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РАЗГОВОР СА ДР КОРНЕЛИЈОМ ИЧИН, ПРОФЕСОРОМ 

РУСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ 

У БЕОГРАДУ 

 

Разговор води др Јован Ајдуковић, уредник БР 

У последње две године организовали сте две међународне 

конференције. О којим конференцијама је реч? 

Од 23. до 25. октобра 2003. организовала сам филозофско-књижевну 

конференцију “Космизам и руска књижевност. Поводом 100-

годишњице од смрти К.Фјодорова”, а од 23. до 25. септембра 2004. 

конференцију “Александар Веденски у контексту светске авангарде”, 

посвећену 100-годишњици овог руског авангардног песника.  

 

Зашто сте се одлучили за ове ауторе? 

Мисао Фјодорова, оснивача филозофског правца космизма, била је, 

по мом суду, најпродуктивнија за читаву руску културу.  

Његов пројекат заједничког посла у коме треба да учествују сви 

синови и кћери људског рода - “васкрсавања” свих предака и на тај 

начин осмишљавања њиховог проживљеног живота на земљи, тј. 

враћања дуга према прецима, такозваног “супраморализма” 

(њиховим избављењем од смрти – вечног зла), коме морају бити 

подређена сва знања и сва техничка достигнућа и природне стихије с 

циљем насељавања Васељене, - утицао је на свеколику руску мисао 

краја 19. и током 20. века, почев од научника Вернадског, 

Циолковског, Чижевског и филозофа Соловјова, Булгакова, 

Флоренског, преко писаца Достојевског, Толстоја, Мајаковског, 

Хлебњикова, Платонова, сликара Филонова, сликара групе 

Амаравела па до режисера Тарковског и Параџанова. То је потврдила 
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и структура истраживача његовог дела, учесника конференције: од 

физичара и филозофа до културолога, историчара уметности и 

књижевних аналитичара. 

Дело Александра Веденског, изузетног руског филозофског песника 

20. века, сматра се најсложенијим за књижевну анализу. Његову 

поетику карактерише алогизам, примена теорије релативитета и 

квантне механике на књижевни текст, дубински интертекстуални и 

митопоетски слојеви. Зато до сада није написана ниједна књига 

посвећена стваралаштву Веденског, а, истини за вољу, и број 

истраживача-зналаца његовог стваралаштва је несразмерно мали 

величини песникове појаве. У најбољем случају постоје појединачне 

студије или поглавља у књигама посвећеним стваралаштву обериута 

или литератури апсурда. Његово дело ће тек постати сфера 

интересовања проучавалаца књижевности. У том светлу је и ова 

конференција била замишљена као почетак комплексног 

истраживања књижевног наслеђа Веденског.  

У страној, али и у домаћој штампи, конференције су 

представљене као сензација. Зашто? 

Из више разлога. Пре свега зато што су то биле “проблемске” 

конференције, срачунате на разрешење већ постављаних питања у 

науци и дефинисање предстојећих проблема која ће чекати 

истраживаче наслеђа поменутих аутора и идеја које су промовисали 

на филозофском плану и плану уметничког исказа. Овакав приступ је 

подразумевао планско окупљање најкомпетентнијих истраживача 

филозофског и књижевног текста, којима је био упућен персонални 

позив. То је одмах одредило највиши научни ниво, јер су 

учествовали аутори фундаменталних истраживања. На конференцији 

о Фјодорову било је 30 страних учесника из Русије, Пољске, 

Украјине, Немачке, Израела, Француске, Босне и Херцеговине, а на 

конференцији о Веденском - 25 учесника из Русије, Немачке, 

Француске, САД, Израела, Хрватске, Холандије, Италије, што је, за 

наше прилике, сложићете се, заиста велики број. Потом, и једна и 

друга конференција су биле прве међународне научне конференције 

посвећене овим ауторима. Истина, у Русији се одржавају 

колоквијуми посвећени Фјодорову, али без страних учесника и 

публикација које би следиле након њих, тако да су више локалног 

карактера. Што се тиче Веденског, ово је апсолутно прва у свету 

конференција посвећена његовом стваралаштву. И оно што је била 

сензација како за стране учеснике, тако и за стране и домаће медије 

јесте чињеница да се све одвија у Београду.  

