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Драгана Д. Валигурска

ЖИВОТИЊА КАО ДРУГИ. ИНТЕРСПЕЦИЈСКИ СУСРЕТ  
У РОМАНУ ВЕРНИ РУСЛАН ГЕОРГИЈА ВЛАДИМОВА

„The animal looks at us, and we are naked before it. 
Thinking perhaps begins there“.

Jacques Derrida, The Animal That Therefore I Am

У скла ду са ак ту ел ним тен ден ци ја ма раз во ја ху ма ни стич ке 
ми сли, рад пред ста вља де ли мич но од сту па ње од ан тро по цен трич ног 
окви ра има го ло шких ис тра жи ва ња, и њи ме се пред ла же ана ли за 
зо о морф них ли ко ва као сли ке Дру гог, чи ја је раз ли чи тост усло-
вље на при пад но шћу дру гој би о ло шкој вр сти, и ана ли за сли ке Себе 
кроз фил тер књи жев но-умет нич ког кон струк та жи во тињ ске све сти. 
Ова кав при ступ зо о морф ним ли ко ви ма нај у спе шни ји је на ма те-
ри ја лу књи жев них де ла, у окви ру ко јих се на ра ци ја вр ши из тач ке 
гле ди шта жи во ти ња. При мер та кве ана ли зе пред ста вљен је на при-
ме ру ро ма на Вер ни Ру слан, а ис тра жи вач ка па жња усме ре на је на 
сред ства ко ји ма се по сти же ау тен тич ност зо о ло шке пер спек ти ве, 
еле мен те ко ји обез бе ђу ју раз ли чи тост жи во тињ ског све та у од но су 
на људ ски, као и сли ке чо ве чан ства ко ја се ра ђа из те опо зи ци је.

Кључ не ре чи: Вла ди мов, Вер ни Ру слан, зо о морф ни лик, има-
го ло ги ја.

Од нос из ме ђу чо ве ка и жи во ти ње ка рак те ри ше не мо гућ ност (спо)раз-
у ме ва ња. Не до ста так за јед нич ког је зи ка пред ста вља не пре мо сти ву ба ри је-
ру из ме ђу њи хо вог и на шег све та: „its lack of com mon lan gu a ge, its si len ce, 
gu a ran te es its dis tan ce, its dis tin ctness, its ex clu si on from and of man” (BerGer 
1980: 6). Бу ду ћи да жи во тињ ски је зик не по зна је пи смо, сва ку пи са ну реч о 
жи во ти њи ка рак те ри ше људ ска су бјек тив ност. Ка ко је већ утвр ђе но у обла-
сти кул тур не ани ма ли сти ке (ani mal stu di es), про у ча ва ње тек сто ва о жи во-
ти ња ма из јед на ча ва се са ис тра жи ва њем људ ских пред ста ва о жи во ти ња ма: 
„If our only ac cess to ani mals in the past is thro ugh do cu ments writ ten by hu mans, 
then we are ne ver lo o king at ani mals, only ever at the re pre sen ta tion of the ani-
mals by hu mans” (FuDGe 2002: 4). Жи во ти њу у књи жев ном тек сту не мо же мо 
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спо зна ти она квом ка ква она у ствар но сти је сте, и упра во нас та чи ње ни ца 
упу ћу је на на уч но по ље има го ло ги је, ко ја се ба ви про у ча ва њем сли ка, од-
но сно пред ста ва о Дру гом, за не ма ру ју ћи њи хов сте пен тач но сти. 

У свом есе ју What Is It Li ke to Be a Bat фи ло зоф То мас Неј гел (Tho mas 
Na gel) ука зу је на огра ни че ност раз у ме ва ња ани мал не све сти на при ме ру 
сле пог ми ша. На и ме, ко ли ко год на уч ник имао зна ња о на чи ну функ ци о-
ни са ња мо зга овог си са ра и ње го вој сен зор ној ак тив но сти, он ни ка да не ће 
мо ћи да ре кон стру и ше ис ку ство ње го ве све сти она ко ка ко је сле пи миш 
до жи вља ва. На су прот то ме, у гра ни ца ма књи жев но-умет нич ке ствар но сти 
пи сци пре ва зи ла зе овај гно се о ло шки про блем да ју ћи чо ве чан ству је дин стве-
ну при ли ку да са зна шта се кри је иза ћу та ња жи во ти ње, пред ста вља ју ћи 
свет жи во ти ње и свет ви ђен очи ма жи во ти ње. Књи жев на де ла у у ко ји ма се 
на ра ци ја вр ши из тач ке гле ди шта зо о морф них ли ко ва чи не се нај по год ни јим 
за има го ло шка про у ча ва ња, бу ду ћи да нас жи во ти ње у овом слу ча ју у пр вом 
ре ду ин те ре су ју као би ћа ау то те лич не вред но сти, а ма ње као ма ска, сим бол 
или але го ри ја. Та кав на ра тив ни по сту пак за си гур но ни је је ди на, али је сва-
ка ко ва жна стра те ги ја ин ди ви ду а ли за ци је жи во ти ње. У ве зи са про бле мом 
ко ји смо пред ста ви ли на ме ће се низ пи та ња: Са ко јим ци љем пи сац по се же 
за та квим на ра тив ним ору ђем, ка ко ства ра ау тен тич ност зо о морф ног ју на ка 
и ње го вог по гле да на свет, те ка кве се сли ке чо ве ка и жи во ти ње раз ви ја ју 
из та кве пер спек ти ве? За тим, ка ко се пред ста ва о жи во тињ ској све сти ме-
ња ла то ком исто ри је, те ко ли ко се он раз ли ку је у за ви сно сти од кул тур ног, 
иде о ло шког или не ког дру гог кон тек ста у окви ру ко јег на ста је де ло? Од го-
вор на ова и слич на пи та ња мо же да ти је ди но па жљи ва и оп шир на сту ди ја, 
а ми ће мо у да љем тек сту по ку ша ти да при бли жи мо да ту про бле ма ти ку на 
при ме ру ро ма на Ге ор ги ја Вла ди мо ва Вер ни Ру слан.

Ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка уски круг мо сков ске ин те ли ген-
ци је упо знао се, пу тем са ми зда та, са за го нет ном при чом о ло гор ском стра-
жар ском псу. При ча ће се тек ка сни је пре то чи ти у ро ман, и у тој фор ми је 
Вер ни Ру слан до жи вео сво је пр во штам па но из да ње, у еми грант ском ча со-
пи су Гра ни це у Не мач кој, 1975. го ди не. Ње гов тво рац Ге ор ги је Вла ди мов 
(1931‒2003), ди си дент ски пи сац и књи жев ни кри ти чар, пред став ник тре ћег 
та ла са еми гра ци је, ни је се ми рио са цен зу ром и огра ни ча ва њем ства ра лач ке 
сло бо де.

У вре ме ка да је на ста ја ла Вла ди мо вље ва при ча, о ло го ри ма и ре пре-
си ја ма се тек по чи ња ло пи са ти. На кон Ста љи но ве смр ти и осу ђи ва ња кул та 
ње го ве лич но сти на XX кон гре су Ко му ни стич ке пар ти је Со вјет ског Са ве за, 
усле дио је низ по ли тич ких про ме на у ду ху ли бе ра ли за ци је дру штва: „По-
сле XX съезда об на де жи вающие  пе ре мены сти хийно охватывают все новые 
сферы со вет ско го общества – пар тию, го су дар ство, на у ку, культу ру” (ше
стаков 2008: 209). При вре ме но сла бље ње по ли тич ких ре пре си ја, та ко зва но 
„ото пље ње” или „ју го ви на”, ко је је тра ја ло од сре ди не пе де се тих до сре ди не 
ше зде се тих го ди на, омо гу ћи ло је бу ђе ње дру штве не све сти. На пла ну књи-
жев но сти, умет но сти и на у ке раз ви ле су се ди ску си је и бор бе ми шље ња, 
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за хва љу ју ћи ко јим се не дав на про шлост по че ла пре о сми шља ва ти. До кра ја 
1957. го ди не ре ха би ли то ва но је ви ше од по ла ми ли о на ло гор ских за тво ре-
ни ка, и њи хов по вра так на сло бо ду до нео је но ве, про ве ре не ин фор ма ци је 
о ре а ли ја ма жи во та у Ста љи но вим ло го ри ма за при нуд ни рад (шестаков 
2008). Вр ло ва жан до га ђај у ду хов ном жи во ту со вјет ског дру штва пред ста-
вља ла је пу бли ка ци ја чу ве ног ро ма на А. Сол же њи ци на, 1962. го ди не. Ње гов 
та лент, гра ђан ска хра брост и свет ска сла ва да ли су сна жан под сти цај ства-
ра њу ло гор ске про зе као те мат ског прав ца у раз во ју ру ске књи жев но сти од 
кра ја пе де се тих до по чет ка де ве де се тих го ди на 20. ве ка. В. Ша ла мов, Г. Вла-
ди мов, С. До вла тов, Л. Раз гон, А. Жи гу лин, В. Мак си мов, В. Гро сман – са-
мо су не ки од при зна тих пи са ца ко ји су ове ко ве чи ли ло гор ско ис ку ство из 
раз ли чи тих угло ва по сма тра ња. Умет нич ка кон цеп ци ја пре жи вље ног на шла 
је свој од раз у ро ма ни ма, но ве ла ма и сти хо ви ма – књи жев ност је, у ре а ли-
стич ком ду ху, по ди гла свој спо ме ник жр тва ма ко му ни стич ког ре жи ма.

