
– бесмислена и болна потреба да га поседујемо.“4 

4 Једна Сванова љубав у: У Свановом крају 2, Нови Сад-
Београд, 1983, стр. 53 f.
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Код Леонова, Фирсов мора најпре да ’поседује’ 
одређену сижејну грађу. Њему је, као ствараоцу 
уметничког дела, у тој грађи све важно, али није у све 
што ову чини заљубљен. Због Векшина, Пчхова, Тање, 
Сање Вeлосипеда... он свакако не губи главу, како то у 
(имагинираном) додиру с Машом Доломановом (или 
Мањком Мећавом) бива. Но, крај свих својих еруптивних 
испољавања, уметник најпосле мора остати присебан. 
Леонов се побринуо да не изостане ни комични аспект 
целог тог мотивацијског, односно сижејног комплекса. 
У једној (онтичкој) равни ’света’ романа Фирсов пати 
што не може да се домогне Маше, тог изванредног плода 
сопствене маште, и гневи се због њеног одбијања; у другој 
једној равни тог ’света’, он својом грађом располаже 
руковођен више потребом да све запише него жудњом, 
љубомором или кивношћу неуспешног љубавника. 

Леонов нам показује и како наратор, док 
се у шаљивом тону спори са својом лепотицом 
Доломановом, користећи се притом иронијом у анали-
зи женске заводљивости, у једном тренутку губи, као у 
неком растућем самоочаравању, контролу над собом 
и, без икаквог иронијског или било каквог другог уз-
мака, опчињен њоме, покушава да с речи пређе на дело. 
Мећава једва успева „да се одбрани од Фирсовљевих 
руку, као да их је израсло десет пута више“;  „али како 
јој је постало занимљиво да се огледа у његовим по-
тамнелим зеницама, и да тамо препозна своју соп-
ствену заносну и злокобну сенку...  тако занимљиво 
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да је ради тога чак вредело отрпети [подвлачење Д. 
С.] Фирсовљеве руке, које су поново ницале са свих 
страна, и чак оно необуздано тепање [...]. (326 f.) 

Писац дословце пузи пред женом чији је лик сам 
створио. 

Маша, наиме, има ново станиште, у којем је 
Агеја заменио, боравећи у шпајзу, лепотaн Доњка, 
такође лoпов, али и песник који изобилно производи 
дилетантске стихове у којима описује или слави ле-
поту своје господарице и даје одушка љубави према 
њој, која иде до обожавања. Као лопов успешан, Доњка 
је свео свој живот на добровољно робовањe Mањки 
Мећави, као нека врста лакеја-вратара, и, само да би 
био у њеној близини, живи по оној: куд она оком, он 
скоком, у нади да ће јeдног дана она све то платити 
оним што он, као најзад и његов сабрат-писац Фирсов, 
прижељкује. О том, ’наплаћивању’, он с Фирсовом, 
својим творцем, али и сапатником, више пута заподе-
ва подругљиве разговоре. Чујемо и његове жалопојке: 
„Јер колико сам их разних променио... Тровале су се 
због мене, игле гутале, са централног моста у набујалу 
воду скакале, а сад погледајте...“. (332) 

Фирсов смишља овакве Доњкине исказе не 
без извесне пакости. Он одлучује ’шта ће бити’, али 
тако да је Доњка стално у близини Доломанове, коју 
обојица желе. Није овај нараторов супарник баш 
неки Петрарка московског подземља у време НЕП-а, 
али, како злобно примећује Фирсов, стихове у славу 
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обожаване жене непрестано пише, „по осам метара на 
сат, а ако песника хране свињским чаварцима, онда два-
пут више!“ (324) Маша брани Доњку од оваког ругања, 
диктираног немоћном љубомором: стихови њеног по-
ете из шпајза су, вели она, писани крвљу, а Фирсов пише  
мастилом. Осим тога, ако му она нареди, Доњка ће без 
размишљања насрнути на њега и згромити га.

Кад из Фирсова, после вербалног чаркања с 
Mашом и делом изазвана њиме, сукне врела љубавна 
изјава, то се збива на корак-два од овог и оваквог 
Доњке, Машиног „дворског песника“ (322), а сада  и 
„евентуалног сведока“ (326) шта се ту све одиграва.

„Јеси ли престао да се дуриш на мене, јадни 
Дон Кихоте?“; „Дон Жуане, с вашом дозволом“ 
(„снисходљиво“ исправља Машу Фирсов; „Ах, ја их 
увек мешам...“ , на то Маша /319/); „На коме је месту 
замрла твоја повест?“ (320); „А ко је томе крив, џелату 
мој и непоправљива грешнице?“ (321) – таквим током 
се, у почетку развија размена љубазности и нежности 
између Маше и Фјодора Фјодорича. Напољу почиње 
олуја – Леонов се очигледно с иронијом служи већ 
прилично отрцаним паралелизмом метеоролошких 
појава и оног што се догађа с јунацима – а и разго-
вор тада креће, и даље хуморно осенчен, у понечем 
другачијим смером. Фирсовљева подругљивост посте-
пено поприма извесне драматичне тонове.

Услед једног Машиног покрета, „лаки кинески 
огртач се размаче и писац угледа ногу у прозирној 
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чарапи и белу пругу коже испод поруба комбинезо-
на.“ (321) Фирсов скида наочаре, „али ни то није по-
могло, јер ма куд да погледа, видео је свуда исту слику.“ 
(322) Тај призор наводи Фирсова да, узалуд настојећи 
да некуд скрене поглед, изговори свој трактат „о ко-
ленима уопште и женским коленима посебно.“ (322)   
„Мадам Мећави“ он саопштава да се често питао о 
намени њене „признате лепоте за кружење васионе“ 
и, ругајући се Доњки, а својим хиперболама посред-
но и њој самој, додаје да ту „признату“ лепоту „није 
без разлога опевао овај исти поета из шпајза.“ (322) 
Пита се Фирсов, такође, „ког је врага природа пода-
рила толико паклене моћи обичном колену, у коме, за-
иста, нема ничег запањујућег, као рецимо у Нијагари, 
Попокатапетлу или нечем другом исто тако величан-
ственом... па ипак, најистакнутији јавни радници свих 
времена и народа упуштали су се ради женских колена 
у неописиве несташлуке, пакости и понекад чак и под-
виге готово равне злочину!“ (322 f.)

Маша се подсмева овим Фирсовљевим 
разматрањима и питањима, и, не знамо да ли 
рачунајући с тим да јој је нога откривена или не, у сва-
ком случају „не мичући се“, пита га: „И шта си смис-
лио?“ (323)

Ту престаје шала. Фирсовљев одговор није бог-
зна како оригиналан: природа жели да се рађају деца, 
све је то, у крајњој линији због тога. И гундељ, каже, 
који не пише сонете у шпајзу, загледан у своју женку, 
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опева на свом гундељском језику „њена колена за 
којима луди.“ (323) Машу забављају ове Фирсовљеве 
изјаве, његова „смешна и врела грозница.“ (323) 
Привремена, пролазна као летња олуја – али грозни-
ца. Фирсов од ствараоца постаје немоћни демијург 
фикционалног ’света’. И у том ’свету’ је тешко бити 
одбијен, као што је у животу тешко живети невољен. 
Писац моли за милост: „Спреман сам да отрпим сваку 
увреду, али будите милостиви и прекините то безум-
но мучење, које није предвиђено ни у једној тамници. 
Покријте ваше колено [...] ви, учитељице грешника и 
радости палих!“ (323) 

Поново се помиње и Зола.
Из Фирсова је провалила страст према лику, 

ништа га није могло зауставити, ’уразумити’: „(... 
замагљене наочаре лежале су на тепиху и опасно бли-
зу немирним коленима...“) . (326) Разголићује се по-
сетилац пред Машом, нуди јој оно што писац може да 
понуди: невеселу пустињу, насељену тужним визијама, 
„којима није суђено да се икад остваре.“ (327) Ово се, 
свакако, односи и на свет којем је роман намењен, 
просторе „сасвим некорисне за срећу“ (327), премда 
је упућено једној, некад чедној и поносној девојци, 
каква је Маша Доломанова била. Фирсов сад, после 
свега што се десило и он описао или планира да опише, 
нуди Маши-Мећави да му се придружи; она ће, ако 
пристане – обећава јој – моћи да одлучује о томе как-
ве ће бити судбине свих оних осталих које он носи у 



29

себи, другачије речено: каква ће бити прича о времену 
у којем настаје роман.

Машу тако нешто не може да импресионира. 
Фирсовљев излив усковитланих осећања прекида се у 
часу кад напољу престаје олуја. Маша није ни дирнута, 
камоли освојена: „Је ли то све? Одлично [...], јер сам се 
уплашила, изгледао си као епилептичар, као да ти је 
и пена на устима. [...] Ето, какво царство данас може 
имати приватно лице... и то још са визијама!“ (328) 

Заљубљени писац, опчињен женском лепотом, 
док појачава свој занос лежећи пред ногама своје ле-
потице, може се, ево, код Леонова, у Машином виђењу, 
упоредити с епилептичаром. То није привлачан при-
зор. Маша ће пре поклекнути пред старијим филм-
ским режисером, који јој нуди неку улогу; притом 
и сама свесна да није никакав таленат. „Мајстор је“, 
признаје она  –  неку такву попут ње, коју је извукао 
из „собичка“ и коју „одене у астраган, засени сујетом 
и дивљењем, да би се јадница зацопала у њега као у 
господа бога... и тако се забави у старости једно пола 
године, о државном трошку“, такав неко, а не Фирсов 
са својим тужним визијама, које, међутим, много више 
одговарају ономе што се догађа у свету, има далеко 
веће шансе код ње. „Очигледно нисам му ја прва... 
мајстор је!“ И: „Волим, грешница, да уживам у људском 
дивљењу...“ (320 f.) 

Неке ствари ће увек остати исте, па и онда када 
је изградња комунизма, додуше у том тренутку у 
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неповској варијанти, већ увелико почела. Много шта 
се у свету може променити захваљујући свакојаким 
људским прегнућима, поготову револуционарним; 
нешто се никад, никаквим захватима, па ни оним 
које је донела револуција и на научној основи вођена 
класна борба, не може променити. Волим да уживам 
у дивљењу – то Леонов преузима из традиције, руске, 
и не само руске. 

Злоупотреба оних који осећају дивљење, било 
према лепоти пути, било према лепоти која је и лепота 
постојања нечијег бића, та злоупотреба бива кажњена 
– то захтева прећутно присутна или изричито фор-
мулисана морална, религијска или социјална норма. 
Маши, међутим, управо јер је творевина Фирсовљеве 
имагинације, којој он и робује али њоме и влада, не може 
се десити оно што се дешава Настасји Филиповној, у 
Идиоту, или Андрићевој Аники, у Аникиним времени-
ма: оне, после свега, завршавају с ножем у срцу, и као да 
га саме траже и хрле ка њему. (Случајна подударност 
или не, и једној и другој исцури притом врло мало 
крви, колико за једну кашику.) Немогуће је да Маши 
неко, као Бобочки у Крлежином Повратку Филипа 
Латиновића, прегризе грло (иако нема предња два 
зуба, као што их нема  пл. Балочански). Немогуће је да 
она заврши онако бедно као Ведекиндова Лулу. Нема 
ту ни великих богиња, који ће уништити Нанину ле-
поту. Немогуће је, наравно, и то да у совјетској Русији 
јунакиња романа од уличарке на крају постане велика 
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дама попут грофице Форшвил, као Прустова Одета. 
(Напротив, ту ће кћер племића, последњи изданак 
поражене класе, супруга Сање Велосипеда, морати 
на улицу. Одатле ће је спасавати Сањка, бивши борац 
револуције, који је постао криминалац; заволео ју је, 
али је од смрти као последице туберкулозе спасти не 
може.)

Фирсов се укључује у једну традицију која у 
Лопову суштински мутира. Његова имагинација нуж-
но се креће у другачијем правцу. 

Када пароксизам самоочаравања, док посматра/
замишља Машину ногу, прође, наратор хита да забе-
лежи неку мисао која му је изненада синула. Пре тога 
мора, наравно, да подигне с пода наочаре, „које су не-
ким чудом остале читаве за време исповести“ (329), 
без којих не може да пише. Звиждућући притом, он 
се смешка „чудесно насталим комбинацијама ствар-
ности, тачније – њиховом одразу у себи самом.“ (329) 
Фирсов у том тренутку делује смешно. То га не омета 
у послу, да ли зато што је тренутак раније, док је пузио 
пред Машом, деловао још смешније, „или зато што се 
није требало стидети визије која је седела пред њим.“ 
(329) Када наступи отрежњење, изазови пути, ма коли-
ко јаки, ма колико појачани у односу на претходне, не 
могу зауставити писца и отргнути га од оловке. Оловка, 
после пузања, побеђује, упркос томе што недохватна 
лепотица почиње да говори „сасвим другим тоном, не-
сигурним и малко кокетним“ (329) и мења инсценацију 
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у којој ће се приказати писцу. Она би да настави игру, 
кад је већ почела, и призор је заиста леп: „Пурпурна 
светлост пробијајући се кроз мокро лишће и прозирна 
свила огртача за тренутак су – последњи пут – обна-
жиле младу жену – целу линију од грла до колена... и 
уз то сутонски ветрић услужно одиже лаку тканину, 
поново изазивајући уметникову машту...“ (330), али, ма 
колико ’услужни ветрић’ помагао Мећави да поново из-
безуми Фирсова, он је сад вођен још једино мишљу да 
ће то што му се раскрива, показује и треба да га заслепи 
нужно пропасти, „распасти се, иструнути, ако се благо-
времено не овековечи у уметности.“  (330) И он пише, 
допуњује већ записано – дело је још у настанку. Маша 
је радознала и пита хоће ли и то како је пузио пред њом 
ући у роман, и добија одговор да ће свакако ући, писци 
су, вели Фирсов, циници, који никакву „интимну дра-
гоценост неће поштедети.“ (330) Он се церемонијално 
опрашта од своје „визије“ и, пошто се њена игра, њено 
поигравање, прекидају, нека „неодређена туга дотад 
њој непознате, праве усамљености омете је да прихвати 
Фирсовљеву руку.“ (331) 

Леонов није склон да свог писца остави у стању 
налик епилептичном нападу. 