Неспорно је да је Ваш научни ауторитет у значајној мери био 

гаранција квалитета конференција. Међутим, неко би Вам, ипак, 

могао послужити зa узор?  



Моје 15-годишње научно интересовање за руску књижевност и руску 

културу у европском контексту, које је подразумевало писање књига 

и студија на руском језику, њихово штампање у најзначајнијим 

русистичким часописима 10-ак земаља, учешће на 30-ак 

конференција у иностранству (од чега највећим делом по 

персоналном позиву) и у страним научним пројектима, било је залог 

могуће успешне реализације ове замисли. Желела сам да се колеге с 

којима се срећем у свету и водим дијалог, окупе и у Београду на 

конференцијама, које ће у аналима светске русистике остати 

упамћене и по томе што их је организовала књижевна русистика у 

Београду. У том смислу, могу рећи слободно, узор ми је била Нина 

Каучишвили из Италије, која је својевремено прва у свету 

организовала конференције посвећене стваралаштву Павла 

Флоренског и Андреја Белог.  

Која су то најзначајнија светска имена посетила Београд? 

На конференцији о Фјодорову учествовали су пре свега публикатори 

и коментатори сабраних дела Фјодорова у 5 томова - Светлана 

Семјонова и Анастасија Гачева, потом потомци првог публикатора и 

ученика Фјодорова, филозофа Владимира Кожевњикова, - академик 

Дмитриј Кожевњиков и Александра Кожевњикова, потомак 

филозофа Павла Флоренског - академик Павле Флоренски, 

академици Валентин Никитин и Борис Режабек. На конференцији су 

учествовали савремени руски филозофи и писци Владимир Кантор, 

Вадим Казјутински, Алексеј Грјакалов, Валериј Савчук, као и 

истраживачи руске књижевности и културе; међу њима бих 

издвојила Ханса Гинтера, најбољег у свету познаваоца 

соцреалистичке поетике, потом Сергеја Бирјукова, данас једног од 

најзначајнијих зналаца авангарде, присутне и у његовом песничком 

опусу, оснивача Академије заума (обојица из Немачке), као и 

незаобилазног истраживача Платонова и Достојевског Константина 

Баршта из Петербурга. Светски позната Људмила Сараскина нашој 

јавности је била представљена преводима; она је аутор великог броја 

књига посвећених Достојевском. Издвојила бих изузетне зналце 

књижевности Сребрног доба, тачније, емигранстке књижевности - 

Владимира Хазана из Јерусалима, акмеизма - Олега Лекманова из 

Москве и обериута - Игора Лошчилова из Новосибирска, иза којих је 

већи број монографија. Посебно бих истакла учешће историчара 

уметности Наталије Злидњеве из Москве (Институт за славистику 

РАН) и Гражине Бобилевич из Варшаве (Институт за славистику 

ПАН).  

На конференцији посвећеној обериуту Александру Веденском 

учествовали су први публикатор дела Веденског и Хармса Михаил 

Мејлах из Стразбура, први руски издавач сабраних дела Веденског, 

Сергеј Кудрјавцев, власник московске издавачке куће "Гилеја", 

режисер 10 представа по делима Веденског, Хармса и других 



обериута и директор театра "Ермитаж" - Михаил Левитин. На 

конференцији је био и академик Вилем Вестстејн из Амстердама, 

главни уредник чувеног часописа "Russian Literature". Био је у 

Београду и данас једно од највећих имена у русистици - Омри Ронен 

из Ан Арбора, иначе ученик Кирила Тарановског, који је по позиву 

Јакобсона гостовао на Харварду, а потом и остао у САД-у, будући да 

у Београду за њега није било места на књижевности. Исто тако био је 

и један од највећих руских фолклориста Георгиј Левинтон, као и 

изузетни лингвиста Људмила Зубова, чија су специјалност песнички 

језик ХХ века и историја језика. Наравно, посебно је важно то да су 

били аутори књига посвећених Веденском, обериутима и руском 

авангардном експерименту - руски аутори Татјана Никољска, 

Александар Кобрински, Владимир Фешченко, Јулија Валијева, 

Феликс Кувшинов, Валериј Мароши, као и те италијански слависта 

Ђулија Грепи те загрепчанка Аница Влашић-Анић. Посебно бих 

истакла и присуство француског истраживача Режиса Гејроа, 

преданог проучаваоца руске авангарде и публикатора једног од 

најзагонетнијих авангардних стваралаца Иљазда, чији је наступ 

представљао авангарду на делу, као и америчког слависте Матвеја 

Јанкелевича, преводиоца Хармса и Веденског на енглески језик.  