Ори ги нал на и је дин стве на пер спек ти ва из ко је се от кри ва ју ре а ли је и 
по сле ди це то та ли тар ног ре жи ма обез бе ди ла је ро ма ну Вер ни Ру слан по себ но 
ме сто у струк ту ри ло гор ске про зе. Из ми сли, осе ћа ња, до жи вља ја и се ћа ња 
пса, чи та лац има при ли ку да на но во кон стру и ше чи тав свет Ста љи ни стич ке 
епо хе – ка ко у гра ни ца ма бо дљи ка ве жи це, та ко и ван њих. Ова кав на ра тив-
ни по сту пак омо гу ћио је оне о би ча ва ње са др жа ја, свеж по глед на по зна те 
чи ње ни це и ти ме стао на пут уо би ча је ној и ау то мат ској пер цеп ци ји про чи-
та ног. Осим то га, до во ђе ње жи во ти ње у пр ви план, ство ре ња огра ни че не 
све сти, омо гу ћи ло је пи сцу да по ка же сву за мр ше ност пи та ња кри ви це и 
од го вор но сти: „Вла ди мов раз ру шил стройную тек то ни ку ла гер но го жан ра 
унич то жив раз де ле ние на па ла чей и жертв” (вайл–генис 2008: 39). Глав ни 
лик ро ма на је ху ма ни зо ва на жи во ти ња, вас пи та на и от хра ње на у све ту љу ди, 
спо соб на да раз ми шља и до но си за кључ ке, да осе ћа и по ве зу је чи ње ни це 
– али у гра ни ца ма ко је му је на мет ну ло ко му ни стич ко уче ње. Огра ни че ност 
спо знај ног ка па ци те та жи во ти ње био је ва жан мо тив за пи сца: 

„Во звращаясь к те ме ГУ ЛА Га – кто мог быть его ге ро ем? Я пред-
ставлял се бе та кую ги по те ти че скую фи гу ру, ко то рая бы уви де ла в этом 
чу до вищно м пред приятии не кий высший смысл и це ле со о бра зность, 
осуществлен ную уто пию” (владимов 2005: 224). 

Ру сла но ва свест и си стем вред но сти фор ми ра ни су ве штач ки са ци љем 
да слу жи др жа ви, од но сно, да по ста не део ме ха ни зма за му че ње и над зор 
за тво ре ни ка у ло го ру. У ро ма ну су до де та ља опи са не сце не сви ре пе дре-
су ре, за сно ва не на бо лу, стра ху и ис ко ри шћа ва њу псе ћег по тен ци ја ла да се 
ве же за свог вла сни ка, што је ре зул ти ра ло Ру сла но вом фа на тич ном ве ром 
у слу жбу као у ви ши циљ, и у ло гор као све тло бо ра ви ште до бра и ми ра. 
Де струк тив ни људ ски ути цај на псе ћу лич ност нај у о чи вљи ји је на по за ди-
ни ата ви стич ких сли ка ко је су му пре ци, степ ски вуч ја ци, оста ви ли у на-
сле ђе. Та му че ња, ис ку ше ња не про жи вље ним жи во ти ма, по се ћи ва ла су га 
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ре дов но, нај пре у ло го ру, а ка сни је и на сло бо ди. Као у сну, ви ђао је се бе у 
дру га чи јој ко ег зи стен ци ји са чо ве ком, у уло зи чу ва ра ста да ова ца, за штит-
ни ка људ ске мла дун ча ди или спа си о ца да вље ни ка. У сва кој од тих сли ка 
до ми ни ра ло је уза јам но по што ва ње и бли скост из ме ђу чо ве ка и пса. У ло гор-
ским усло ви ма та ко ђе је по сто ја ла љу бав, али при вид на, јед но стра на и по ни-
жа ва ју ћа за пса, и чак у та квом, окр ње ном ви ду, нео п ход на: „Что же тог да, 
если не любовь, по зволяло  сно сить все тяготы Службы” (владимов, 2000: 
63) Не пре ста ни страх, фи зич ко и пси хич ко на си ље, јав но по ни же ње и на 
кра ју сим бо лич ко ло мље ње кич ме – це на је ко ју је жи во ти ња мо ра ла да пла-
ти за свој при ста нак на свет љу ди. Ства ра њу сли ке не ви не жр тве до при не ла 
је у ве ли кој ме ри и бли скост Ру сла но вог по и ма ња све та са де чи јим: ње гов 
страх од мра ка, иде ја да ће по ста ти не ви дљив ако за жму ри, на зи ва ње зве зда 
очи ма чу до ви шта – са мо су не ки од при ме ра ко ји до ка зу ју по ме ну ту ве зу.

Ана ли за књи жев не сли ке жи во ти ње у Вла ди мо вље вом ро ма ну уско је 
по ве за на са са мом на ра тив ном струк ту ром де ла, бу ду ћи да се пред ста ве о 
псе ћој при ро ди ма хом по ду да ра ју са осли ка ва њем Ру сла но ве све сти као 
објек та и су бјек та пер цеп ци је. Пас не про го ва ра до слов но у тек сту. О ње го вим 
ми сли ма, се ћа њи ма и пер цеп ци ји све та са оп шта ва на ра тор, ко ји, иа ко им-
пли цит но при су тан у тек сту, ја сно сиг на ли ше да је ње го ва по зи ци ја људ ска. 
Пре те жно то чи ни у ко мен та ри ма, крат ким од сту па њи ма, у ко ји ма опо ми ње 
чи та о ца да је пред њим ипак ство ре ње дру ге вр сте, и да му се не мо же су-
ди ти као се би јед на ком: „И не знал Ру слан, — а мы, гра мотные, зна ем ли? 
(…)” (владимов 2000: 38). Да кле, у окви ру ро ма неск не на ра ци је од ви ја се 
и пр ви су срет људ ске са не-људ ском жи во ти њом.