У Епилогу, Маша, која је отерала Доњку, а и 
Векшин је заувек ишчезао из њеног света, тако да је 
сада „сасвим слободна“ (691), долази да посети Фирсова 
у његовом стану. „Никада до сада нисам видела како 
живе писци... Ти овде ствараш, Фјодоре Фјодоричу?“ 
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(689), с висине и с неком врстом сажаљивог подсмеха 
сад већ бивша јунакиња романа саопштава свој ути-
сак. Фирсов потврђује да је то, ето, његова „барушти-
на“ (690), у којој му, иза паравана, његова супруга крпи 
капут и суши тек опрану косу. Управо је она, „сисајући 
иглом убодени прст, са пешкиром на мокрој глави“ 
(689), отворила врата незваној гошћи: „Тамо се довукла 
к теби она твоја...“, просиктала је и, с изгледом „који 
не обећава ништа добро“ (689), поново се скрила иза 
паравана. Позив да дође и упозна се са елегантном и 
скупоценим парфемима намирисаном „другарицом 
са веома занимљивом биографијом“ (691), она одбија: 
већ је читала роман, каже, зна ко је и каква је та што 
је дошла да види њихову свакодневицу. Поновљене 
Машине позиве Фирсову да је сад посети  („...могао 
би да поживиш код мене једно недељу дана“ /691/;„Ах, 
како бих те угостила, Фјодоре Фјодоричу!“ /692/), он 
одбија, иако му супруга  злурадо-гневно дозвољава, 
чак га и подстиче: „Немој да се устручаваш, Феђа, 
отрчи до ње на пола сата када ти се прохте...“ (691)  
„Мало је вероватно да ћу вам доћи, мила Марусја...“ 
(692) Јер, ту су и „празнично одевена и лепа, готово 
неприлична за комунални стан“ Маша Доломанова и 
„познато шуштање хаљине, одсјај немира“ (689) – што 
ће понеког читаоца подсетити на шуштање хаљине 
Настасје Филиповне, које Рогожин не може да издржи 
и које га доводи у стање у којем је спреман да поднесе 
све – али ту је истовремено и Мањка Мећава, какву 
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Фирсов, саопштава се читаоцу, жели да заборави, жена 
из које избија „нешто тајно, ниско упрљано“, „сигурно 
неизбрисиви трагови Агејевих додира“. (692) У тим 
’додирима’ је, свакако, део тајне Мећавиног брака и 
чињенице да она више пута у роману, углавном бесно, 
забрањује да се Агејево име пред њом уопште помене, 
штавише да неко уопште помисли на њега, јер ће она 
видети и да је дотични само помислио. 

Фирсов признаје, изазван Машиним питањем, да 
је, али тек у наслућивању и неодређено, сад заокупљен 
новом фантазијском љубављу, „ћерком неког попа“ 
(693) – одговор дат у изнудици и да би се та посета 
некако окончала. Маша је, будући одбијена, увређена и 
мора да узврати: не може да се суздржи а да не подсети  
свог писца да је некад, у силној жудњи, „као у молитви, 
пузио пред њом“5; да мора да се његова покојна мајка 
много молила за њега, и тако га спасла од тога да јој се 
поново врати (693); а, опет, понета љубомором, јер сад 
нека друга заокупља Фиросовљеву машту, каже и ово: 
„Увек сам говорила да сте ви писци лакомислен и не-
поуздан свет...“ (693) Сумњиве су и пролазне пишчева 
страст, његова фасцинација лепотом, његова љубав – 
сувише држи до бележнице и оловке. 

На свој начин, она је у праву, у оваквом рома-
ну какав је Лопов другачије не може бити. Фирсов је 

5 Леонид Леонов, Вор, Москва, «Художественная литература», 
1982, стр. 599. У преводу М. Бабовића недостаје овај 
цитат. 
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’уметнути писац’; тиме се објашњава његов однос пре-
ма другим јунацима, па и према Маши. Независно од 
тога, али не сасвим независно, сада фаталне заводнице 
доиста не могу бити какве су биле. Рат између писца 
и његове лепотице, каква сада може постојати, траје 
до краја. 

Маша отеже с одласком, али „пред таквом“ 
(693) Фирсов, као уметнут, а и као да није то, не жели 
да открива своју нову љубав. Као ’уметнути наратор’, 
зна да је сувише рано да о новој јунакињи поближе 
говори: све, у раду имагинације, тек треба да се згусне, 
„профили, ситуације, дијалози“. (693)

Маша Доломанова се, као сижејна грађа, губи. 
Писац ће, с подељеним осећањима, гледати како одла-
зи, коракнуће за њом, чак и с „тужним жаљењем“ (694), 
али живот тече даље, покушај да запамти њен мирис 
узалудан је, развејава га ветрић који дува у лице. Он 
доноси само мирис „подмлађивања и узалудности, 
који се увек осећа кад копне сметови.“ (694) 

То се каже на крају. Међутим, Маша Доломанова 
је на почетку дивна, нежна, поетична  девојка, достојна 
најлепше и трајне љубави – ни у ком случају некаква 
’фатална’  ’пала жена’, ’на дну’. Шта се десило? У чему 
је Векшинова кривица пред њом? 

Кад је реч о односу Векшина и Доломанове, 
могуће је поставити и питање о лепоти постојања, а 
не само о лепоти тела, о коленима због који се луди... 
Таква лепота човековог постојања (која да ли је управо 
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крајњи циљ бољшевичке револуције?), не остварује 
се. Леонову је најважније да покаже зашто, па у 
тражење одговора упошљава Фирсова, осврћући се 
у вези с тим назад, ка Достојевском. Ту се, међутим, 
еротска и љубавна проблематика, повезана с етичким, 
социјалним, па и религијским питањима, појављује на 
сасвим нов начин. Ослоњен на Достојевског, Леонов 
својим романом иде даље, сопственим путем, већ и 
према налозима и потребама епохе којој припада. 
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II

Једно поглавље у трећем делу романа дозвољава 
нам увид у садржај Фирсовљеве бележнице, која до-
пада руку ружног и антипатичног сустанара-доушни-
ка  Чикиљова, за кога ће се, из нужде и очајна, удати 
Зинка Балујева, несрећно и неопозиво заљубљена у 
Векшина, који, међутим, за то мало хаје, боље рећи не 
хаје нимало. И док је Векшин још ту, Балујева тражи 
од Фирсова, као човека образованог, да јој „научно“ 
објасни „може ли човеково срце препући од љубави.“ 
(101)  Векшиновим одласком, када напушта не само 
њу него и Машу, све постаје безнадежно. У пишчевом 
нотесу Чикиљов може да прочита пишчеве прибелеш-
ке, нацрте, тренутне, недовољно разрађене помисли, 
сижејне поставке или неодређене наративне крхоти-
не, које неће ући у роман или ће бити искоришћене у 
неком другом смислу од дословног. Једна од таквих 
Фирсовљевих бележака гласи овако: „Узнемирена, 
Балујева је кришом поставила питање кратко време 
пре свадбе: ’Да ли ће бити дозвољено туговати у ко-
начно оствареном комунизму?’ Отресао сам се шалом: 
само на велике празнике. Није ме разумела, али се при-
метно умирила.“ (574) 

Леонов је слободно могао изоставити то да се 
Фирсов отарасио Балујеве шалом – његова иронија би 
тако била ефектнија, а његова тужно-поспрдна, уне-
колико и хуморна, унеколико и цинична процена шта 
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одређује и шта ће у будућности донети живот у конач-
но оствареном комунизму, значењски би сезала даље. 
Ако ће туговање (за Векшином), туговање уопште, туга 
због живота у браку с таквима као што је Чикиљов, 
бити резервисани само за празнике, и то само оне ве-
лике, чему ограда да је то ’само шала’ ? Поготову што се 
читаоцу саопштава да и такво предвиђање како ће то 
бити у комунизму, кад се оствари, приметно умирује 
Балујеву. Туговаће колико се буде могло и колико буде 
допуштено.

Ова белешка није ушла у роман, и као таква је 
његов део.

У Епилогу, који јесте део романа, Маша Фирсову, 
на питање шта има ново код њих доле, „на дну“, саоп-
штава да се кафанска певачица Балујева ослободила 
Чикиљова и вратила у кафану, да пева, понекад, „на 
захтев публике“, и песме из старијег репертоара, тако 
да жене, такве, пале, каква је она, Мањка, „сузе лију“. 
Фирсов, не баш љубазно, на то додаје: „... али и поред 
све наде, Миће тамо није било“, кад је она „једном уве-
че успут навратила“ (690), како  сама каже. Подсећање 
да је заувек изгубила Векшина вређа Машу. Она иро-
нично узвраћа писцу да се од њега баш ништа не може 
сакрити, а онда следи оно што би могло бити врло 
опасно по њега: позив да је посети – сад је слободна, па 
би, разоноде ради, могао да наврати до ње... У Епилогу 
се, дакле, не помињу нови велики празници, помињу се 
сузе које изазивају старе романсе из старих времена, 
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туга и жал над собом, које, крај свег пркошења животу 
таквом какав је, Маша Доломанова на крају романа 
мора осећати. Како би њен будући живот могао изгле-
дати, у неком другом роману, који неће бити написан, 
оставља се читаоцу да сам замишља, зависно и од тога 
кад и где чита Лопова. Кад је реч о Векшину, и прва и 
друга верзија садрже извесне сигнале, не баш иден-
тичне, куда би гa могао одвести живот, кад својевољно 
напусти Благушу и лоповску каријеру.

Фирсов, одбијени љубавник, остварио је, као 
писац, своју претњу упућену жуђеној Маши да никад 
неће допустити да Векшин, који би једини могао бити 
истинска срећа за њу и са којим би лепота живљења 
могла бити остварена, дође к њој и буде њен, да она 
буде његова. Није то само због љубоморе онога ко 
узалуд пузи пред женом коју жели. Сам је то аранжи-
рао, па се тако мора и разумети: ’реализам’ с којим су 
описиване друге неодољиве лепотице које се ускраћују 
и измичу овде је, наравно, другачији него у знаним 
нам романима у којима се о том феномену говори. С 
Фирсовом као наратором у игри је и много шта дру-
го. Колико би друштвене и историјске околоности, 
широка међа која обележава место на којем се живи, 
ужа околина у којој се обитава, допустиле да се лепо-
та живљења понуди и прими као дар судбине или да 
се заслужи, или да се догоди као задесна срећа, онако 
како се говори о задесној смрти, та питања овде не 
могу ни да се поставе. 
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Фирсов, у свом вечитом карираном капуту за 
све сезоне, дошао је у Благушу да извиди могућности 
да се напише роман о комесару који је постао лопов, 
остављајући у том извиђачком трагању о себи слику 
неког ко је непривлачан оној која је у највећој мери 
привлачна, а коју тек треба да створи и опише је, 
као што ће описати оног кога би заиста волела, а и 
оног који ће једно време бити чисти ужас њеног жи-
вота, назначујући, двосмислено, да ће тај изазивати 
и својеврсно поштовање какво се према ужасу по-
некад осећа. У том процесу самообликовања писца 
и изградње романескног ’света’, он ће разговор који 
представља разрачунавање Доломанове и Векшина 
(у Агејевом присуству!), и који треба да објасни за-
што је она постала Агејева а не Векшинова, дати на 
почетку романа, али ће га одмах и ’поништити’ – 
„најправилније би било претпоставити да у ствар-
ности оваквог разговора уопште није ни било“ (135) 
– тако да расветљавање правих разлога због којих 
љубав између Маше и Мићке Векшина није оства-
рена читалац непрестано ишчекује, читајући више 
стотина страна које следе. Понешто од свегa што је 
у томе имало важну улогу откриваће му се постепе-
но и раније, али ће тек при крају, у дугом разговору-
разрачунавању између Векшинове сестре Тање и 
Доломанове, схватити размере и дубину неспоразума 
љубавника који то нису били, као и колико је Векшин 
био далеко од тога да схвати шта би за њега био излаз, 



41

ако је реч о љубави и шта је – ту је Фирсов експли-
цитан – узрок том несхватању: историја, Октобарска 
револуција, Векшинов карактер „гвозденог човека“, 
какав револуцији треба, оданост идеји о темељном 
поправљању света и погубност те идеје, неминовно 
повезане с безумним насиљем, али уз то и колебљиво 
уверење да је НЕП рестаурација капитализма, тако да 
је једино логично животно опредељење пљачкати оне 
који ту рестаурацију репрезентују или оличавају.6 

Заједно с тим и не сасвим независно од тога, ле-
пота, која се измакла, свеједно и даље делује, тако да 
је ту и љубомора, врло логична и добро мотивисана у 
роману. Но, комесар, као лопов, наставља да буде ’ко-
месар’, који ће, у настојању да поново ’дође к себи’ – јер 
разбојништво, не само за њега, него ни иначе, ипак не 
може бити крајње решење – будућност потражити у 
раду и образовању, изградњи земље, а не у љубави. 