Истраживачи који нису били у прилици да учествују на 

конференцијама, послали су своје реферате - Владимир Макаров, 

Андреј Демичов и Светлана Скоропанова за зборник о космизму, 

Андреј Крусанов и Стефано Гардзонио - за зборник о Веденском. 

У разговору са учесницима конференција имао сам прилике да 

чујем да су оне биле не само научни, већ и културни догађај. На 

какве проблеме сте наилазили у њиховој организацији? Да ли 

сте имали финансијску помоћ институција и којих?  

Да одговорим прво на последње питање. Једину финансијску помоћ 

је пружило Министарство за науку Републике Србије. Истина, 

помогло је предузеће "Ласта" тако што нам је дало аутобус да 

одвеземо учеснике конференције у Сремске Карловце, као и Руски 

културни центар који је дао минибус за дочек једне групе гостију. И, 

свакако, Филолошки факултет је помогао око организовања пријема 

за учеснике конференције.  

Проблеми у организацији? Одсуство свести о томе колико је важно 

да светска наука дође у Београд, као и то да се ми укључимо у рад 

(кроз конференције, пројекте, објављивање) светских научних 

центара. Наука је или на светском нивоу - или је нема. Или знају за 

твоје радове и цитирају их - или те нема у науци. Другим речима, 

бављење науком се код нас схвата као лична ствар, па тако један 

човек мора да организује конференцију од почетка до краја. У сваком 

случају да би код нас нешто било успешно - то је цена, не постоји 

тимски рад. Дакле, од контаката, преко обезбеђивања бесплатних 



виза за руске држављане, писама и финансијских предрачуна за 

Министарство, резервације хотела, прављења програма, плаката, 

осмишљавања културног програма, резервисања ресторана, дочека и 

испраћаја гостију - све сам радила сама. Једину помоћ сам имала од 

својих младих сарадника (у дочеку и испраћању гостију) - Бобана 

Ћурића, Ане Јаковљевић и постдипломца Бојане Сабо. И веома сам 

им захвална због тога. И, наравно, на моралној подршци. 

О конференцијама као културним догађајима писано је у 5-6 руских 

гласила ("Литартурној газети", "Економској газети", "Арт-

футуруму", у новосибирским новинама и др.), у париској "Руској 

мисли", у јерусалимском гласилу, у канадском часопису "Toronto 

Slavic Quarterly", у САД-у, известила је Руска телевизија, а код нас су 

обавестили о конференцијама ТВ Студио Б, Радио Студио Б, Радио 

Београд II и III програм, "Политика", "Данас", "Вечерње новости", 

"Политика Експрес".  

А саме конференције су пратили различити културни садржаји. 

Конференцију о космизму - уметничко вече у Руском дому, где је 

наступио Младен Петровић са Скрјабиновим етидама, Сергеј 

Бирјуков са својом заумном-космичком поезијом, Кожевњикови који 

су путем слајдова приказали део породичног архива, а захваљујући 

предусретљивости Југословенске кинотеке добили смо филм 

Мелијеса "Путовање на месец" и одломке из "космичких" филмова 

Холгера-Мадсеа и Фрица Ланга. Такође смо упознали учеснике са 

Опсерваторијом на Звездари, као и са једним од центара руске 

емиграције - Сремским Карловицима, где је најбољи зналац руске 

емиграције код нас и сам потомак руских емиграната, Алексеј 

Арсењев фасцинирао госте надахнутом, занимљивом и чињенично 

поткрепљеном причом о руским емигрантима на нашем простору. 