На ра тор ро ма на не при па да фик тив ном све ту ро ма на, ње го ва по зи ци ја 
је спо ља шња у од но су на пред ста вље не до га ђа је. Он има увид у уну тра шњи 
свет псе ћег би ћа и пред ста вља га са сво је људ ске тач ке гле ди шта чи та о цу, док 
је са вест све у куп не људ ске за јед ни це крај њи адре сат ис при ча ног: „Го спо да! 
Хозяева жи зни! Мы мо жем быть до вольны, на ши уси лия не про па ли да ром. 
Сильный и зрелый, пол но кровный зверь, чув ство вал на се бе жёсткие, уро-
дливые на ши по стром ки и при ни мал за ра дость, что ниг де они ему не жмут, 
не на ти рают, не ца ра пают (...)” (владимов 2000: 177). Та кву ин тер пре та ци-
ју по др жа ва и епи граф ро ма на у ви ду ци та та из дра ме М. Гор ког „Что вы 
сде ла ли, го спо да!“. При ча о стра жар ском псу, ка ко гла си под на слов ро ма на, 
ни жу ћи јед ну за дру гом сце не псе ће пат ње и бо ли, илу стру је иде ју да пам-
ће ње, тра у ма и жр тва ни су ка те го ри је ре зер ви са не ис кљу чи во за људ ско 
ис ку ство, те по зи ва на од го вор ност чи та во чо ве чан ство за тор ту ру кроз 
ко је про ла зе жи во ти ње у „људ ском“ све ту, од но сно све ту ко ји су љу ди при-
сво ји ли. На ту ма че ње ро ма на ван але го риј ског кљу ча по звао је и сам ау тор 
у јед ном од сво јих ин тер вјуа: „ни ка ких ал ле го рий быть не долж но, только 
со ба ка, про сто душный, об ма нутый на ми зверь “ (владимов 2005: 229).

Као што смо већ утвр ди ли, Ру сла нов ум је кон стру и сан по мо де лу 
људ ског. Да кле, је дан од про бле ма са ко јим се су сре ће мо ти че се ан тро по-
мор фи за ци је у при ка зу ли ка жи во ти ње. Ме ђу тим, ан тро по мор фи за ци ја 



191

ни је са мо од раз чо ве ко ве спо знај не огра ни че но сти по пи та њу дру гих би о ло-
шких вр ста, већ и ору ђе по сред ством ко јег се свет не по зна тог при бли жа ва 
по зна том. Још је у 18. ве ку фран цу ски фи ло зоф Жи ли јен Офре де Ла ме три 
осу ђи вао став о су пер и ор но сти људ ске при ро де, ука зи ва ју ћи на би о ло шку 
слич ност из ме ђу жи во тињ ске и људ ске вр сте: осе тљи вост на бол не и при-
јат не на дра жа је (lamettrie 1984: 35). По сту пак ан тро по мор фи за ци је у при-
ка зу псе ће лич но сти та ко ђе мо же мо по сма тра ти као сво је вр сно ин си сти ра ње 
на слич но сти, ко је да је на зна ча ју зби ва њи ма у жи во тињ ском све ту. При том, 
пи сац по сти же ви со ки сте пен ре а ли стич но сти у при ка зу свог ју на ка. Ру-
сла но ве ми сли и пер цеп ци ју ствар но сти озву ча ва на ра тор, омо гу ћу ју ћи да 
го вор ни и пи са ни је зик оста ну ди стинк тив но обе леж је људ ске вр сте. Пси у 
ро ма ну ко му ни ци ра ју са чо ве ком и из ме ђу се бе по мо ћу по гле да, ге сто ва и 
по кре та а на ра тор нам от кри ва њи хо во зна че ње. На тај на чин са зна је мо да 
Ру слан, пре ме шта ју ћи се са ша пе на ша пу и пра ве ћи пат нич ку бо ру на че лу, 
же ли га зди да са оп шти мно го то га, да му је за и ста не ла год но (владимов 
2000: 52), за тим, чи та мо по ле ми ку из ме ђу кр во лоч ног пса Джул бар са и Ру-
сла на (2000: 37), или до го вор око те ри то ри је из ме ђу кућ ног пса Тре зор ке и 
Ру сла на (2000: 71). Та квим ту ма че њи ма про жет је чи тав текст. Ве ро до стој-
но сти зо о морф ног ју на ка та ко ђе до при но се опи си пу ни де та ља, ко ји иза зи-
ва ју асо ци ја ци је ис кљу чи во ве за не за свет ани мал ног, те спре ча ва ју њи хо ву 
ме та фо рич ку ин тер пре та ци ју:

„А нынче ему до ста лась большая са хар ная кость, так мно го обещав-
шая, что хо те лось не ме длен но уне сти её в угол и за тол кать в под стил ку, 
чтобы уж по том раз грызть как сле ду ет — в тем но те и в оди но че стве. 
Но при хозяине он стеснялся тащить из кор му шки, только со драл все 
мясо на всякий слу чай — опыт го во рил, что по во звращении мо жет этой 
ко сточ ки и не ока заться. Бе ре жно её пе ре дви гая но сом, он выла кал на вар 
и принялся сглатывать комья тёпло го ва ре ва, роняя их и под хватывая (...)“ 
(владимов, 2000: 5).