6 „Оперишући једино на линији приватне трговине, Мићка 
је покушавао да увери себе да се бори као диверзант против 
мрског старог света, док је у ствари нова професија – њене 
тајне, лукавства и опасности – већ оставила печат на целом 
његовом понашању, а пре свега да га одвикне од рада. 
Истичући се смелом довитљивошћу, био је неухватљив, зато је 
цео московски лоповски свет гледао на њега с поштовањем и 
завишћу и узимао га за пример. Прљаве паре Непа просипале 
су се кроз гадљиво раширене Мићкине прсте, скупоцено 
одело носило је обавезно трагове нехата, ако не и поруге, а 
његова соба изнајмљена на име фризера Корољова била је 
аскетски празна, као кавез звери.“ (63) 
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Од Агеја су рат, револуција и грађански рат који је 
уследио направили живу лешину; Векшина су озбиљно, 
али не бесповратно начели. Агеј је – по Фирсовљевој 
замисли – „одлазио у таму зверске усамљености и од-
вратних привиђења“ (117), с осећањем да „у њему нема 
кошчице која није проклета за вечна времена“ (119); 
Векшин је остао довољно чврст да може да покуша 
да се избори за човека у себи, можда управо за живот 
живљен насупрот злом вихору историје, како је негде 
већ речено. Агеј, упркос Машином присуству, упркос 
томе што је она ’његова’, мрзи себе, жели да свуда буде 
тама каква је у њему (120) и једино што га још зани-
ма и жели да сазна од писца Фирсова јесте умире ли 
онај који је многе отерао у смрт „горе од пса“. (120) 
Векшин ће, на крају, отићи и од Маше и из московског 
подземља у Сибир, да ради. Совјетска књижевност – 
саопштава се читаоцу – позвана је „да непосредно из 
огња грађанског рата осмисли највећи догађај века“ 
(116), то јест Октобарску револуцију. Али, са оваквим 
јунацима, то не иде тек тако. Отуд Фирсов мора имати 
свог Фирсова, а овај свог, да би писац имао одступницу, 
да би, кад се нема куд, могао да замути сиже, изазове 
„неко треперење пред очима“(118) и спречи да при-
ча оде сасвим у правцу криминала и зла, па, штавише, 
да каже и то да ништа од реченог није ни речено. Од 
писца се очекује да (у корист уметности) покаже да 
ништа није сасвим јасно, потпуно црно и зло, потпуно 
објашњиво и без остатка одредљиво. 
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Агеј је, читамо, као из заседе, на најгрубљи на-
чин, зграбио у шуми Машу, а она, уместо да се после 
свега што се тамо догодило, као поносна девојка баци 
у воду која „предусретљиво“ (99) туда тече, пристаје 
да даље ’живи’ с задивљалим напасником и убицом. 
Своју понуду да ’даље живи с њим’ Агеј износи седећи 
поред уплакане девојке, пушећи и пљуцкајући у реку. 
Требаће Леонову, односно не увек најбоље обавеште-
ном Фирсову, доста страница да ово постане јасније. 
О Агеју се каже: „Истина, тада није био оно што је по-
стао касније, још није проћердао до задњег кукавич-
лука своју помамну и подлу одважност. Значи, била 
је у његовом карактеру нека црта достојна Машиног 
сажаљења, али је Фирсов свесно није показао – да не 
би улепшавао сваки злочин!...“ (99) Писац Агејев лик 
осветљава и из једног другог угла, дајући ’етиологију’ 
његовог моралног распадања. Убио је у бици и био за 
то одликован. Тада се још питао (и питао је Фирсова): 
„је ли дозвољено убијати жива бића?“ (162) Примајући 
орден, обратио се, непитан, ’превасходству’ које дели 
ордење с примедбом: „на шта се ми ослањамо у жи-
воту... па то је сушта рђа, човека сам убио.“ (162) Због 
тога је кажњен: „Идиоте, ако старешине дају, значи 
дају за свету ствар!“ (163) Одлежао је у затвору три 
дана због „самовољног разговора“ и тада је заволео 
ратовање, убијање. Посао није тежак, помислио је, а 
дају и одликовања. Добио их је још неколико; метак 
га није хтео и он је убијао, бодући из задовољства и 
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већ мртве. Исповеда се Фирсову и оваквом бласфе-
мичном реченицом: „... у сваком већем јуришу, про-
сечно, по седморицу бајонетом избодем... чекао сам 
борбу као свето Христово васкрсење.“ (163)  Фирсов 
ово унеколико покајничко исповедање онога ко осећа 
да се то није могло добро завршити, да острвљеност 
убија острвљеног, да се убилачки нагон окреће ка њему 
самом, па тражи спас, не записује тачно, већ према по-
требама своје приче. Када после рата Агеј „стечено 
искуство“ почне да примењује и ’приватно’, убијајући 
и пљачкајући нове богаташе (а одликовања за то не 
стижу, касни совјетска бирократија), он креће путем 
без повратка, али „стечено искуство“ довело га је и до 
спознаје која се од таквог једног момка не би могла оче-
кивати. Како год, и то је део његовог лика. Леонов је 
одлучио да Фирсов изнесе и следећи Агејев закључак: 
„Овако мислим – није најштетније проливена крв у 
нашем послу, већ схватање: не сме се никоме открити 
како је то лако и није страшно. Јер без бога и на слободи 
човек може за један сат чуда починити. А оног ко је на 
човека потегао нож или нешто друго, њега одмах треба 
у јаму закопати... Али овде се код мене јавља недоумица: 
ко ће у том случају над последњим извршити одмазду? 
Њему самом је незгодно ако је доследан, а други нема 
ко. Шта ти о томе мислиш, просвећена главо?“ (164 f.) 

Без Бога и слободан – ту издалека, али и избли-
за, допире до читаоца јасан глас Достојевског. Ко ће 
над последњим извршити одмазду – ту је, можда мање 
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јасан и мање чујан, али је чујан – Кант. Кад разматра 
појмове правде, дужности, слободе, заступајући ius 
talionis, ни он не би напросто одмахнуо руком на овак-
во Агејево питање. 

Окорели убица обраћа се просвећеној глави. 
Узмимо и то у обзир.

Колико је вероватно да и Благуша има свог 
’Канта’, и то у једном Агеју? Неопходно је, међутим, у 
оваквом роману, установити откуд толика мржња пре-
ма животу, да на крају постаје мржња према сопстве-
ном животу, и то у екстремној мери; а све у присуству 
највеће лепоте, то јест лепотице. 

Рат, велики и мали ратови, велика и мала 
одликовања за убијање, и све што води таквом 
крајњем изопачењу да се убијање чека као Христово 
свето васкрсење, део су и овог питања и могућих одго-
вора на њега. Ко ће, макар био и последњи, спровести 
правду? Агеј, независно од Векшина и с више разлога, 
тражи да се онај ко потегне нож на човека одмах за-
копа у јаму! Sapienti sat.

Најзад, и сам Достојевски је, као што знамо, 
имао посла с Кантом.                                                                                                                                   

За Векшина, пре одласка у Сибир и окретања 
раду и образовању, пљачкање контрареволуционара 
могло би послужити и као – несигурно – оправдање 
или самооправдавање да идеали револуције нису из-
дани. И кад јасно осећа да, као криминалац, клизи у 
пропаст, за њега још постоје „велике и свете речи“ 
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(599), које сад компромитују они коју су у револуцији 
били „део маља“ (592) употребљеног да се сруши стари 
свет царске Русије, па их је ударање тим ’маљем’ и саме 
унаказило. Курзивом истиче Фирсов Векшинове речи, 
изговорене „са презрењем увредљивијим од шамара и 
батина“, упућене бившем борцу Мишликину, који је 
постао лумпен-пролетер, нека врста просјака: „Уз пиво 
се не разговара о револуцији, стрвино“ (601) и просипа 
му криглу у крило. Но као револуционар-бољшевик, 
починио је Векшин нешто што му не дозвољава да 
живи у миру са самим собом; као лопов, он не може 
да поништи у себи сав садржај револуционарне борбе 
коју је водио. Мора опстати у њему нешто што уверава 
да проливање крви није било узалудно и бесмислено, 
неморално, можда и злочиначко, свакако, као и свако 
насиље – зло. Шта је то? Он трага за смислом; не боде 
бајонетом чак и оне који су већ мртви.

Издајници међу лоповима, који сарађују с вла-
стима у сузбијању криминала, морају бити сурово 
кажњени. „И на ђубришту мора бити неког реда.“7 Ни 
револуционари, који су то остали и образују постепе-
но нову класу, ни револуционари који су постали ганг-
стери, не могу остати сложни и јединствени. Фирсов 
осветљава неке од мнгобројних узрока њиховог неми-
новног разилажења. Али шта ће спасти комесара, који 
се претворио у лопова, као „диверзанта“ у недовољно 
раскулаченом свету? Човечност се тешко усклађује и 

7  Вор, стр. 528. 
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са суровошћу револуционарне борбе, али исто тако 
и са моралним распадом у који се грезне док се кри-
миналом настоји да се нашкоди буржоазији која се 
повампирује.

Зашто је Векшин ражалован, избачен из Партије, 
а ипак после тога „с истом ревношћу“ (61) наставља да 
се бори за републику бољшевика, штавише у тој борби 
бива тешко рањен? Колико је веровати Фирсову, било 
је то овако: „... тих година борило се за велика добра 
људска, а у журби се мало мислило на саме људе. [...] 
Волећи цео свет љубављу плуга који бразда покорну 
мекоту земље, Векшин је само Сулиму [свом коњу 
Д.С.] даривао нежну, готово женствену љубав.“ (67) 

Волети коња, додуше не било ког, већ оног на 
којем се јуриша на непријатеље новог света и новог 
човека, и то волети га готово као жену – тим речима 
је наговештен један од најдубљих разлога више пута 
поновљене Машине осуде Векшина. Волети коња, уз 
чију помоћ ће се усрећити човечанство, уместо драга-
не која те жељно чека, у томе је клица, и више од кли-
це, објашњења Векшинове кривице кад је реч о Маши 
Доломановој, Маши која још није Мањка Мећава. 

Фирсов неће – можда и не може – све одмах 
јасно да каже. Ипак, нешто је речено већ и оним да се 
тада борило за велику добробит човечанства, а мало 
се мислило на саме људе који у тој (револуционарној) 
борби учествују. Шта све може да значи кад се у таквој 
борби не мисли на конкретног човека? Или не може 
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да се  мисли? То је сад питање. Старо, али и увек ново. 
Волети цео свет љубављу плуга – а јасно је како и 
колико је плуг нежан или макар само обзиран пре-
ма „покорној мекоти земље“ – тиме се, у постепеном 
раскривању односа ово двоје јунака, додирује сушти-
на онога што ће бити у основи свих даљих проблема 
и тешкоћа које ће „гвоздени човек“, какав је Векшин, 
имати надаље са собом. И откуд самоскрнављење 
Машино, које је казна којом јунак револуције мора 
бити кажњен. Њен ’пад’ је, осећа она, освета коју је 
Мићка Векшин заслужио и која трајно треба да га 
боли и пече. 

Десило се: у жару борбе белогардејски подофи-
цир убија Векшиновог коња, вољеног безмало као што 
се воли жена. Векшин у току ноћи ’краде’ Сулимовог 
убицу. Сцена у којој он узима правду у своје руке, са-
бласна је. „Право изнад троструке бодљикаве жице на 
тамним кулисама неба висио је крваво црвен месец.“ 
(57) Ту онда не треба превише описивати Векшиново 
душевно стање, нити објашњавати побуде које га воде. 
Он беспомоћног белогардејца хоће најпре да понизи – 
наређује му да му салутира. Када овај, неодлучно (57), 
то и чини, одесца му сабљом руку коју је дигао на по-
здрав. Не могу се некажњено убијати црвеноармејски 
коњи, а кад притом вољени ат још припада комесару...

Наравно, комесар који се тако понаша мора бити 
кажњен. Његов надређени, који ствар револуције разуме 
правилно, опомиње друга и саборца да не сме ни да 
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помишља да му је „сада све дозвољено“. То је Арташез, 
Јерменин, о коме нема много речи у роману, поготову 
у другој верзији, али је он важна фигура у плејади 
ликова револуционара у совјетској књижевности 
уопште:  „... да није превише туге за једним коњем?“8, 
пита он Векшина.  Фирсову је потребно да Векшинов 
живот буде схваћен и описан као „интелектуална 
трагедија“. (144) И то му, као јунаку још у настанку, и 
каже. Морални чинилац, наративно мање или више 
потиснут, мора непрестано бити присутан. 

Читалац је, наравно, овлашћен да помисли на не-
ког новог Ивана Карамазова, можда и на Смердјакова, 
у новим условима. Све је дозвољено звучи исувише 
познато. Леонов деривира једну од најважнијих тема 
код Достојевског, у настојању да је прилагоди и, тако 
деривирану, уклопи у нове околности које је донела 
револуција. Свега неколико деценија дели Лопова не 
само од Браће Карамазова него и од Младића, у којем 
Версилов размишља о Париској комуни, о неминов-
ности да до такве побуне, таквог покушаја револуције 
дође, али и о ономе што га у томе плаши и што он зове 
сапожность процесса, дакле о стихијном разарању, 
примитивном, безобзирном насилништву и затирању 
свега што је одликовало ’стари свет’, од материјалне 
културе до морала и религије.9 Леонов није хтео да буде 

8 Вор, стр. 51. 
9 Драган Стојановић, Рајски ум Достојевског, Београд  ³2009, 
стр. 82 ff. 
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хроничар Октобра и постоктобарских збивања, он је 
желео да, посредно и непосредно, укаже на контину-
итет са оним пре, који, упркос револуцији, постоји, 
штавише треба и мора да постоји. Сапожность про-
цесса, коју Версилов слути, Векшина је захватила, он 
је чак истакнути актер стварних револуционарних 
збивања, са свим суровостима које су их пратиле; 
за револуционарни преображај света  припремао се 
он још пре почетка Првог светског рата. Он је нови, 
неопходан тамо где је сапожность „гвоздени човек“, 
који руши и убија зарад изградње и среће које треба 
да уследе. Али, у убијању и рушењу има нечег што се 
коси са оним што је у њему самом повезано са све-
том пре, што њега самог разгриза и уништава, и чему 
се он, упркос револуционарној прекаљености, мора 
одупрети, ако хоће да живи. На питање сестре Тање 
да ли је убијао, он одговара да није. Гледајући оне 
који користе атмосферу коју је донео НЕП, њихово 
богаћење, њихов стил живота, он резигнирано сам 
себи каже: „А ја сам за њих људе убијао!“ (62) Што је 
можда најважније, такав какав је, односно какав је по-
стао, Векшин мора изгубити Машу, не разумевајући 
јасно зашто у ствари. 