Нешто другачије је био конципиран културни програм за 

конференцију о Александру Веденском. Овде се десетак студената, 

постдипломаца, асистената и професора, уз учешће Сергеја 

Бирјукова, потрудило да направи перформанс по текстовима 

Веденског. Јулија Станков и Драган Лазаревић су направили музичку 

обраду две песме Веденског као и звучне ефекте, Јелена Кусовац и ја 

смо правиле Power Point презентацију која је пратила спектакл, 

Миливоје Јовановић нам је "позајмио" глас, глумили су Ана 

Јаковљевић, Амра Латифић, Татјана Берановић, Јелена Кусовац, 

Бојана Сабо, Теодора Скробоња, Бобан Ћурић. Следеће вечери су 

глумци Народног позоришта извели за учеснике конференције 

представу "Ковачи", а на крају је следила ноћна пловидба 

туристичким бродићем, где су могли да се информишу о историји 

Београда. Да нагласим још и то да је екскурзије по "руском 

емигрантском" Београду водио у оба случаја Бобан Ћурић. 

Са рефератима су наступали Ваши асистенти и студенти. Неки 



од иностраних учесника конференције о Веденском приметили су 

да је у Београду формирана права научна школа. Хоћете ли нам 

још једанпут представити, рекао бих, нови талас у београдској 

русистици.  

Моја идеја је да се у науку улази одмах, да се мора бити максимално 

амбициозан и отворен за све врсте знања, и, наравно, спреман на 

учење. Смисао јесте да је наука органски процес, у који су укључени 

и доајени науке и почетници. Битно је истраживање и резултати тог 

истраживања. Тако да са поносом могу да кажем како, на пример, 

студенткиње четврте године Јелена Кусовац и Татјана Берановић 

својим радом о инсектима код Веденског нису нимало заостајале за 

рефератима прекаљених научника. Исто се односи на постдипломце 

Бојану Сабо, Амру Латифић, као и на Татјану Јововић, чији сам била 

ментор при изради магистарског рада. И то су на завршетку 

конференције констатовали Михаил Мејлах, Георгиј Левинтон и 

Омри Ронен, назвавши ове младе људе београдском школом 

русистике. Омри Ронен је, уз то, посебно подвукао научни приступ у 

постављању перформанса, што је такође израз једног органског 

процеса у коме сви учествујемо - од студента, преко постдипломца и 

асистента, па све до професора у пензији.  

Који су корени и принципи рада београдске школе књижевне 

русистике?  

Ми се у методу рада ослањамо на истраживања нашег највећег 

зналца руске књижевности и светски познатог научника Миливоја 

Јовановића и његовог учитеља Кирила Тарановског. То значи, 

упрошћено речено, испитивање свих слојева текста као дела једне 

органске целине вишега реда (књижевности, уметности, културе). То 

још значи истраживање необрађених тема, хватање у коштац с 

најсложенијим проблемима, предани рад у библиотекама и архивима, 

проучавање светске књижевности, филозофије, сликарства, музике, 

мистичних учења, све у зависности од текста који се проучава, 

понекад чак и математике. Једино највиши захтеви могу да дају 

резултат. На пример, Људмила Зубова и Вилем Вестстејн су с 

одушевљењем примили вест да је Ана Јаковљевић одбранила 

магистарски рад посвећен сценаријима Сергеја Параџанова, а Омри 

Ронен да Бојана Сабо ради магистарски рад посвећен трагедији 

"Прометеј" Вјачеслава Иванова. Левитин се најпохвалније изразио о 

замисли Амре Латифић да ради за магистарски рад руски 

кубофутуристички концепт и његове одјеке у различитим савремним 

уметничким теоријама. Исто се односи на пријављену тему за 

докторат Бобана Ћурића - "Прозно стваралаштво Бориса Савинкова". 

Дакле, реч је о томе да се све наведене теме могу бранити или 

објавити у највећим русистичким центрима - од Тартуа, Москве, 

Петербурга, преко Хамбурга, Рима и Париза, па до Лос-Анђелеса и 



Њујорка. И то јесте наш облик борбе против провинцијализма.  

У децембру 2004. и априлу 2005. године одржали сте циклусе 

предавања "Песничка реч и уметност: руски контекст" и "Руска 

уметност и мистична учења". По темама, које су најчешће 

интердисциплинарне (нпр. књижевност и филм, књижевност и 

сликарство), неки ће приметити да сте се и овога пута удаљили 

од београдске компаративистичке и књижевно-историјске 

традиције.  