Ва жна је у том по гле ду и на гла ше на уло га ин ту и ци је и чу ла у про це су 
спо зна ва ња спо ља шњег све та и функ ци о ни са ња у ње му. Нај зна чај ни ји за-
да ци слу жбе, по пут по тра ге за бе гун цем или „из два ја ња из го ми ле” те ме ље 
се на чу лу ми ри са. Оно му по ма же да ре кон стру и ше ско ра шња де ша ва ња, 
и пре по зна ка рак тер чо ве ка до нај сит ни јих де та ља: сте пен ин те ли ген ци је, 
хра брост, са жа љи вост, па чак и чо ве ков од нос са при ја те љи ма. Без тог ору-
ђа, Ру сла нов оп ста нак ка ко у зо ни, та ко и ван ње, не би био мо гућ. Ко ли ко 
је оно зна чај но у псе ћем све ту мо же се ви де ти из на чи на на ко ји Ру слан 
де фи ни ше смрт: као не по сто ја ње у ко ме ни че га не ма и ни шта не ми ри ше. 
Чак се и о ве ри, као јед ном од по сту ла та на ко ји ма се за сни ва Ру сла нов жи-
вот го во ри као о су пер њу ху. У ко му ни ка ци ји пса са чо ве ком под јед на ко је 
ва жна и ин ту и ци ја, бу ду ћи да пси не раз у ме ју „при ми ти ван и ни шта ван” 
људ ски је зик, из у зев не ко ли ци не ре чи те сно по ве за них са слу жбом. Они 
ин ту и тив но от кри ва ју на ме ре и емо ци је ко је сто је иза људ ских ре чи, и 
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ин тер пре ти ра ју их на свој на чин. Пред о се ћа ња не сре ће или смр ти нај че шће 
се ја вља ју у ви ду нео бја шњи вог не ми ра или сна, а та ква са зна ња се ши ре ла-
ве жом или за ви ја њем: „Но — если вымер ли, то ведь он бы это по чув ство вал! 
Не он, так дру гие со ба ки, — ко му-то  же это не пре мен но при сни лось бы, и 
он бы всех раз бу дил во ем” (владимов 2000: 6).

Пас ни је са мо обје кат пер цеп ци је на ра то ра ко ји има спо соб ност ин тро-
спек ци је у свест свог ју на ка, већ је исто вре ме но и су бје кат ко ји на је дин ствен 
на чин до жи вља ва опи си ва ну ствар ност и до га ђа је. У тек сту до ми ни ра пер
со нал на1 тач ка гле ди шта, од но сно, при по вед не си ту а ци је се ве ћи ном пред-
ста вља ју из кон цеп ту ал не по зи ци је јед ног од ју на ка, у да том слу ча ју пса.

Упра во на пер цеп тив ном пла ну се дру га чи ја, не-људ ска пер спек ти ва 
нај и зра зи ти је ре а ли зу је. У опи си ма окру жу ју ће ствар но сти, на ла зи мо не ко-
ли ке сиг на ле да је она за и ста ви ђе на псе ћим очи ма. Је дан од та квих по сту па ка 
је зо о мор фи за ци ја не жи вих пред ме та: трак тор се, на при мер, пер ци пи ра 
као звер са ис це ре ном њу шком, а цев ау то ма та се на зи ва цр ном њу шки цом. 
Исти по сту пак се при ме њу је и при ли ком осли ка ва ња ло го ра ша и сло бод-
ња ка, чи ме се ука зу је на њи хо во ни ско ме сто на Ру сла но вој дру штве ној 
ле стви ци. Па та ко сло бод њак има ма сну цр ве ну њу шке ти ну са че љу сти ма, 
а за тво ре ни ци за Ру сла на ни су ни шта дру го до смр дљи во и из бе зу мље но 
ста до. Ути ску ау тен тич не псе ће пер спек ти ве до при но си и до след но ту ма-
че ње по ја ва и пред ме та ствар но сти у скла ду са скром ним жи вот ним ис ку-
ством стра жар ског пса. Као при мер у овом слу ча ју мо же по слу жи ти псе ћа 
ин тер пре та ци ја чи ње ни це да бив ши ло го раш жи ви са же ном – да кле, она 
је са да ње гов га зда.