Арташез, комуниста који ће, у својој оданости 
револуцији, и док она траје и касније, размишљати 
правилно и понашати се, већ према развоју ситуације, 
кад дође мир, такође правилно, сад  испитује Векшина 
и треба да одлучи како третирати његов поступак, 
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то јест шта значи то сећи на своју руку разоружа-
ног и беспомоћног младића, па све нека је и клас-
ни непријатељ. Тај човек, кога у блиској будућности 
чекају писаћи сто са четири телефона, службена ли-
музина и све остало што уз освојену власт иде, воли и 
разуме, до неке границе, свог саборца. Он, ислеђујући 
цео случај и, такорећи упоредо с Фирсовљевим 
настојањима да помогне Векшину, пружа  овоме, као 
добром борцу и блиском другу, шансу да на његова  
питања одговори правилно. Пошто Векшин ћути, 
извештај о њему биће писан дуго, с колебањима, 
у више верзија, али на крају, лишен малодушних 
нијанси „које су могле ублажити кривицу друга“ (60), 
одвешће ка томе да овај сам пред свима чита своју 
осуду. Шта је горе од тога? Бити дан потом избачен 
из Партије. 

Када се опорави од рана задобијених у борбама 
у којима ће потом још учествовати, и стигне у Москву, 
постаће Векшин (истакнут и уважен) лопов. То је, раз-
уме се, неправилан однос и према револуцији, и према 
буржоазији, која, чини се њему, поново диже главу или 
се формира од придошлих сељака, можда бивших ку-
лака или оних аривиста који жале што то нису били. 
Није криминал у који се упушта појединац на своју 
руку лек за то. Остаје, међутим, дубоко лични проблем: 
сме ли се, доиста, убијати оборени непријатељ у било 
којим околностима. Векшину почиње да се привиђа 
по московским улицама мајка несрећног белогардејца 
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коме је одсекао руку због коња.10 Он одлази код Пчхова 
да се с код њега распита о привиђењима, пошто је с 
Агејем претходно о томе већ разговарао. Агеј му је ре-
као, не да се сме, већ да не треба, опасно је. Почеће ноћу 
да га посећују и голицају коштаним прстима – „’нећеш 
се одбранити’“. (405) 

Пчхов је уздржан у давању савета како изаћи 
на крај с Векшиновом болешћу. Каже му да туђа воља 
не помаже, само сакати; треба он сам да ископа дубок 
бунар у себи, да у себи тражи. Сам мора са собом рас-
ветлити то што га мучи. Векшин исповеда и шта је о 
томе рекао своме писцу: „’ако све зависи од савести, 
питам га, савест делује док му руку сечеш, а кад сам га 
бацио у јарак, како могу осећати кривицу пред њим 
кад он више не постоји? Не може постојати моја кри-
вица пред нечим чега више нема!’“ (405) 

Овакви софизми збиља не могу помоћи. Векшин 
прича Пчхову да му је Фирсов узвратио да ће, уместо 
оних којих нема, „’он сам себе почети посећивати [...], 
убијајући, ти у њему убијаш себе, живи свој одраз 
у његовим очима!’“ (405) Даље, у том разговору није 
10 „У роману се она [мајка убијеног, Д. С.] често јављала пред 
Векшином, обузетим наметљивим очекивањима да ће се она 
овог тренутка окренути и препознати убицу свог сина, по 
рукама скривеним иза леђа, по нечистом погледу, по претерано 
слободном понашању, којим се најчешће прикрива збуњеност. 
Тешко да ће се она одлучити да уради нешто неуобичајено на 
јавном месту, утолико пре што је Векшин имао мотиве који 
су правдали његов познати поступак, иако је мајкама баш 
свеједно какве су им побуде отеле синове.“ (412)
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толико важно зашто рак или смуђ, кога човек убије и 
поједе, не долази у сан. Векшин пита зашто они који 
из обести разарају мравињак не осећају грижу савести, 
иако су мрави с великим маром градили свој дом, који 
ником не смета. Је ли ствар у димензијама тела или у 
броју ногу? 

„’Можда, уколико више ногу има жртва утолико 
је грех мањи?’“ (405) Ни овакве досетке не могу помоћи 
Векшину, нити било коме ко – за разлику од војсковођа, 
царева или „разних других добротвора човечанства“, 
пошто се до њих не може, „ађутанти не пуштају“ (406) 
– осећа, по инерцији која још делује,  да савест не по-
чива на пуким предрасудама из прошлости, којих нови 
човек, а поготову борац револуције и крчилац путева у 
величанствену будућност, мора да се ослободи. 

Векшин, дакле, није неки нови Свидригајлов, 
убица, који такође пати од привиђења, којих би да се 
ослободи, и који мора да се убије; али извесних, чак 
упадљивих сличности с Раскољниковом Леоновљев 
јунак има.  Главно је у свему томе хоће ли се, може ли 
се он препородити,11 вратити међу људе, без Машине 

11 Код Достојевског, у много чему учитељу Леонова, они који 
су скривили туђу смрт, рецимо Ставрогин у Злим дусима, 
пате од неподношљивих привиђења – феномен, уосталом, 
већ дуго познат у књижевности, рецимо код Шекспира. 
Код Достојевског се такви, најзад, и убијају. Векшинова 
привиђења и кошмари нису на тај начин неподношљиви. Он 
ће, напослетку, можда – можда! – наћи мост ка себи-човеку, 
очишћеном и који иде „напред и увис“. ( 679 ) 
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помоћи и без вере у оно чиме би му Пчхов био 
спреман, као и сваком другом, да помогне. Други, 
важнији разговор са Пчховом, пред одлазак у 
Сибир, тек треба да уследи. За овај, где се говори о 
томе да се не може осећати кривица према ономе ко 
више не постоји, писац, да би усколебао било какав 
закључак до кога би читалац могао доћи на основу 
реченог, каже: „... Међутим, целог овог разговора, 
који је Фирсов измислио у очајању да би оправдао 
свог јунака, у ствари није било.“ (410) Тај маневар 
поништавања реченог, које је у тексту присутно као 
поништено, примењен је више пута: овде са сврхом 
да подупре сумњу делује ли савест у Векшину баш 
тако како је описано. 

На крају таквог поништавања нема. Векшин 
Пчхова поштује, на крају се једино с њим којекако 
опрашта, али у Христов пут, који му је препору-
чен као једини излаз, он не верује. То је за Векшина 
бивше решење, превазиђено, да ли већ самим током 
историјског времена или револуцијом којој је он дао 
целог себе. Осим тога, од Маше он може очекивати све 
осим љубави, и освету, и понижење, и мамљење које 
треба да га завара и тиме утолико више намучи; да ли 
чак и мржњу. Притом свеједнако верујући да га она и 
даље воли, што је на свој начин тачно. (525) Није она 
само ’фатална’, она је и девојка с којом је он уочи рата 
брао ђурђевке. Која га је чекала у шуми. То су важна 
питања, која се морају посебно разматрати.



55

Да ли Векшин младићу који не може да се брани 
одсеца руку само због коња, или је у хладном бесу с 
којим то чини сажето и много шта друго што он, већ  
прекаљен као челик, носи у себи, као и оно што реторика 
и пракса револуције, као њена истина која је неупитна, 
па као таква мора бити немилосрдна, намећу најбољим 
својим борцима и утискују им у душу? Фирсов се, каже 
нам се, труди да заштити Векшина од читаочеве бес-
призивне осуде. О томе, међутим, има своје да каже не-
што и Сањка, с лоповским надимком Велосипед. Он се 
борио заједно с Векшином, непоколебљиво му служио 
у свему, до потпуног самопорицања, Векшин му је у 
свему био узор – све док се до крајњих граница прете-
рана оданост, по законима људске психе, није претво-
рила у мржњу, када схвати да му, не само ничим није 
било узвраћено, већ да је злоупотребљена чак и његова 
љубав према жени, болесној проститутки (племићког 
рода, коју је револуција срозала до дна живота), бићу 
растрзане али поносне душе које је заволео и спасао, 
за неко време, да не скапа на улици, што је и за њега 
самог могло бити препорађајуће и спасоносно. Он тада 
хоће да ’узврати’ за понижења и увреде, и сања да убија 
Векшина, али кад, на крају романа, дође у ситуацију да 
то збиља учини, он не пуца поново, кад је једном већ 
промашио. Сањка је био присутан кад Векшин сече 
руку младићу. Оно што чујемо од њега не уклапа се 
добро у Фирсовљева настојања да унеколико улеп-
ша слику о свом главном јунаку: „Али исти Сањка се 
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излануо да је сада само Векшинов пепео, стегнут обру-
чевима воље, јурио у седлу далеко постављеном циљу.“12 
(61) Кад чита о томе како се на крају разрешава однос 
Сањке и Векшина, читалац је можда већ заборавио ову 
слику: пепео стегнут обручевима воље. Гледајући шта је 
Векшин урадио, Сањка је ужаснут. Његов ратни друг је 
већ тада, пре него што ће му постати вођа и у кримина-
лу, сагорео као човек, и, по тачној његовој процени, сама 
воља није довољна да од ’пепела’ поново настане људско 
биће које, у борби са светом, живи у миру са собом. 

Касније ће читлац имати више прилика – наро-
чито кад је реч о ’позајмљивању’ ’чистог’, дакле радом 
зарађеног новца – да осмотри и процени Сањкину без-
мало ропску оданост Векшину. Сањка није имао Бога, 
али је имао Векшина: варљиву земаљску замену за ни-
чим неугрозив ослонац (и путоказ) у животу, неког 
коме се све радо жртвује. (675) Кад у тренуцима рас-
плета он не убија свог, сад већ омрзнутог бившег вођу 
и друга, можемо се, заједно с Фирсовом, или без њега, 
упитати: није ли, памтећи сцену с официром, Сањка 
видео слом Векшинов као узвишеног идола, опирући 
се ипак да поверује да ’идол’ није заслуживао ни љубав, 
ни поштовање, ни оданост? На крају, када му жена уми-
ре и кад се у њему самом све преломило, он подсећа 
Векшина шта се оне ноћи догодило. Зашто га не убија, 
обузет мржњом сразмерном некадашњој љубави? 

12  Векшин ће и сам рећи да није оно главно вера већ воља. 
(657)
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Ту је допуштено питати: зар се пуца у нечији 
пепео?! Зар то није исто што и сећи руку беспомоћном 
човеку, или је и горе од тога, јер је посреди неко кога 
си познавао, делио у рату с њим добро и зло, волео 
га, коме си се дивио? Или је напросто знак слабости, 
недовољно јаке воље, велеитета условљеног јунаковом 
природом и околностима, најзад и потребама приче? 
Читалац ова питања може схватити и као питања о 
томе чиме све Леонов мотивише Фирсовљев лик као 
’уметнутог приповедача’, задуженог да прикаже сло-
жене и противречне односе Векшина, Сањке и његове 
жене. Ти односи су од највећег значаја за разумевање 
питања о моралу и огрешењима о њега, у револуцији 
а и независно од било какве ’револуције’.

У првом разговору после растанка, који чује или 
прислушкује и Агеј, Маша упозорава Векшина да је 
тврђа од њега, да ће доћи час када ће бити кажњен 
за оно што јој је учинио, да ће га она учинити горим 
од оних које он сад презире, док се осећа јак и моћан. 
„Невином крвљу ћу те обојити.“ (130) Неће он, каже 
му, увек бити јак. И не треба да изиграва гвозденог 
човека.“ (127) Та тема гвозденог човека, која се овде 
јавља и која ће се враћати, могла би већ на почетку 
разјаснити у чему је неопростива Векшинова кривица. 
То, међутим, остаје недоречено. „Брзо и безизразно“ 
(130) Мећава оном ко је први у њој пробудио нежност 
и жељу, сада прети да не очекује од ње милост када, 
сломљен, „савијен“, буде морао да дотрчи њој. Кључне 
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реченице у њиховом дијалогу су: „Мислиш да си убио 
своју љубав? Глупане, само си је осакатио!“ (130) 

Доиста, из њеног угла он је нечим унаказио оно 
што је за обоје могло бити најлепше у животу. А за-
што? Векшин се брани, провоцира питањем: „Значи, 
изгубићу памет за тобом?“ и добија одговор да нема 
потребе да „губи памет“ – довољно је да се само сети 
тренутака када су се први пут зближили. Далеко 
је у том тренутку Векшин од тога да би пузио пред 
Машиним коленима. Напротив, нешто га нагони да 
понови: „... не бојим се твојих чари...“ (129)

Необичност ове сцене је у томе што цео разго-
вор може да чује и Агеј. Векшин је резервисан и пита: 
„Објасни ми, најзад, Маша, чиме сам те увредио?“ (131)  
Она не може да каже оно што ће касније рећи сасвим 
јасно и узвраћа питањем: „Као да не знаш чиме?“ (131) 
Да ли читалац већ погађа шта је то? Маша, која је по-
стала Мећава, мисли да је довољно речено, али ће ипак 
додати и ово: „Не, ово говорим ја, Марија Стољарова, 
по надимку Мећава, Агејева жена. И једном ћу ти ис-
причати, згодном приликом, како смо се ми тобоже 
венчали, и сам ђаво је црним тамјаном кадио... и како 
ме пољубио и како му је из уста заударало на лешину 
[...],  разумеш ли сада како си ме са њим чврсто везао?“ 
(133 f.) Гвозденом Векшину је потребно да покаже да 
је гвозден, да се не боји ни њене лепоте ни Агејевог 
ножа, да, уосталом, није неко нарочито задовољство 
набијати Агеју рогове – он ’не разуме’ у чему је његова Zo
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кривица и пропушта прилику да то коначно и не-
двосмислено разјасни. Његова нагађања у вези с тим, 
као што ће бити и касније, погрешна су. Лешина-Агеј 
се не устручава да каже Векшину:  „Гледај какву си 
жену изгубио... је ли лепа, примамљива?“ (127)  Овај, 
међутим, не одговара ништа, док Агеј, „трећи“ који је 
ту сасвим сувишан, настоји да продре у неми разговор 
између Маше и Миће. Карактеристичан је детаљ, који 
употпуњује сцену, да неко на спрату изнад  тад „поче 
да укуцава бескрајно дуги ексер.“ (128) Чиме то допри-
носи да читалац види и чује јунаке? 