Идеја је била да у Руском дому представимо оно чиме се иначе 

бавимо, шта проучавамо. То су интедисциплинарна, модерна 

проучавања у која се укључују и техничка помагала (Power Point 

презентација, музика, пројекција филма). Нека од њих су била на 

руском језику. Први циклус су, поред мог, чинила предавања Ане 

Јаковљевић, Јелене Кусовац и Амре Латифић. Моје предавање је 

било посвећено код нас мало познатим сликарима, песницима и 

теоретичарима примитивизма с почетка ХХ века - Владимиру 

Маркову и Олги Розановој, и познатим Гончаровој и Ларионову. Ана 

Јаковљевић је говорила о поетици сценарија и филма Сергеја 

Параџанова, о његовој оријентацији на песничку реч, што је 

илустровала и филмом. Јелена Кусовац је дала анализу совјетског 

плаката, систематузујући мотиве и тумачећи их у духу пропаганде 

20-их и 40-их година, поткрепљујући анализу песмама и 

корачницама тог доба. Амра Латифић је дала пресек мотива 

заједничких за Малевичево сликарство и поезију. Други циклус 

предавања смо одржали Бојана Мишковић, Бојана Сабо, Бобан 

Ћурић и ја. Бојана Мишковић је изузетно надахнуто и проживљено 

говорила о антропозофији Андреја Белог као уметности спознаје. 

Бојана Сабо је имала за тему масонску симболику у стваралаштву 

Блока, Бобан Ћурић - легенду о Светом Гралу у драми "Ружа и крст" 

Блока. Моје излагање се тицало хасидизма и кабале у делу Марка 

Шагала. 

Које су књиге тренутно у штампи? Можете ли на основу њих да 

сведете тренутне домете Вашег научног рада и Ваше школе у 

целини. 

Сада је у припреми за штампу заједничка књига студија на руском 

језику проф. Јовановића и мене "Елегичне ископине"; издавач ће 

бити Филолошки факултет. Такође, у штампи је зборник радова са 

конференције о Веденском и он ће се појавити у Москви до краја 

јуна 2005, у издавачкој кући "Гилеја", специјализованој за авангардна 

издања. Још планирам да штампам алманах драма на руском језику 

које су написали студенти треће и четврте године. А убрзано се ради 

на сабраним делима Хармса - у сусрет конференцији о Хармсу коју 

припремамо у децембру, поводом његове 100-годишњице. 



Ако говоримо о дометима, онда, чини ми се да је то способност да се 

изуче у тексту његови најскривенији извори ("туђи гласови", дијалог 

с другим ауторима и другим уметностима) као и утицаји на потоња 

дела књижевности, те сви слојеви структуре датог текста (од 

фонолошког до митопоетског), а све у циљу да се показаже да је реч 

о органском животу уметности, који бих ја назвала "первичными 

моделирующими системами", а никако "вторичными 

моделирующими системами", како је назива московско-тартуска 

школа, напросто зато што је област стваралаштва домен вечног, 

односно, како би рекао Берђајев, оправдање нашег постојања, једина 

могућност да се уздигнемо до нашег Створитеља. Оно у чему 

мислим да су померене границе у проучавању текста, везала бих за 

два текста које смо заједно написали Миливоје Јовановић и ја. Један 

је експериментални текст о песми "Финска" Јелене Гуро, где је први 

пут у проучавању текста примењена Хлебњиковљева теорија речи, а 

други је културолошки текст који руши предрасуде и табуе: о 

култним песмама са две стране фронта - "Лили Марлен" Х.Лејпа и 

"Чекај ме" К.Симонова. 