Опи са на ствар ност је ко ло рит но бо га та, и по сма тра но у це ли ни, сти че 
се ути сак да је пас осе тљи ви ји на бо је у ве ћој ме ри не го што је чо век. Ин те-
ре сант на је у том по гле ду си не сте тич ка по ве за ност емо ци ја и бо ја. Ру сла но ва 
срџ ба је жу те бо је и то ли ко је сна жна да се све што ви ди и за ми шља бо ји у 
жу то: „В жел тое окра си лись не бо и снег, желтыми сде ла лись ли ца бе гле цов, 
в ужа се обо ра чи вающихс я на бе гу, желтыми бли ка ми за мелька ли по дошвы” 
(владимов 2000: 10–11). Пер цеп тив ни план те сно је по ве зан са је зич ким 
пла ном ро ма на. Са оп шта ва ју ћи о оно ме што Ру слан ви ди и чу је, на ра тор у 
раз ли чи тим ин тер ва ли ма обра ћа па жњу на са мо зву ча ње ре чи, ко ри сти 
спе ци фич ну лек си ку, по пут ре чи дво но жац, на гла ша ва да су од ре ђе не ре чи 
до бро по зна те псу или пре но сти ње го во нео до бра ва ње и чу ђе ње због по је-
ди них уста ље них на зи ва: „Он знал, что у хозяев это зовётся «снег», но не 
со гла сился бы, по жа луй, чтоб это во обще как-ни будь называ лось. Для Ру-
сла на оно было про сто — бе лое“ (владимов 2000: 5).

Из сло же не и ви ше план ске на ра ци је кроз при зму псе ће лич но сти мо же 
се ре кон стру и са ти ево лу ци ја од но са из ме ђу чо ве ка и пса. По че так те ин-
тер спе циј ске ве зе се же да ле ко у про шлост, до ле ген де о пр вом Псу, чи ји је 

1 Тер мин В. Шми да, пре у зет из шмид 2003: 71–80.
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Ру слан „за ко ни ти син”, а ко ји је, мо ти ви сан стра хом од мра ка и мр жњом 
пре ма ме се чи ни, по тра жио Чо ве ко ву ва тру у пе ћи ни, те за ме нио сло бо ду 
вер но шћу. Ата ви стич ке сли ке ко је му че Ру сла на све до че о сим би о зи две ју 
би о ло шких вр ста ко ја је по том усле ди ла, склад ној и рав но прав ној ин тер спе-
циј ској за јед ни ци, од ко је ни је оста ло ни тра га у Ру сла но вој сва ко днев ни ци. 
Ру слан је не по сред ни све док мо рал ног па да чи та вог људ ског дру штва, иза-
зва ног „чо ве ко вом на у ком”, од но сно Ста љи но вим по ли тич ким уче њем. Ка ко 
је већ при ме ти ла А. Мек да у ел, Вла ди мов, по узо ру на Тол сто је вог Плат но
ме ра, гра ди свог зо о морф ног ре флек то ра опи ру ћи се на исто риј ску пред ставу 
о жи во ти ња ма као би ћи ма ве ли ке му дро сти ко ја ћут ке по сма тра ју чо ве ка 
и ње го ве рад ње (mcDoWell 2001: 10). Та ква пред ста ва на до ве зу је се на ши-
ро ко рас про стра ње но ми то ло шко ве ро ва ње да би чо век раз у ме ва њем жи во-
тињ ског је зи ка сте као увид у ве ли ке исти не, чи ји од јек на ла зи мо и у срп ској 
на род ној књи жев но сти, у бај ци Не му шти је зик. Иа ко се Ру слан у оце њи ва њу 
љу ди и оп хо ђе њу пре ма њи ма осла ња на си стем кла си фи ка ци је (в. mcDoWell
2001: 229–230) дво но жа ца, ко ји је раз вио под ути ца јем ин док три на ци је и 
слу же ња, по сто ји низ па ра ме та ра на осно ву ко јих се чо век уоп ште но ква ли-
фи ку је и од ре ђу је као спе циј ски дру ги, дру га чи ји у од но су на жи во ти њу. У 
тој сли ци чо ве ка као дру гог па ра док сал но се ста па ју еле мен ти су пер и ор но-
сти и ин фе ри ор но сти. Љу ди су ви ша би ћа, по ко ри ли су при ро ду и жи во ти ње 
као њен са став ни део, и исто вре ме но за ви се од њих услед сво је огра ни че но сти 
у до ме ну из о штре но сти чу ла, спрет но сти и ин ту и ци је. Ова кон ста та ци ја 
на ла зи сво ју по твр ду и у про сто ру ло го ра, о њој све до чи од нос из ме ђу па са 
стра жа ра и га зди, али и ван ње го вих гра ни ца. Ма ли не у глед ни пас Тре зор ка 
бо ље од сво је вла сни це раз ли ку је ње не вер не при ја те ље, по тај не не при ја-
те љи це, те сва ког од њих до че ку је по себ ним по здра вом. Та ко зва но осва ја ње 
и по ко ра ва ње жи во ти ња мо гу ће је је ди но уз њи хов при ста нак и до из ве сне 
гра ни це:

„Да, всякий зверь по ни ма ет, на сколько  ве лик че ло век, и по ни ма ет, 
что ве ли чие его про сти ра ется оди на ко во да ле ко и в сто ро ну До бра, и в 
сто ро ну Зла, но не всюду его смо жет со про во ждать зверь, да же го товый 
уме реть за не го, не до любой вер шины с ним дойдёт, не до любо го по ро га, 
но где-ни будь оста но вится и под ни мет бунт“ (владимов 1989: 124).