Векшин брани свој понос, и као да му је то тада 
најважније,  као што и Маша-Мећава наглашава и бра-
ни свој. Да ли је овакав понос у најбољем или у било как-
вом складу са љубављу, која треба да их веже, јер је већ 
била никла? Њих двоје се боре, жеља за надмоћношћу 
нагони у сукоб и спор. Векшина, разуме се, вређа што је 
Маша у Агејевој јазбини и живи с њим. Он то, међутим, 
изражава тако што каже да је Маши „опростио, гото-
во опростио“ што је „од помаме“ (131) скочила у ту 
јазбину, чиме је и његова част упрљана. Он и надаље 
тражи објашњење чиме ју је то, „најзад“, увредио.

Можда је, збиља, најбоље рећи читаоцу да овог 
разговора није ни било. Фирсов тако нешто може рећи. 
Садржај тог разговора за читаоца постоји као нешто 
што није постојало. Читалац на ову примедбу може и да 
не обрати посебну пажњу, понет управо тим и таквим 
’дуелом’ Маше и Мићке. Ипак, та примедба је ту. (135)
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Још једном се писац послужио курзивом, 
како читоцу не би промакло оно што је од нарочите 
важности.  „Зато и нема никог око себе: гвожђе рђа 
усамљено!“ (543), каже Маша Тањи у дугом разгово-
ру који треба ’све да разјасни’. Тања сазнаје, а тако и 
читалац, да је Маши управо Векшин заказао саста-
нак у шуми, јер су своју љубав морали крити; да није 
дошао, јер се задржао на седници. Уместо Векшина, 
искрснуо је из жбуња Агеј, поступао је с њом „како 
је хтео“, док се она отимала, гризла му „камено лице, 
расквашену земљу јела, сама црња од земље.“  (549)  
„Фирсов гризе нокте, не може да схвати који ме је 
ђаво понео у такву глуву шуму... Агеју на рогове“! 
(549) Али, ево, сад ће она сама рећи: пошла је она 
Мићи, а срела Агеја. Тања треба да зна: „Ах, да се твој 
Мића налазио на хиљаду врста далеко, у гостима код 
самог бога, он је и тада, макар на једном крилу, макар 
и сломљеном, морао стићи мени у помоћ, ето ти!... 
разумеш ли сада (...)?“ (549) 

Тања, пре него што све ово чује, хоће Машин 
гнев и подсмех да протумачи као „љубавни неспо-
разум“ (546), али, кад је чула, све изгледа другачије. 
Читалац схвата да је ту посреди нешто што је 
много више од „љубавног неспоразума“. То је су-
коб „седнице“ и у револуцији разљуђеног Агеја са 
љубављу, „дечијом љубављу“ Маше и Мићке, док он 
још није душевно потпуно запоседнут ’седницама’. 
Сестринско настојање да наведе Машу да помогне 
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Мићки, тако да међу њима све буде као пре, показује 
се као неостварљиво. Она ипак, „неумесно“ (550) – у 
датој ситуацији доиста неумесно – пита какву је то 
важну седницу Мићка тада имао и добија одговор: 
„Нисам га ни питала, драга моја... а некако ме и не 
занима о чему су тамо расправљали [...] Сигурно о 
општељудској срећи...“ (550)  (Ту јасно чујемо, из не 
превелике даљине, шапат Достојевског, из различи-
тих његових публицистичких списа, као и из рома-
на. Према ’љубави према целом човечанству’ Фјодор 
Михајлович је био више него подозрив).

Машин гнев, њена неспремност да опрости 
што се драги није појавио тамо где је сам тражио да 
она дође, додатно су обојени њеном иронијом: мог-
ла је, вели назепсти, док ју је Агеј силовао на хладној 
априлској земљи.  Али, каже она, такође, Тањи: „Чак 
ни Фирсов ово не зна... сама настојим да се више од 
једном дневно тога не сећам.“ (550)  

Ако ни Фирсов не зна оно што је главно, онда 
му Леонов мора наредити, рецимо: наложити како да 
мотивише Векшинову љубав и Машине сарказме (у 
чијој позадини је такође љубав). Тањино бесмислено 
питање изазива одговор који би се, кад се већ кори-
сти курзив, такође могао штампати тако: заправо, 
каже Маша, нема она шта да опрашта, то је њена – 
неопростива – лична ствар, која се не може мерити 
с питањима среће целог човечанства; неће она то 
учинити ни у име хришћанске заповести да све треба 
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опростити13; неће ни „из пажње према драгоценом 
Мићином миру.“ (550) После оваквог горког излива, 
Маша предлаже да њих две лепо попију кафу, и, да би 
умирила Тању, каже да од ње Мићи не прети никаква 
опасност. Додуше, каже и то да би Агеј за њу све учи-
нио, кад би затражила – ’све’ у датој ситуацији звучи 
доиста злослутно; али, додаје ученик Достојевског, 
Маша је притом ухватила Тању за браду, подигла јој 
главу и – „опече својим погледом само дно душе.“ (551) 
И то је довољно.

Неспоразум заиста постоји, али не такав какав 
би Тања хтела да види. Немир у Векшиновој души 
потиче превасходно из другог извора. Он није био 
у посети код Господа Бога, али био је на седници.  А 
она с Агејом... Што јој је он „готово опростио“. Он 
њој! Очигледно, мисли и осећања Маше Доломанове 
и Димитрија Векшина крећу се по различитим 
правцима. 

Маша:  „А мени се све чини, очевидно због моје ло-
повске нискости, кад бисмо мало више пажњице људима 
указивали, и невоље би мање било на земљи!“ (550)  

Мићка, опет, на крају, на понижавајући начин 
љубоморан док слуша Сањкино пришаптавање да 
између Маше и Доњке постоји „потпуни контакт“ 

13 Маркел, па затим Зосима, у Браћи Карамазовима, на 
кључним местима говоре о опраштању, али говоре сасвим 
другачије: опроштај свих свима и за све је рај људски и међу 
људима. И тамо, међутим, остаје непотврђено да је то збиља 
и могуће.
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(590), још једном покушава да се увери шта је на ства-
ри, да спречи непоправљиво, штавише уверава себе да 
се Маша не може одлучити „да га казни помоћу Доњке“ 
(613); он се, на њен предлог, усељава у шпајз, у којем 
Доњка пребива већ подуже. Притом Векшин, с правом, 
сумња да такав Машин предлог, такво допуштење, по-
тичу из жеље за приближавањем и ради помирења. 
Не, то је зато „да би му пљуснула у лице остатак свог 
необјашњивог и неиздржљивог бола.“ (613) Постоји 
ли ту нека збрканост у мотивацији ликова? 

Леонов се мора одлучити шта Фирсов да каже 
о истини односа Доломанове и Векшина, истини и 
вероватној и парадоксалној: „Није Маша била од оних 
што праштају, а Векшина срце не би ни вукло њој да је 
била таква.“ (613)  Кад се то чује, разуме и прихвати, 
остаје само још да се њих двоје коначно  растану. Рана 
љубав не побеђује неспоразум, неспоразуме. Љубав је 
дубоко укорењена у оном што је онемогућава. 

Истинско, иако вишезначно разјашњење заго-
нетне Векшинове кривице добија се, дакле,  кад се узме 
у обзир све заједно: поништено објашњење односа 
Маше и Векшина, делотворно у конституисању смис-
ла целине романа ако се не превиди опаска да би боље 
било да није ни дато, те да га треба игнорисaти, и да 
тек као такво утиче на кретање живе читалачке све-
сти, у мери у којој оно што је претходно ипак речено 
може бити игнорисано; затим, постепено притицање 
додатних, порекнутих и непорекнутих информација 
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о оном што читалац чека да коначно сазна, праћено 
ефектом тог, испрекиданог, ишчекивања у развијању, 
односно обелодањивању целине; коначно, сад већ не-
двосмислена потврда (у разговору Маше и Тање) да 
оно што је требало да делује као поништено у ства-
ри не треба да буде опозвано. Другим речима, да је 
перепорука да све што је најпре о томе речено буде 
дезавуисано само Фирсовљева варка, какву такав на-
ратор какав је он може себи да допусти, с тим што 
се о ефектима таквог списатељског поступка Леонов 
ипак брине тако што ће се о Векшиновој кривици 
пред Машом, као и о његовој савести, проговорити не 
само детаљније, него узимајући у обзир и све оно што 
је у међувремену речено о драмама осталих јунака. 
Порекнуто се на овај начин оснажује као непорекну-
то порекнуто: поезија поезије и поезија, рефлексија о 
приказаном свету и сам приказани свет, делују заједно, 
ослабљујући и оснажујући у исти мах све речено и 
приказано. Показује се да оно што је остало недоре-
чено у разговору Маше и самог Векшина може до краја 
да се расветли у разговору Тање и Маше, и да једино 
тако може да буде расветљено; да једино тако може 
бити приближено истини бићâ ових ликова и њихових 
односа. Самим тим, такође, и истини времена у којем 
се радња романа збива. 

Тако се приповедачки постиже посебна сложе-
ност у приказивању ’света’ дела у целини и омогућава 
проницљивије, сеобухватније и нијансираније, да се 
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не каже и опрезније просуђивање оног што је о том 
’свету’, о историји, о револуцији, о моралу, о љубави, 
уметник желео да каже. 

Тања-акробаткиња, најлепши лик у роману, 
завршава трагично. Фирсов је уверен да је мора ’уби-
ти’; сплет свих односа у роману то треба да поткрепи. 
И она сама то схвата. 

Пчхов, чије гледиште да се живот „и без злочи-
на може проживети“, које читаоцу бива предочено 
одмах на почетку, такође је, као и Тања, изванредно 
привлачан лик, који везује читаоца за себе, али чије 
виђење шта је спасоносно за живот човеков на земљи 
– хришћанство, Христос – Векшин оцењује као „бив-
ше“. ( 679) Фирсов ту оцену, премда не сасвим недвос-
мислено, потврђује, а целина приказаних збивања то 
питање оставља отвореним. 

Пчхова ће до гроба испратити само ојађени, 
непоправљиво утучени власник циркуса, који је из-
губио своју главну звезду, Тању. Да ли то значи да је све 
из претходног света коначно одбачено и мртво? Да ли 
постоји таква револуција чија се енергија и кретање 
хране само и искључиво будућношћу?

За анализу романа усмерену на питања која су 
овде постављена, битно је установити да Маша боље 
од Векшина разуме одреднице и струјнице време-
на, историје, а нарочито приповести која је у току. 
Сугерише нам се да Векшин никад није сасвим разумео 
опозицију: седница насупрот љубави, том основном 
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људском односу, поготову ако би то захтевало да се 
мора рећи шта значи људски живот у историјском 
времену, било оно време предреволуционарно, ре-
волуционаро или постреволуционарно. Другачије 
сагледано, то је питање шта одређује и осмишљава 
егзистенцијално време неке личности и њених одно-
са с другим личностима у досуђеном им времену у 
историји. Отуд читалац жели да зна шта ће бити с 
Машом, а пошто је главни јунак ипак Векшин, исто то-
лико, и више, жели да зна шта ће бити с њим. Фирсов, 
уз извесне почетне недоумице, повезује ово двоје, не 
препуштајући, после Агејеве смрти, Машу ниједном 
од других могућих ’претендената’, али, исто тако, не 
допуштајући да она икад буде и остане Векшинова.  
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III

Сходно Фирсовљевом плану, наговештеном кад 
је његова „машина имагинације већ увелико стављена 
у погон“ (145), Векшин спада у јунаке који, после 
револуције, која је требало да затре бивши свет до 
краја, па је у томе умногоме и успела, мора да се окрене 
и погледа у пустош коју је иза себе оставила. Тиме је 
одређена суштина замисли на којој почива роман и 
усмерено је разумевање његовог смисла као уметничке 
целине. Фирсов објашњава Векшину како је конципирао 
његов лик, одбацује понеку од његових примедби или 
објашњава саобразно каквом схватању историје и 
револуције жели да га ’створи’; уједно с тим, и зашто 
га воли: он је, наиме, један  од ретких  који се морају 
окренути за собом да би видео шта је почињено, какав је 
резултат Највећег Догађаја у историји; шта такви као он 
још могу наћи у прошлости, с којом се радикално кида, 
и шта се са сазнањем које се на такав начин стиче може 
очекивати од (светле) будућности. Векшинов лик је у 
много чему већ оцртан, али се тек с овим Фирсовљевим 
објашњењима заиста потпуно обликује. 

Наратор је отворен: „Цео ваш животни пут 
сам одавно замислио и у мислима готово саградио, 
као несигуран мостић преко провалије, који води 
од злочина ка преображају“ (145), каже он Векшину. 
Но, замислити је једно, написати је нешто друго: 



да ликови који су још „прамење оживеле магле“14, 
постану уверљиви и кадри да читаоцима измаме 
смех и сузе, за то је потребна „готова магична реч“ 
(146) и велики напор пишчеве воље. Да ли се Векшин 
плаши да погледа у своју будућност, брине Фирсов. 
Не, од „врача“ (147) он тржи да чује све и подстиче 
га да му каже све; биће за то и награђен: „за награду 
узми коња којега ти драго“ подстиче га „познатим 
стиховима.“15  Рачуна се да ће читалац препознати да 
су то Пушкинови стихови из баладе Песнь о Вещем 
Олеге (Песма о мудром Олегу). Колико Векшиновом 
лику приличи познавање Пушкинове поезије можемо 
оставити пострани. Читалац, који песму зна, може 
асоцијативно на разне начине надоградити дијалог 
писца и јунака.

