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UVODNI ZAPIS

O NASLOVU – O UREDITVI –
O VSEBINI

Ivo Antič

O naslovu

Ruske zgodbe? Pridevnik je jasen, kaže na poreklo odno-
snega samostalnika; ta pa tukaj zahteva nekaj pojasnila. 
Danes je namreč zgodba (story) eden najbolj univerzalnih 
pojmov, še posebno z vidika (ameriške) angleščine, ki bolj 
ali manj obvladuje svet in globalno mišljenje; s primarne-
ga »literarnega« (mitološkega) področja se je pojem razširil 
tako rekoč na »vse fenomene« od medijske informacije (kot 
sinonim za »newspaper article« od leta 1892) prek strokov-
ne analize vizualnih artefaktov vse do kozmologije (vsaka 
umetniška slika ali astronomska fotografija »pripoveduje« 
neko zgodbo kot »a re-counting of a sequence of events«). 
Historia je postala hi-story …

Vendar to niti ni taka prelomna novost, kot se morda zdi 
na prvi pogled. Kakor historia je tudi ekfraza ali ekfrazija po-
jem antično-grškega izvora (ekphrasis); danes predvsem 
kot slikovit, celo dramatičen besedni opis vizualnega ume-
tniškega dela; v antiki kot opis katere koli stvari, osebe, do-
godka; glagol ekphrazein pomeni iz-govoriti (imenovati, pri-
klicati; nem. aus-sagen) določen predmet. Opis kot »iz-rek« 
predmeta postane »zgodba«.
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Heidegger, ki je fenomen jezika filozofsko obdelal z uni-
katno temeljitostjo, definira bistvo jezika kot »die Sage« 
(Unterwegs zur Sprache, 1959); jezik je »hiša biti«, bistve-
no (pre)bivališče, dom; kot zgodba, pripoved/ka (saga) je 
jezik način ali oblika dogodka, saga (kot iz-rek) je celo v 
jedru pesništva. S citatom po Hölderlinu je Heidegger bi-
stvo človekovega bivanja označil kot »pesniško«; možna je 
parafraza z dodatkom: pesniško v zgodbi (določeni s pro-
stor-časom) … Jezik kot zgodba, zgodba kot jezik. Jezik 
kot evokacija omogoča (in-forma-tivni, oblikujoči) »vstop« 
v dogajanje, odpre specifično »navzočnost« dogodka (in 
njegovih udeležencev), govorec ustno ali pisec pisno prek 
besednega (s)poročila približa dogodek prejemniku, tj. po-
slušalcu ali bralcu, kot določeno »zgodbo« z začetkom, je-
drom, koncem.

Pričujoča knjiga slovenskemu bralcu v prevodih iz rušči-
ne približuje specifičen razgled po »ruski tematiki« v širo-
kem razponu večinoma krajših, deloma tudi fragmentar-
nih besedil, ki zvrstno segajo od kratkoprozne fikcije prek 
znanstvene (socio-historične) esejistike do aktualističnih 
(tudi eko-gastroloških) zapisov, časovno pa zajemajo tisoč-
letje od letopisca Nestorja do današnjih živih sodobnikov 
srednjih let.

O ureditvi

Na Heideggrovi sledi k jeziku in zgodbi se nahaja še eden 
od nemških izrazov za zgodbo: Erzählung; ta v jedru vsebuje 
pojem števila (Zahl), štetja (zählen); prim. v angl.: recount 
– pripovedovati, poročati, re-count – znova šteti. Branje (či-
tanje) in štetje sta v najtesnejši zvezi tudi v stari slovanščini 
(čisti – šteti, čitati, tudi spoštovati; prim. rus.: čitát' – brati, 
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sčitát' – šteti), kjer so črke (kot v stari grščini) imele tudi 
številčno vrednost. Konsekventno s tem se je pri urejanju 
pričujoče knjige najprej zastavila naloga: vzpostaviti struk-
turno-modelarno ogrodje ureditve, se pravi tudi s številč-
nim formalizmom ureditvene sheme »osmisliti« panoramo 
vsebinsko-zvrstno in oblikovno (po obsegu) zelo raznolike-
ga (»razsutega«) gradiva, ki pa ga vendarle povezuje in zao-
kroža osnovna tematska specifika, ki je, v poenostavljenem 
povzetku rečeno, fenomen Rusije.