Жи во ти ња је би ће огра ни че ног раз вој ног по тен ци ја ла, али упра во због 
то га и мо рал но су пер и ор ни ја од чо ве ка. У ани мал ном све ту вла да ју ни ски 
за ко ни ко ји од ре ђу ју њи хо ве ме ђу соб не од но се. Не сме се ло ви ти сли чан 
се би, што је оми ље на за ба ва дво но жа ца. У не во љи се пси ме ђу соб но хра бре, 
а по мра зу гре ју и су ше. По шту ју се пра ви ла до брог ује да ња: „Ку сай, но не до 
смер ти“ (владимов 2000: 110). Њи хо ви за ко ни су ни ски, јер их са ма при ро-
да од ре ђу је, док су љу ди са ми ство ри ли сво је за ко не пре ма на у ци, и они се 
те ме ље на оту ђе но сти, стра ху јед них од дру гих, не јед на ко сти, пот чи ња ва њу 
и бе сми сле ном на си љу, и тај мо дус ко ри сте и у кон так ту са дру гим вр ста ма. 
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У Вла ди мо вље вом ро ма ну, уоп ште но по сма тра ју ћи, ви шим емо ци ја ма и 
на че ли ма, као што су са жа ље ње, осе ћај од го вор но сти за дру ге, до сто јан ство 
или хра брост у смрт ном ча су од ли ку ју се жи во ти ње, док је основ на емо ци ја 
љу ди – страх. Иде јом о по гре шном прав цу раз во ја људ ског дру штва про жет 
је чи тав ро ман, и она на ро чи то до ла зи до из ра жа ја ка да се чо век упо ре ди 
са жи во ти њом као ни жом би о ло шком вр стом: „Ни ког да со ба ка не уку сит 
то го, кто её без ум но любит (...) на та кое из вращение спо со бен только че ло век“ 
(владимов 2000: 97, на гла си ла Д. В.).

Име, као основ но обе леж је лич но сти, та ко ђе је јед на од ка те го ри ја ре-
зер ви са них за псе у Вла ди мо вље вом ро ма ну. Са из у зет ком те та-Стју ре, сви 
оста ли људ ски ли ко ви на зи ва ју се пре ма сво јој функ ци ји и ста ту су, што 
од ра жа ва ап со лут ну бе зна чај ност по је дин ца у со вјет ском дру штву: је дан 
од ло го ра ша, сло бод њак, вод ник, га зда. И Одр па нац је са мо је дан од одр-
па на ца, бив ших ло го ра ша, ли шен би ло ка кве мо гућ но сти да се вра ти свом 
пре ђа шњем жи во ту. Из Ру сла но ве пер спек ти ве упо зна је мо се са мно го број-
ним дру гим ли ко ви ма па са (у ро ма ну се по ми њу и дру ге жи во ти ње – мач ке, 
ир ва си, ву ко ви и ми ше ви – али се они не тре ти ра ју као лич но сти, од но сно, 
по ми њу се са мо у кон тек сту лан ца ис хра не). Сва ки од њих је за себ на лич ност, 
са је дин стве ним уну тра шњим све том, има сво је име и сло же ну пси хич ку 
струк ту ру. На при мер, пас по име ну Џул барс је нај ста ри ји и нај сви ре пи ји 
ме ђу њи ма, са нај ви шим оце на ма из мр жње и не по ве ре ња, и исто вре ме но 
спо со бан да са о се ћа са бо лом сво јих дру го ва, и да се осе ћа од го вор ним за 
смрт дру гог пса итд. На су прот из ра зи тој ди фе рен ци ја ци ји псе ћих ли ко ва, 
бо гат ству уну тра шњег све та и мо ти ва, у при ка зу људ ских ли ко ва до ми ни-
ра јед но лич ност и схе ма тич ност. Га зде има ју бо жан ска ли ца, али слич не 
фи зи о но ми је и слу же се истим три ко ви ма, а ло го ра ше страх из јед на ча ва и 
пре тва ра у ста до. До сто јан ство у стра ху је још је дан па ра ме тар по ко јем се 
ани мал ни свет су прот ста вља људ ском: „(...) за свою жизнь зверь сра жа ется 
до кон ца, зверь не ли жет са по ги убийцам“ (владимов 2000: 203).