„Врачев“ опис будућности, али, посредно, и 
прошлости, једно је од најважнијих значењских 
чворишта романа. Тек „грубо скицираном јунаку“ (147) 
наратор прети да ће га се он сетити са шкргутом, кад 
већ буде касно; неће му бити до смеха. Чекају га „велика 
разочарења.“16 Човечанство ће се из прљавих јазбина 
савремености прелити у обећану земљу, одбацујући 
и заборављајући сваку тугу, сумњу и очајање. Свако 
ће тамо добити према својим потребама, у складу са 
сопственом маштом и сопственим укусом, већ према 

14  Вор, стр. 125.
15  Вор, стр. 126.  
16  Вор, стр. 126.
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томе какви су. „Уочи тога, команданти с пиштољима 
коначно ће раскулачити стари свет, оставивши му не-
потребне  прње прошлости – камење расточено сузама 
и непогодама, некрополе узалудних битака и прозрења, 
храмове свргнутих богова. “17 Видовити чаробњак при-
че, међутим, предочава Векшину и то да ће га на том 
путу у овакву будућност, тако гвозденог, како је већ 
конципиран, обузети „чудна чежња“18; „мораћете да 
се осврнете и баците опроштајни поглед на сумрачну 
пустињу иза вас, коју су ваши преци утапкали с краја 
на крај, где су се толико намучили, наплакали, најаукали 
и ледили се око пећинских ватри, загледани у звезде, 
молили се, клали и, напоредо са прогресивним поступ-
цима чинили и веома огавне.“19 Утолико се њему при-
ча о Лотовој жени, која не сме да се окрене и погледа 
огњиште које напушта, како се тамо не би пренела за-
раза, односно „хришћанска басна о првобитном греху“, 
„не чине тако безнадежно глупе.“20 Побећи од прошло-
сти, уверава Фирсов, теже је него одлетети с планете. 
Прошлост нас упорно прати. 

Основна његова поента је, међутим, у следећем: 
онај који се мора окренути, а Векшин је такав, све 
ће видети у диму и рушевинама, али „на позадини 
опроштајне виновне вечерње румени, гледаће вам 

17  Вор, стр. 127. У преводу М. Бабовића недостаје овај цитат. 
18  Вор, стр. 127. У преводу М. Бабовића недостаје овај цитат.
19  Вор. стр. 127. У преводу М. Бабовића недостаје овај цитат.
20  Вор. стр. 127. У преводу М. Бабовића недостаје овај цитат.69
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у очи јучерашња  душа света – бивша!“21 Фирсов с 
горком иронијом додаје и ово: „Најдомаћинскије ко-
мандантско око неће на њој пронаћи ни макар иоле 
вредан иметак, подложан национализацији... изузев, 
можда, раздражујуће  мудре, чаробњачке искрице у 
њеној зеници која се гаси.“22 [...] И онда ће вас опећи 
жестока помисао, није ли та ништавна стварчица, та 
искрица не већа од тачке, тако ситна да се на њу нема 
где налепити ни инвентурна ознака, није ли управо 
она најдрагоценија вредност постојања, јер је изли-
вена из целокупног искуства људске историје, колико 
га је било пре нас.“23 Фирсов нуди Мићки своје благо, 
видљиво кроз „чаробно стакленцe“, велико већ самим 
тим „што га нико не може ни отети, ни угасити, ни 
командатским пиштољем прострелити.“24 То угрожава 
здравље, опомиње такође Фирсов, али Векшин није од 
оних који штеде своје здравље –  писцу се то управо 
и свиђа; а, мора се додати, и за приповест је потребно. 
Он ће попити наискап опојни напитак, опојнији и од 
опијума, у којем је смешано много шта: „прах рушеви-
на најчувенијих храмова или дозивање путника који 
се  изгубио у високим мислима, а – као зачин – натру-
ла горчина разбојничке лађе уроњене у морску без-
дан, и капља крви хришћанског мученика, и трунчица 

21  Вор, стр.128. 
22  Вор, стр. 128.
23 Вор, стр. 128.
24 Вор, стр. 128.
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пепела са јеретичке ломаче.“25 Слика доиста живопис-
на, чији делови одводе читаочеву пажњу у различитим 
правцима. Ту „духовну фармакопеју“ – Фирсов као да 
даје дефиницију доба у којем пише – „неки савремени 
апотекари држе под кључем, у теглама заптивеним по-
клопцима с мртвачким костима на етикетама.“26 Јер у 
тим је сасудима скривена душа света!

Има ли његов саговрник душу, пита Фирсов. „Па, 
баш и не може да се напипа, подсмехну се Мићка.“27 
Наратор је ипак убеђен да ће он пробати његов ’напитак’. 
Он делује тако што се „неким ирационалним, побочним 
видом дуж читаве линије прогреса мешају главни пла-
нови и одједном, изнад суштог, на равном платну ствар-
ности одједном избију разливени знакови и бројеви у 
најопаснијим комбинацијама, на рубу општег лудила, 
пејзажи и збивања који промичу на срећу недоступни 
већини.“28 Неки филозофи су, каже, то с правом одба-
цивали, „због тога што је то увек сметало...“29 

Није чудно што Векшин, не само због 
Фирсовљеве недоречености, не разуме најбоље о чему 
му овај говори. „Па... сметало им је да се преко разумног 
поједностављења, такорећи путем нивелирања струк-
турних разлика између пете и ћудљивог можданог ткива, 

25 Вор, стр. 129.
26 Вор, стр. 129.  
27 Вор, стр. 129. У преводу М. Бабовића недостаје овај цитат.
28 Вор, стр. 129. У преводу М. Бабовића недостаје овај цитат.
29 Вор, стр. 129. У преводу М. Бабовића недостаје овај цитат.
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домогну највеће добробити за човечанство – избављења 
од најопаснијег од свих зала која подвајају, од интелек-
туалне неједнакости.“30 Ако његов ’напитак’ не спали 
утробу, ствари ће се већ разјаснити, некад касније: „Ако 
не ја, онда онај завршни Фирсов [подвлачење Д.С.] који 
ће након стотину година сводити рачуне.“ (160) 

Ту је и главна поента. Векшин каже да је разумео 
„само поједине речи“ и пита не значи ли све то што му 
је Фирсов „замрсио“ „да се у сутрашње не може ући без 
јучерашњег?“ „ Што да не, може се, све се може, али ако 
треба избећи оно најгоре ... да ли вреди?“ 31– узвраћа 
Фирсов. 

После овог разговора, он, на Векшинову молбу, 
одлази Агеју, с којим, наравно, овакав дијалог није 
могућ. Агеј се свакако не мора, нити може, окренути ка 
души света. Сувише је обузет сопственим мраком и пу-
стоши, сувише је у власти порива за аутодеструкцијом.

Векшин је свим реченим збуњен и, на крају, 
пита још не боји ли се приповедач да са њим тако... 
Фирсова то љути – шта му може Векшин, чиме му он 
може нашкодити, јер: „још и не постојиш, још те ни-
сам написао“32, разјарено одговара. То је једно од оних 
места у роману где се јасно види у каквом су одно-
су ’уметнути наратор’ и јунаци, који тек постепено 

30 Вор, стр. 129. У преводу М. Бабовића недостаје овај цитат.
31 Вор, стр. 130. У преводу М. Бабовића недостаје овај цитат.
32 Вор, стр. 130. У преводу М. Бабовића недостаје овај цитат. 
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настају као ’стварни’. Што је подједнако важно: ту се 
види зашто је потребно више Фирсова, све до оног 
последњег, који ће ’свести рачуне’, историјске, епохал-
не... Који ће, вођени Леоновљевим пером, знати шта 
ће с „душом света“. 

Фирсову је стављено у задатак да расветли може 
ли историјски хијатус, који, пре свега насиљем, доноси 
револуција, бити и заувек остати непремостив. Ако 
би то било могуће, било би могуће и потискивање у 
потпуни заборав свега што је чинило минули свет или 
је у њему, у заносу револуцинарне акције, уништено. 
Од заборава би, евентуално, било поштеђено само 
оно што је било семе револуције или представљало 
прилазни пут ка њој. И радикална револуционарна 
инспирација, међутим, мора бити у нечему укорењена 
и нечим оправдана. 

Ако је тако, онда се и питање у нечему битном 
помера: да ли у времену постоји такав непремостиви 
хијатус? Или је у протицању времена и свака историјска 
промена, ма и најрадикалнија, и она највећма обречена 
захтеву за заборавом билости, ипак и даље у власти вре-
менског тока? Времена се мењају, али се време не може 
’зауставити’, да би према нечијој жељи, потреби или иде-
алу, почело изнова, од људским акцијама конструисаног 
’почетка’. Постоји ново, свакако. У историји оно некад 
опстаје, некад не, или опстаје у некој модификацији у 
односу на оно што се чинило апсолутно новим. Но, нема 
таквог новог које не би било ново-у-времену. (То важи 
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и за могућност да човек сопственим изумима и сред-
ствима уништи свој људски свет и све – можда заувек 
– претвори у прах и пепео. Ако би се то покушало и 
ствар кренула по таквом злу, све би било заустављено и 
онемогућено нечим изван времена.) Историјски хијатус, 
жељен као непремостив, никад није такав, и то не само 
кад се поглед на временски ток окреће уназад, него и 
кад је упрен у будућност. Разочарани револуционар, 
разочаран јер се све враћа, а чему онда све оно што је 
почињено да би се све сасвим променило – то  је онај 
који не гледа довољно далеко у будућност, као и онај 
који би да потпуно затре прошлост. 

Хијатус, јер се постоји у времену, увек је премо-
стив. То одређује и какве и колике ће бити историјске 
промене. У вечности, у којој се ништа не мења и ништа 
не тече, оваква разматрања су ионако беспредметна. 
Ко, зароњен у вечност, чита романе? Нико. Леонов, 
својим Лоповом, као да нешто нечујно шапуће о томе. 
Његову сижејну грађу ту чине историја, револуцио-
нарна и постреволуционарна збивања, психологија, 
питања морала, а, у другом степену, заносна женска 
колена, ’услужни ветрић’ који их открива, дакле страст, 
фасцинација лепотом (Заварихин, иако је Машу ви-
део само једном, никад је не може заборавити); мож-
да љубав... Обрађујући уметнички такву грађу, он, и 
кад пише о историји, и кад уводи још једног припо-
ведача поред Фирсова, Мањукина, који, као пропали 
и на ивицу живота срозани бивши спахија, опстаје 



75

причајући по приградским јазбинама Благуше о бив-
шим временима царске Русје, описујући их у облици-
ма и тоновима најгрубље гротеске, јер његову публику 
само тако нешто може да насмеје и забави; и кад слика 
преображај Маше у Мањку, Доломанове у Мећаву; и 
кад убија Агеја и тражи излаз за Векшина – увек и без 
обзира на промену перспективā пише одазивајући се 
зову времена које му је досуђено. Сложен, нимало лак 
посао – није чудо да је морало бити написано више 
редакција Лопова, у разним временима. 

Може се све то формулисати и овако: у пустињи 
која је остала за Векшином, у опустошеном свету чија 
промена је смишљана на седницама на којима је и он 
учествовао, пре него што ће кренути у бој, неко мора 
угледати светлуцаву зеницу, која и даље тиња, у којој 
је све на свој начин сачувано, мора препознати и схва-
тити шта је у њој и шта она значи. Код Леонова је то, 
тај ’неко’, управо његов јунак који добровољно, вољно, 
одлази у Сибир, да управо оданде крене напред и увис. 

Фирсов није нашао за потребно да за овај свој 
разговор с Векшином каже да би најправилније било 
претпоставити да га није ни било, иако тај разговор, 
ако се домисли до краја на шта се односе „врачева“ 
предвиђања јунакове будућности, представља ви-
шесмерну критику лењинизма, као и наговештај оног 
„најгорег“, што тек има да уследи, Стаљиновог терора. 
Друга верзија романа написана је педесетих година, 
дакле када су искуства која су донеле тридесете већ 
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проживљена, а много шта још траје. 
Црква Светог Спаса саграђена је у знак захвал-

ности Богу за спас Русије од Наполеонове најезде 
1812. Наполеон је, после Бородина, нашао само празну 
спаљену Москву, у којој га нико није ’дочекао’ да му се 
’преда’. Остало је познато. О томе је, на другом месту, већ 
написано шта је требало. Писац друге верзије Лопова зна 
да је, по Стаљиновом упутству, управо та црква дигну-
та у ваздух – Каганович је тај задатак успешно обавио 
– да би се на њеном месту направио базен за купање. 
Становници Москве треба да имају где да се освеже. 

У најгоре спадају и многе друге ствари. Леонов 
је преживео све то, доживео је 95 година и нису га по-
годиле никакве сурове репресалије. Поред свега оста-
лог, четрдесетак година је писао филозофски роман 
од неких 1500 страна Пирамида, који је, у промењеној 
Русији, објављен у години његове смрти. У њему се 
јављају и анђели. Што се Лопова тиче, његов аутор 
није поступио као такозвани ангажовани писац. Од 
директног и недвосмисленог ’ангажовања’ важније 
му је било непорекнуто порекнуто. Његовог јунака 
у Сибиру ће дочекати дрвосече-другари, не логорски 
стражари. Њега занима светлуцава тачкица која све-
дочи о души света, билост у прошлости, која одолева 
рушењу и пролазности. И оно што је ишчезло постоји, 
премда не за свакога. О разорном ништитељству оних 
времена, са свом нехуманошћу, али и „полету наше 
младости“, говори се често и са својеврсним хумором, 
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сасвим другачије него код Солжењицина или чак 
Пастернака, у његовом Доктору Живагу, код којих 
нема шлегеловски схваћене „поезије поезије“. 

Леонов није ’дисидент’, али јесте значајан умет-
ник. Да би, пак, као уметник могао да се изрази без 
’ангажовања’, био му је потребан Фирсов и Фирсови 
следећих Фирсовā. У том погледу он свакако значајно 
надилази Жида, писца Ковача лажног новца, или 
Пирандела, аутора Шест лица тражи писца, који се 
служе сродним наративним, односно уметничким 
поступком.