Већ сам говорила о млађим сарадницима и постдипломцима. Да 

додам да су они ретки, готово једини на Филолошком факултету који 

своје текстове пишу на страном језику, учествују на међународним 

научним конференцијама, штампају радове у иностранству. Двоје 

мојих постдипломаца пишу магистарске радове на руском језику - 

Бојана Сабо и Маја Бранковић (тема: "Фолклорни мотиви у збирци 

прича "По сунчевом ходу" А. Ремизова"), која чини натчовечански 

напор, будући да је лишена вида. Озбиљност истраживања Маје 

Бранковић је изузетна и кад рад буде завршен лично ћу се потрудити 

да у штампаном облику дође до светских русиста. Бојана Сабо, пак, 

као најмлађа међу њима, има иза себе 10-ак студија на руском језику 

и исто толико научних скупова у земљи и иностранству - и све то са 

23 године! Амра Латифић ће бити први доктор у Југославији који ће 

одбранити рад по Болоњској конвенцији на Универзитету уметности 

(са 25 година!). А сама припрема за научни рад почиње још на 

студијама; сваки замишљени семинарски рад јесте мала необрађена 

тема, мали научни медаљон који се пише на страном језику и 

најбољи међу њима се презентују на скуповима и штампају. А 

предуслов јесте да се дође с идејом коју заједно формулишемо. То 

једино даје резултате - слободна стваралачка личност са мноштвом 

идеја и без предрасуда, без робовања ауторитетима. Сви служимо 

само уметности и култури. Како ја, тако и они - у томе смо једнаки. 

Из тога проистиче стални дијалог, стална размена мисли и 

литературе, стални рад.  

У октобру 2004. године у Београду је одржан традиционални 

међународни сајам књига. Једна од награда за најбољу књигу 

припала је тротомној "Антологији руске приче ХХ века", коју је 

уредио професор Миливоје Јовановић. Међутим, мене је више 



фасцинирала чињеница да Филолошки факултет у Београду није 

био представљен у сајамском каталогу Министарства за науку. 

Да ли то значи да се на факултету ништа није објављивало? 

Наравно да је Филолошки факултет објављивао књиге. Ја могу да 

кажем само о оном делу који се односи на руску књижевност. 

Изашла је почетком 2003. моја књига о драмском стваралаштву Лава 

Лунца, потом зборник радова "Пут и путовање у уметности и 

култури" (учесници су млађе колеге Филолошког и Филозофског 

факултета који су се одазвали мом позиву на сарадњу), потом је 

2004. изашла из штампе књига Миливоја Јовановића на руском 

језику "Изабрани радови из поетике руске књижевности", а крајем 

године и зборник радова на руском језику са конференције 

"Филозофија космизма и руска култура". Све ове књиге су имале по 

неколико рецензија било у земљи, било у иностранству (Русија, 

Француска, Канада). 

Из онога што сте до сада рекли стиче се утисак да нова 

генерација русиста подиже рејтинг Београду у славистичком 

свету искључиво личном иницијативом и несебичним 

ентузијазмом. Институције, на жалост, недовољно раде да тај 

интелектуални потенцијал окупе и укључе у образовни и 

пројектни рад. Због концептуалних разлика између старе гарде и 

новог таласа, затим транзиторног периода у коме се наше 

друштво налази, сматрате ли да и Београд треба да добије 

Центар за славистичке и источноевропске студије какав постоји 

у многим земљама Европе и света? 

Оснивање таквог Центра је неопходно. Једино се упркос 

околностима може нешто учинити. Морају се окупити сви 

стваралачки потенцијали и радити. Волела бих да то буде место које 

ће окупити праве људе на правом месту. На жалост, у нашој земљи 

су се као по плану размештали људи на погрешна места, тако да 

прави људи на правом месту делују као грешка. Због тога су 

покопани многи таленти, а то је највећи злочин, имате живе 

сахрањене даровите људе. Јако бих волела да се та неправда исправи 

и да једном за живота правда победи и да резултати рада покажу где 

је истина, а где лаж. Мораће једном почети да се цене људи по знању 

а не по звању. Истина, резултати рада већ сада много показују, али 

немају шансу сви они "непослушни", храбри, самостални, слободни, 

своји у откривању знања. А једино они и могу да дају резултате, јер 

наука зна само за такве. Зато јако верујем у будући Центар који ће 

бити спона са светом, имати међународне пројекте и бити 

конкурентан страним Центрима за славистичке и источноевропске 

студије. 

Морам и Вас, као и неке Ваше претходнике, да питам како Вам 



се допада Балканска русистика? 

Да, веома. И она је плод једног неуморног рада и инвентивности. 

Нуди велики број информација о славистичком животу како на 

балканском простору, тако и у светским размерама. И, нема сумње, 

резултат је свести о неопходности протока информација. 
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