Је дан од основ них про бле ма пре зен то ва ног ин тер спе циј ског су сре та 
је сте не по врат ност и по губ ност људ ског ути ца ја на жи во ти њу. Тра гич ност 
Ру сла но вог по ло жа ја са сто ји се у чи ње ни ци да се он, бу ду ћи да је отро ван 
сво јом љу ба вљу пре ма чо ве ку, не мо же отрг ну ти од ње га и по но во по ста ти 
сло бод на звер. Ка да Ру слан ко нач но из гу би ве ру у чо ве ка, је ди ни мо гу ћи 
пут до сло бо де пред ста вља до бро вољ на смрт. Иде ја о са мо де струк ци ји као 
ма њем злу од при сил ног жи во та са љу ди ма још јед ном на кра ју ро ма на 
утвр ђу је ути сак о ду бо кој не ху ма но сти људ ског дру штва. Ме ђу тим, не би смо 
се мо гли сло жи ти са оце ном Х. Мон дри ко ја у сво јој мо но гра фи ји по све ће-
ној пред ста вља њу па са у мо дер ној ру ској кул ту ри при ме њу је овај оп шти 
ути сак на све људ ске ли ко ве у ро ма ну: „The re are no good pe o ple in this grim 
story“ (monDrey 2014: 242). Ту те зу опо вр га ва не са мо „тро ма до бро та“ Одр-
пан ца, већ и вр ло дис крет но уво ђе ње са ми ло сних по је ди на ца у на ра ци ју 
ко ји не оста ју иму ни на жи во тињ ску пат њу:
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„Оглушённый, раз да вленный все ми эти ми нес частьями, он ле жал, 
вытянув шись по перёк тро ту а ра, за крыв гла за. Про хо жим он ка зался 
око ле вающим; в та ких слу чаях че ло ве че ство раз деляетс я на два по то ка 
— од ни тебя об ходят с опа сливым со стра да ни ем, дру гие же, серд цем 
по креп че, про сто пе ре ша ги вают. Он не за ме чал ни тех, ни дру гих (...). 
Он си лился услышать за пах то го че ло ве ка, что со вал ему до ве сок, а 
слышал лишь за пах хле ба. И ви дел только хлеб ....“ (владимов 2000: 40; 
на гла си ла Д.В.)

Да кле, осла ња ју ћи се на има го ло шки при ступ у ана ли зи књи жев не 
сли ке жи во ти ње као Дру гог, иден ти фи ко ва ли смо основ не ме ха ни зме ње ног 
пред ста вља ња и тра ди ци ју на ко ју се пи сац осла њао у свом ра ду. Бу ду ћи 
да се при по вед не си ту а ци је у Вла ди мо вље вом ро ма ну ве ћи ном пред ста-
вља ју из зо о морф не, као пер со нал не тач ке гле ди шта, део ис тра жи вач ке 
па жње усме ри ли смо та ко ђе и на по ступ ке ко ји обез бе ђу ју ве ро до стој ност 
и ори ги нал ност псе ћег по гле да на свет, док је цен трал ни део ана ли зе по све-
ћен де фи ни са њу од но са из ме ђу пса и чо ве ка, те утвр ђи ва њу па ра ме та ра на 
осно ву ко јих се у ро ма ну ства ра опо зи ци ја из ме ђу чо ве ка и жи во ти ње као 
при пад ни ка за себ них би о ло шких вр ста. Сва ка ко, овај рад пред ста вља тек 
увод у да ту про бле ма ти ку, те мо же да по слу жи као осно ва за да ља ис тра-
жи ва ња у прав цу ин тер спе циј ске има го ло ги је, са пре те жним на гла ском на 
жи во ти ња ма као ау то те лич ним ли ко ви ма, пред став ни ци ма све та дру га чи јег 
од на шег, ко ји са чо ве ком де ле не са мо жи вот ни про стор, већ и све по сле ди це 
људ ског де ло ва ња.
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Дра га на Ва ли гур ска

ЖИ ВОТ НОЕ КАК ДРУ ГОЙ. МЕ ЖВИ ДО ВАЯ ВСТРЕ ЧА В ПО ВЕ СТИ  
ВЕРНЫЙ РУ СЛАН ГЕ ОР ГИЯ ВЛА ДИ МО ВА

Р  е  з  ю  м  е

В со о твет ствии с фи ло со фией пост гу ма ни зма, в дан ной статье ав тор пред-
ла га ет из у че ние зо о морфных пер со на жей в ка че стве обра за дру го го/чу жо го, раз-
ли чие ко то ро го обу сло вле но при на дле жностью к дру го му би о ло ги че ско му ви ду, 
и рас смо тре ние обра за че ло ве ка че рез фильтр ли те ра тур но-ху до же ствен но го кон-
струк та со зна ния жи вотных. В рам ках ана ли за мы опре де ли ли основные ме ха-
низмы ре пре зен та ции жи вот но го (ан тро по мор физм, дет ское по ни ма ние ми ра) и 
тра ди ции, на ко торые пи са тель по ла гался. Часть ис сле до ва тельско го вни ма ния 
была так же на пра вле на на при емы, ко торые обес пе чи вают до сто вер ность и ори-
ги нальность взгляда со ба ки на мир, в то время как цен тральная часть статьи по-
священа опре де ле нию от но ше ний ме жду со ба кой и че ло ве ком, и опре де ле нию 
па ра ме тров, на осно ве ко торых в по ве сти со зда ется про ти во по ста вле ние ме жду 
че ло ве ком и жи вотным как пред ста ви телями от дельных би о ло ги че ских ви дов.
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