Против светлеће зенице у згаснућу и душе света, 
саздане и опстале путем сажимања и ’конзервирања’ 
садржајā свега минулог у ’тинктуру’, строго чувану и 
скривану како се већ такве опасне ’тинктуре’ чувају и 
скривају, али за коју фикционални наратор ипак зна, 
нису могли ништа ни Лењин, ни Троцки, ни Стаљин, 
ни потоњи Жданови, Суслови, као ни разни – вечити 
– Чикиљови. Леонов није допустио да Фирсов пре-
небрегне питање може ли се у сутрашње без погле-
да у јучерашње. „Може се, све се може, али ако треба 
избећи оно најгоре ... да ли вреди?“ Збиља, има ли то 
смисла, само зато што се може? Писац је чувар смисла, 
колико и његов стваралац. На читаоцу је да просуди 
да ли је довољно рећи тако и толико о оном што се не 
може и не сме прећутати.

Векшинов морални и сваки други препо-
род, премда без Маше, можда је могућ зато што 
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’уметнути приповедач’ верује да ће се његов јунак 
морати окренути ка бившем свету, све ако за њега 
Христос, који је у том свету био у душама многих 
људи, неће бити и у његовој души. Тај препород није 
описан, као ни Раскољниковљев у Злочину и казни, 
али правац је назначен, све ако то још није гаранција 
да ће и успети.                          
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IV

Овуда возе покојнике, зато је и тихо. Возе и црвене 
и других боја: разне. Тако, живимо некако...

Леонов пише роман Лопов о романописцу 
Фирсову, чије је дело Невоље Миће Смурова приказ 
трагања у ’стварности’ за јунацима, опис ауторовог 
упознавања с њима и постепеног откривања тешкоћā 
које прате њихово обликовање, осветљаваних или ту-
мачених повременим извештајима о договарању аутора 
с онима које ствара шта и како даље, кад приповедање 
запне, и њиховим међусобним спорењима; једном речју, 
опис тешкоћā у раду списатељске имагинације. Пошто 
је и сам лик у сопственом роману, Фирсов је у специ-
фичном положају неког ко мора мотивацијски логично 
и уверљиво да успостави и развије односе својих јунака, 
али истовремено и свој, променљив, однос према њима, 
да предочи сукобе, неспоразуме, своје и њихове сумње, 
али и да повремено јасно нагласи да су они, будући 
његова творевина, потпуно у његовим рукама; да је то 
што они траже или против чега негодују већ одлучено 
и написано, чиме се читалац са ’реалистичке’ помера 
на иронијски или хуморно модификовану значењску 
трасу, која, сходно томе, тражи другачију пажњу и по-
себно развијен сензибилитет у читању. Смуров се јавља 
у наслову романа који се приписује Фирсову. Главни 
јунак кога је измислио, кога је у московском предгарађу 
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Благуша ’нашао’, с којим се споразумевао, чији је живот 
описао, у настојању да му прида одговарајући смисао, 
у ствари је лопов и револуционар или – ако се хоће – 
револуционар и лопов Димитрије Векшин, средишњи 
лик Леоновљевог романа. 

Једна од тешкоћа, али и важан изазов за Леонова 
или, да се другачије каже, један од значајних подстицаја 
за његовог Фирсова, јесте социјална наруџбина која се, 
мање или више строго, морала поштовати и у време 
настанка прве верзије Лопова, а на нешто другачији 
начин, када је било могуће оштрије је подвргнути 
иронији, и приликом писања друге верзије. То је на-
лог да ’порука’ књижевног дела, која одређује смисао 
целине прочитаног, треба да буде оптимистична и 
да је окретање ка предреволуционарној прошлости 
штетно. Нема повратка на старо, ни у мислима! И 
када приказује тамније стране човекове егзистенције 
и друштвене стварности, од писца се тражи да његов 
основни духовни став, којим се руководи у стварању, 
буде оптимистичка вера у светлу комунистичку 
будућност. Ако недостаје оптимизма, не може се оче-
кивати признање, позитивна оцена уметниче вредно-
сти или, најзад, употребљивости дела, а може бити и 
разлог да оно никад не угледа светлост дана. Читаоце 
треба хранити и надахњивати оптимизмом. Ако оно 
што је у делу речено, приказано или сугерисано не 
води ка томе – утолико горе. Леонов је био свестан да 
се мора суочити  с тим проблемом, и суочио се. 
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Одлучивши се да допише Епилог којим ће за-
окружити другу верзију свог романа, аутор Лопова у 
првом делу тог додатка показује да врло добро зна због 
чега се, са становишта револуционарне идеологије која 
би да себи потчини све па и уметничко стваралаштво, 
може критиковати  његово дело (а, по свему судећи, и 
резимира критике које су заиста биле изречене у вре-
мену између прве и друге верзије), да би у наставку 
проговорио о последњем сусрету Маше Доломанове 
и Димитрија Векшина. Прво идеологија, па онда фа-
тална лепота и љубав. 

Ствар је, међутим, у томе што је критику Невоља 
Миће Смурова, која се обрушила на Фирсова, написао, 
како сазнајемо на крају, кад смо је прочитали, Фирсов 
сам. Леонов би да предупреди све оне који би могли 
да га осуде као реакционара или – далеко било! – кон-
трареволуционара. Он ће сам, боље од других, пока-
зати у чему су Фирсовљеве слабости, у чему је његов 
стваралачки пораз. 

Критика, по ономе на шта упућује Епилог, 
признаје Фирсову да он воли револуцију и цени све 
што је, за добробит целог човечанства, њоме постигну-
то, јер би, да ње није било, цела планета „запала у дугу 
фазу зверства и мрака“ (683), упоредиву само с наи-
ласком леденог доба. Оно што је неприхватљиво јесте 
његова симпатија према прошлости, то што он „добро 
корача у нашу сутрашњицу натрашке, окренут лицем 
према јучерашњици, загледан у озлоглашену искру 
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њене зенице и ревносно мами на то свог штићеника 
Смурова.“ (686) „Из прошлости треба“, каже се, „поне-
ти драгоцене материјалне вредности“, а не скандалозне 
идеје, које он прима „на веру“, док „велике истине но-
вог времена проба зубима.“ (686) Критичар се Фирсову 
обраћа јаким речима и с нестрпљењем  („Већ дуго чека-
мо, уморни смо од чекања!“ /687/, пише тај исти Фирсов 
или његов двојник): „време је да без ограда прокунете 
јучерашњи дан и да, за почетак, макар нагазите на лице 
палог бога, који се оклизнуо на људским лешевима [...] 
и обратите пажњу, како он упорно ћути о томе!“ (687) 
„Нова ера се рађала у ватри и, пре свега, у пламеном гне-
ву, на рушевинама такозваног хришћанског братства, 
којим се не сме, просто је то грешно, браћо моја, до те 
мере варати поштен свет.“ (687)  

Да је пре револуције постојало зло, да је управо 
минули рат раскомадао душе, то је неспорно: крити-
чар Фирсова у Фирсову указује прећутно на проблем 
теодицеје – si Deus unde malum – који се, међутим, 
не може решити тиме што ће се садашње зло назва-
ти „привременим незгодама несрећне садашњице“ 
(683) или – чак курзивом написано – „привременим 
незгодама савремености, тако нешто“ (689), како 
Векшин Маши ’објашњава’ прилике у којима га она 
затиче. Или тако што ће се старовремски хришћанин 
Пчхов (који мисли да се и без зла може проживети) 
назвати пауком који спрема „црквену замку“. (684) 
Можда се питање теодицеје уопште не може решити 



83

на задовољавајући начин, али то свакако није ни био за-
датак овог романа, као што, најпосле, оно није ’решено’ 
ни у Браћи Карамазовима, где се тематизује уметнички 
изузено ефектно и из такорећи свих битних, а притом 
човеку разумљивих перспектива. Зна Леонов шта је 
Достојевски све покушао.

Читалац који држи на уму шта је прочитао 
у другој верзији Лопова не може ни помислити да 
Фирсов у било ком тренутку жели да „за почетак, ма-
кар нагази“ лице палог Бога. Њему се замера да је као 
писац „неповерљив“ (687), кад је реч о будућности, да 
„непрестано уздише за непрозирном и хладном та-
мом у којој је некада човеков дух почео своја лутања“. 
(686) У тој примедби има нешто тачно. Питање је, 
међутим, зашто Леонов мисли да Фирсов треба да на-
пише све оно што наводи на примедбу о непрестаном 
уздисању за зеницом која светлуца из прошлости, о 
’тинктури’ која се чува у тајности иза седам брава. 
Зашто он „пришива“ (684) свом јунаку такву и толику 
муку због убиства беспомоћног белогардејца, те тиме 
што му је ’прикрпио’ покајничка размишљања и мо-
ралне недоумице затамњује светле стране револуци-
онарне борбе? Па зар није и тај непријатељски војник 
убијао беспомоћне, још немилосрдније него Векшин?! 
Зашто нису описана саслушања и мучења неког нашег 
у Колчаковом штабу?! – кликће критичар. (684)

Бог заиста ћути и ваљда само у Књизи о Јову 
лично се појављује „из вихора“ и проговара. Говори 
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он директно и у Гетеовом Фаусту, али тиме се само 
понавља јововски образац. Леоновљево решење – ко-
лико у тим стварима може да се говори о ’решењу’ – у 
томе је да велики и, како се чини, неоспориви оптими-
зам, заснован у недовољно рефлектованој или сасвим 
нерефлектованој утопијској свести и њоме вођеним 
пројектима, овлашћује оног ко је испуњен таквим 
оптимизмом и оснажен таквом свешћу може пледи-
рати за потпуни раскид с прошлошћу, за помирљив 
(nota bene умногоме фалсификаторски) однос према 
незадовољавајућој, некад и страшној садашњости, и 
за потпуно предавање чарима будућности, будућим 
чарима сневаног света, у којима ће уживати, ако не 
он сам, оно свакако људи који ће их једном дочекати. 

Такав оптимизам више пута је у Лопову изложен 
иронијском подривању. Понекад је то праћено 
нијансом шаљивости – нечег чега ни у траговима 
нема, рецимо, у Побуњеном човеку Албера Камија, који, 
позивајући се уосталом на неке друге руске ауторе с 
почетка двадестог века,  грми против жртвовања 
садашњости за вољу увек неизвесне будућности. 
Уосталом, уметнути критичар у уменутог писца 
Фирсова каже да је грешно поштене људе варати 
празним причама о Богу; а узвикује, можда јер су се 
људи напросто навикли да у одређеним ситуацијама 
узвикну тако нешто: „Мајко Божија! – и нехотице 
смо мислили током читања – зашто писац узима на 
себе тако немогуће и комичне муке...“ (685) Омакло 
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се, ето, свесном, идејно изграђеном критичару да 
призове Богородицу. Већ сам језик, ако ништа друго, 
не дâ да се све тек тако избрише, једним потезом, 
једним декретом, једним конгресом или закључцима 
и резолуцијама донетим на више конгреса. (Много 
раније, било је више великих хришћанских црквених 
сабора, на којима је требало да се дефинише неоспорна 
и заувек неоспорива истина. Па и тамо је, као што 
знамо, долазило до свакојаких неспоразума, сукоба, 
омраза, све до физичког разрачунавања.) Најзад, и 
Фирсовљев критичар Фирсов помиње у свом оштром 
чланку небо и јуриш на звезде.

У Лопову се на више места говори о томе да 
је Фирсов критикован у новинама, да је нападан у 
јавности, да ништа боље није ни заслужио, да није 
чудо што тако говоре о његовом делу или о одломци-
ма објављеним по часописима... На почетку Епилога 
се такви искази згушњавају у оцену критичарā „да за-
иста није вредело прљати перо таквим мастилом.“ 
(682)  Штавише, читалац сазнаје да су поред колега-
књижевника, притом живост увећавали и случајни 
пролазници, сразмерно својим могућностима. Такво 
дело заслужује општу осуду. Оно је штетно – под 
његовим утицајем један дечак је маказама обио штедну 
касицу. У самом роману читамо и овако нешто: „Док се 
Доломанова у гардероби обувала пред десетак првих 
обожавалаца, који су буљили у њу, Фирсов је изнајмио 
на улазу бедну, накривљену на једну страну московску 
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кочију... и чекао своју даму на улици, посматрајући са 
завишћу мокре врапце на огради, који су испољавали 
изузетни оптимизам с обзиром на свој положај: нема 
одвратнијег времена него што је било у ово доба го-
дине у Москви.“ (534) Никад се не зна где се све човек 
може поучити како треба да се држи „с обзиром на 
свој положај“, ко му може послужити као пример.

Шта још рећи о оптимизму, поготову задатом, 
програмском, надзираваном, а да то не зазвучи као 
подсмех људским патњама и свакаквим невољама? 
Леонов се постарао да о томе до читаоца допру ис-
кази у различитим тоналитетима, сасвим другачијим 
од оног кад се помињу касица и врапци. Тако, реци-
мо, читамо: „Критичаре који су се у хору окомили на 
злосрећну Фирсовљеву рукотворину нису највише 
љутиле стилске грешке [...] вапијућа нискост уне-
тог материјала или недостатак оптимизма у општем 
колориту света криминалаца, иако су се, по општем 
мишљењу, у поменутом делу напоредо с мрљама сре-
тали и неоспорно светли зраци...“ (115) Недостатак 
оптимизма у општем колориту света криминалаца 
критика још којекако може толерисати или ублажи-
ти своју осуду једино ако је то нечим кориговано од 
стране писца. Чувари идеолошке чистоте као да не 
осећају пишчеву иронију у набрајању са чим се буд-
но критичарево око сусреће у Фирсовљевом делу, 
иако виде шта све, па и недостатак оптимизама у 
дочаравању криминалног миљеа, код овог аутора мора 
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бити негативно оцењено. Јасно је да у том миљеу нема 
много места за оптимизам, али интерес уметности која 
је у служби будућности, интерес будућности којој тре-
ба и одговарајућа уметност, у томе је да овај недоста-
так, као и други слични недостаци, буду превлaдани, 
одстрањени. Ту се још води рачуна и о специфичним 
разлозима саме уметности. Наведена реченица се 
завршава овако: „...критичаре је љутила збрка уметни-
кове замисли.“ (115) Недостатак оптимизма само је, 
дакле, један међу разним другим чиниоцима на којима 
се заснива иначе једнодушна осуда дела, чије последи-
це (још) нису погубне по писца.

 Основна, почетна поставка романа, из које се 
изводи све остало: револуционар је постао лопов на-
ративно се развија и продубљује на два начина – тиме 
што се, посредно и непосредно, негде недоречено, негде 
сасвим експлицитно, дају разлози зашто је до тога до-
шло; и, насупрот томе, иронијским дестабилизовањем 
тих разлога. То је праћено узгредним напомињањем 
да је такво застрањење бившег комесара привремено, 
али и напоменом уметнутог наратаора да све може 
поћи по још горем злу, као што се нешто касније, не-
зависно од тога шта нам поручује било како усмерена 
књижевност, заиста и десило. 

Необазирање на прошлост, као наличје сурове 
утопијске свести, није ни једини ни главни разлог што 
се у Сибир (или у смрт) одлазило сасвим другачије 
него што је то описано у Лопову. Леонов је држао да је 
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његова иронија у овом роману иоле проницљивијем 
читаоцу довољна да, ако не баш свестрано, оно 
свакако с разних страна схвати о чему се ту ради, у 
чему је (био) –  у нечему и злокобан – смисао  живота 
живљеног у том периоду руске историје, у којем 
су комесари постали криминалци, намножили се 
доушници и у свему што чини живот завладали виши 
’функционери’. Кад се тако гледа, може се са неког 
вишег, и највишег, становишта поставити питање 
какву улогу има оптимистички став или недостатак 
оптимизма у приповедању о свему томе. Да ли ће, и 
са ког становишта, неко поставити то питање? Ко ће 
то бити? Кад ће се то десити?

Како год било, књижевност и уопште уметност 
не играју у свему томе неку превелику улогу.

Шта ћемо још у вези с овим прочитати код 
Леонова? У најважнијем разговору који Фирсов води 
с Векшином, писац предочава јунаку план своје при-
повести, открива му у много којем погледу његову 
будућу судбину, па, поред осталог, каже и то да не 
само да ће у будућности свако имати према својим 
потребама, него ће он, Векшин, уживати и једну по-
себну предност. Писац не каже глава или свест већ 
подругљиво „ваша округла мождана кост с фризуром 
коју ви носите на својим врло поштованим раменима“ 
биће „потпуно стерилна од жалости, сумњи и очајања, 
разорних за наш оптимизам.“33

33  Вор, стр. 127.
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Да ли Векшин, с обзиром на све што је до тада 
проживео; да ли читалац, с обзиром на све што је 
он проживео, могу да замисле овакву ’стерилност’, 
да поверују у њу или, чак, да је желе? Учини ли се, у 
размишљању о овоме, још један корак даље, искрсава 
питање није ли људски живот управо стога људски  што 
у њему морају постојати и туга и сумње, па и очајање, 
без обзира на то како они делују на иначе тако пожељан 
оптимизам, који свакако погодује животу? Предубоко 
очајање може значити смрт. Несумњиво. Али, шта 
може значити поменута ’стерилизација’, спроведена до 
краја, све и кад би била могућа? Не представља ли она 
непожељно обећање среће или обећање непожељне 
среће, не само стога што је таква, беспрекорна и 
бескрајна срећа немогућа, него и као могућа, бар у 
(утопијском) замишљању? Не би ли у њој било нечег 
беживотног, противживотног? Наравно, на овакво 
питање брзо ће уследити одговор да – бар за сада и по 
свему што се из искуства зна – не треба стрепети да ће 
људи, а поготову не трајно, бити у-срећени на овакав 
начин. Напротив, све говори у прилог супротном 
виђењу људског удеса. Човеково обитавање на земљи, 
и пре и за време и после свих преокрета, преврата и 
револуција, биће понајпре праћено тегобама разних 
врста, испуњено искушењима, посрнућима, падовима, 
премда је понекад, не одвећ често, могуће неко време 
живети на земљи лако, срећно.
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Писац се, у Леоновљевом времену, махом 
управља према неизреченом али подразумеваном, а 
некад и јавно јасно прокламованом налогу како да 
представља ствари. Ово, ако је писац добар, уверљив, 
духовит, читалац може и да заборави. Пожељни 
или званично препоручивани оптимизам није у 
Лопову никад отворено исмејан, али јeсте практич-
но увек значењски нагризен. Интерпретатор може 
да процењује пропорције свега што у томе учествује; 
штавише, то је можда његов главни задатак. 

Утолико, не треба превидети да се у Лопову о 
оптимизму проговара и у вези са смрћу. Тешко да има 
читаоца овог романа коме лик Тање-акробаткиње 
није драг, симпатичан, привлачан. Када она, прили-
ком извођења опасне тачке у циркусу, по којој је по-
зната и која посебно привлачи публику, погине, то је 
више него тужан догађај, који не може да не изазове 
саучешће и не усмери поглед ка трагичним видови-
ма људске егзистенције; можда и апсурдним. Нема, у 
овом погледу, правде на свету. Нису срећни они који 
то највише заслужују.

После сахране следи, наравно, даћа. То је прилика 
за писца да на једном месту – слично као код Достојевског 
– окупи све јунаке, он каже „антијунаке“ (665), свог дела. 
Посреди је такозвана масовна сцена. Ту онда, из уста у 
нечему жаљења достојног, али још више достојног пре-
зира, све до гађења, али и ’типичног’ Петра Горбидонича 
Чикиљева, чујемо да се земља још није ни охладила на 
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Тањином гробу, да наш свакодневни живот није ништа 
друго до сан и чак океан туге... Али, присутни, после пре-
тужног догађаја, док се земља на гробу још није охладила, 
треба и да се окрепе, јелом и пићем: гозба која следи је 
обичај који је мудро смишљен да се туга и пијетет према 
драгој (у овом случају доиста драгој) покојници допуни 
оним што подстиче виталне снаге. Подушје је повезано 
с приливом алкохола и хранљивих калорија. То прати 
оно уобичајено ’нека-јој-је-лака-земља’, а мало ко међу 
присутнима мисли на то да је Тања своју опасну, на крају 
смртоносну тачку изводила да би се забавила публика.

Фирсов свој извештај наставља следећим речи-
ма: „али тако су неодољиво мамила разна јела на столу, 
тако су лепоречиво убеђивале етикете на флашама, 
тако је саблажњиво хрпу својих рукотворина унела 
румена жена незапосленог Бандјукова, ширећи око 
себе арому оптимизма, да се старешина поче посте-
пено кравити, постаде блажи и неочекивано изрази 
жељу да гуцну чашицу декретом одобрену.“ (664) И – 
столови су зашкрипали, ножеви зазвечали, посуђе за-
звонило, а „Фирсов је могао да се увери на делу какву 
истакнуту улогу игра старински руски обред даће у за-
бораву и зарастању рана.“ (665) Наједимо се, напијмо 
се, о сопственој смрти не размишљајмо, свакако не кад 
је она тако близу! Да ли тако схватити ово укрштање 
смрти и „ароме оптимизма“? 

Истина, и Књига каже: Нека мртви чувају своје 
мртве. Пoстоји, насупрот томе, или управо у складу 
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с тим, и девиза: memеnto mori. Знамо и за Монтењев, 
монтењевски, став да, ако је смрт крај живота, она сва-
како не треба да буде његов садржај. Јунак Леоновљевог 
савременика Томаса Мана, Ханс Касторп, сања у 
Чаробном брегу, сан из којег се буди са курзивом ис-
такнутом мишљу (ни Ман није бежао од курзива) да, 
наиме, зарад доброте и љубави човек не сме дозволи-
ти да смрт овлада његовим мислима. Све то, међутим, 
нема такав, ни тако усмерен семантички потенцијал као 
израз „арома оптимизма“. Наједимо се! Тања је ионако 
мртва. Гуцнимо оно што је декретом допуштено! 

Да ли би било правилно даље у овом прав-
цу развијати разматрања везана за овај Леоновљев 
роман?  

Фирсов је Тањиног брата послао у Сибир да 
тамо, радећи, испољи и искуша своје виталне снаге, а 
и да се као човек развија даље и увис. Савести тог, каже 
се на крају: свезнајућег ’уметнутог приповедача’ пре-
пушта се извештај о резултатима такве одлуке. Чак и 
да не следи Епилог, последње реченице романа делују 
накалемљено, као да су ту само зато што је упутно на-
писати их. И ако се схвате с највећом озбиљношћу, аро-
ме оптимизма, нити заправо било какве ароме у њима 
нема. Независно од тога, откуд би наједном Фирсов, 
као уметнут, могао бити свезнајући приповедач? Зар 
нисмо у роману пре тога више пута читали да он има 
више својих Фирсова, да ће завршни Фирсов сводити 
биланс историје?! Је ли то упућивање на свезнајућег 
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Фирсова и његову приповедачку савест још последња 
Леоновљева шала? То понајпре ваља схватити тако да 
је Леонов, истурајући на крају Фирсова као свезнајућег 
приповедача и паралелизујући његово приповедање са 
тужно-смешним Мањукиновим причама, желео да чи-
таоцу измами двосмислен, можда и скептичан, можда 
и више него скептичан осмех над сваким оптимизмом. 
Двосмислен и скептичан, али осмех. Осмех, али скеп-
тичан и двосмислен. 

Као Сервантес, као Филдинг, као Гогољ, као 
Дикенс, као Достојевски и Томас Ман, Леонов је знао 
да у прозном делу треба да буде хумора, без обзира на 
сву, можда неминовну, свакако врло честу тмурност 
сижејне грађе коју као  писац користи. Отуд и осмех, 
који је, на крају, полуосмех, који је, на крају, наговештај 
осмеха. Злурадо се наругати, критички се ’ангажовати’, 
исмејавати, осуђивати, фанатично бити за или против, 
нипошто није исто што и сагледати људску судбину с 
разних страна; са свих свакако није могуће. Или, као 
што није свака нада docta spes, као што није свако до-
бро довољно против зла, нити ће свака молитва бити 
услишена, тако ни дух, кад је дух, не може све. Али дух, 
кад је дух, ипак може много, у уметности и другде, где 
се јави и делује.

2018 – 2019.
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Драган Стојановић, рођен 13. априла 1945. у 
Београду. Дипломирао на Правном факултету у Београду 
1968. и на Филолошком факултету у Београду, Одсек за 
општу књижевност и теорију књижевности 1972. Од јуна 
2014. професор емеритус Универзитета у Београду.

Збирке песама
• Олујно вече, СКЦ, Београд 1972.
• СЛ. Четири песме о Сл., Матица српска, Нови 

Сад 1992. (библиофилско издање у 100 примера-
ка са цртежима Вишње Петровић); друго издање: 
Хинаки, Београд 2001.

• Године, Друштво Источник, Београд 2006.
• Није то све, Досије, Београд, 2007.
• Сито, Досије, Београд, 2015.

Есејистичко-пародијска проза
• Светска књижевност. Научно проверене 

приповести у којима се износи истина о разним 
питањима а нарочито о љубави, разврстане у 
четири књиге, Рад, Београд 1988.

Романи
• Двојеж, Време књиге, Београд 1995; друго издање: 

Београд, Службени гласник 2013.
• Злочин и казна, Стубови културе, Београд 1996.
• Бензин, Стубови културе, Београд 2000.
• Океан, Народна књига, Бероград 2005; 
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друго издање (сада под насловом Двојеж; по-
говор Катарине Рорингер Вешовић ): Београд, 
Службени гласник 2013.

• Уредник од искуства, Досије, Београд 2009.

Приповетке
• Месеци, Досије 2007.
• Ћерка шпанског борца, Дом културе Студентски 

град, Београд 2018. 

Књиге огледа и студија, научне монографије
• О идили и срећи. Хелиотропно лутање кроз 

сликарство Клода Лорена, Издавчка књижарница 
Зорана Стојановића, Сремски Карловци-Нови 
Сад 1991; друго издање: Београд, Федон 2013.

• Читање Достојевског и Томаса Мана, Нолит, 
Београд 1982.

• Рајски ум Достојевског, СИЦ, Београд 1994; 
друго, допуњено издање: Чигоја- Филолошки 
факултет, Београд 2003; треће проширено 
издање: Досије–Филолошки факултет, 2009.

• Dostojewski und Thomas Mann lesen. Von der 
Fragwürdigkeit und Notwendigkeit des Deutens, Verlag 
Peter Lang, Bern-Frankfurt a/M-New York 1987.

• Парадоксални класик Томас Ман, Завод за 
уџбенике и наставна средстава, Београд 1997.

• Лепа бића Иве Андрића, Цид-Платонеум, 
Подгорица-Нови Сад 2003; друго издање: 
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Филолошки факултет, Београд 2012.
• Поверење у Богородицу (Лаза Костић, Иван В. 

Лалић, Владан Десница, Милош Црњански, 
Скендер Куленовић, Иво Андрић, Бошко 
Петровић), Досије, Београд 2007.

• Енергија сакралног у уметности, Службени 
гласник, Београд, 2010; друго допуњено издање 
2012.

• Иронија и значење, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 1984; друго допуњено издање 
2003.

• Ironie und Bedeutung, Verlag Peter Lang, Bern-
Frankfurt a/M-New York-Paris 1991.

• Феноменологија и вишезначност књижевног 
дела. Ингарденова теорија опализације, “Вук 
Караџић”, Београд 1977; друго издање: Службени 
гласник, Београд, 2011.

• Наталија Цветковић – усамљени акт, Genero, 
8-9, 2006.

• Швејк хоће да победи, Футура публикације, Нови 
Сад, 2014.

• Писмо о поезији. О пет песама Борислава 
Радовића, Београд, Танеси 2016.
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