Spričo današnje vsesplošne »kompjuterizacije« se prak-
tično povsod tako ali drugače kaže potreba po urejanju kot 
vzorčenju (modeliranju) podatkov: struktura kompozicije 
kot paradigma numeričnih modelov, sistemizacija, kon-
ceptualizacija, grupiranje, »programiranje« … In tudi v tej 
zvezi se ponuja antični izrek »nič novega pod soncem«: nu-
merizacijo kozmosa, povezano z geometrijo, simboliko in 
mitologijo, je markantno reflektirala že starogrška filozof-
ska šola pitagorejcev; »matematično stroga« kompozicija 
literarnih del v antiki je sploh posebna literarnoteoretična 
tema.

Začetna »numerična spodbuda« za ureditev pričujoče 
knjige je prišla tako rekoč povsem nenamensko, naključ-
no, zgolj iz samega gradiva, kot ga je bil dal na razpola-
go prevajalec: najprej je bilo pred urednikom 14 literar-
nih besedil (kratkoprozne zgodbe, »short stories«) osmih 
avtorjev, nato pa je priložena esejistika-publicistika, prav 
tako »na slepo« zbrana skupaj, po preštetju dala 28 naslo-
vov. Ker sta obe števili multiplikaciji sedmice, je urednik 
to »osnovno ponudbo« razumel v smislu »simptomalne 
funkcije«: število 7 (z večkratniki) je postalo jedro za nu-
merično-formalni ureditveni princip. (Vrednost tega jedra 
je podprlo eksperimentalno potrjeno dejstvo, znano iz 
teorije informacij, da je 7 mejno število preglednosti, ker 
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človeški možgani hkrati lahko obvladljivo sprejmejo naj-
več 7 podatkov.)

Ker se je v korpusu 28 naslovov esejistike-publicistike po-
kazala razlika v zvrstnem značaju besedil, je bil razdeljen 
na dva razdelka po 14 naslovov; tako so bili določeni prvi 
trije (glavni) deli knjige, povezani tudi s terminološko tipi-
zacijo naslovov: prozaistika, esejistika, publicistika.

V razpoložljivem gradivu so potem preostali še izrazito 
krajši teksti, večinoma publicistični odlomki, ki zaradi (pri-
ložnostne) fragmentarnosti niso bili enakovredni za uvrsti-
tev v drugi ali tretji razdelek. Zato je bil za 28 (tudi tu je 
paralelno izbrana multiplikacija sedmice v glavnem zajela 
vse) teh besedil odprt dodatni, četrti razdelek z oznako Do-
datek. Ko se je zaradi aforizmov, zapisov prevajalca in bio-
bibliografskih beležk o avtorjih pokazala potreba po uvedbi 
novih dodatnih razdelkov, so bili vsi ti dodatki označeni še 
s številčnim zaporedjem 1, 2, 3, 4. (Zapiski prevajalca so si-
cer posebnost, vendar so primerni tako v kontekstu knjige 
kot v širšem socialnem, tj. ruskem, kontekstu.)

Sedmica kot orientacijski »skupni imenovalec« se je brez 
vnaprejšnjega načrtovanja pojavila tudi pri sedmerici »ob-
viselih« avtorjev na koncu cikla Odlomki, glede katerih tako 
ali drugače niso bili dosegljivi osnovni podatki (pri A. Bo-
brakovu ni bilo mogoče zanesljivo ugotoviti niti imena, ker 
zadevni pisec uporablja le kratico), da bi jih bilo mogoče 
kakor vse ostale razvrstiti kronološko po rojstnih letnicah 
(zato je njihovo zaporedje abecedno po priimkih). Znotraj 
vsakega razdelka so namreč avtorji razvrščeni po letnicah 
svojega rojstva, zato so te zaradi preglednosti navedene ob 
imenih v kazalu. Več tekstov istega avtorja je načeloma raz-
vrščeno po datumu nastanka, kolikor je bil ta ugotovljiv.

Jedro knjige je esejistika, tudi po številu strani; prozai-
stika pred njo je literarna (fikcijska) »predjed« kot uvodna 
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izpostavitev »načela zgodbe«, publicistika za njo je raznolikost 
»prilog«. Seveda je skoraj odveč posebej omenjati (ker je sa-
moumevno), da ločnica med esejistiko in publicistiko ni vselej 
tako določljiva, kot je obe mogoče ločiti od »čiste literature«.

Opombe med besedili in beležke o avtorjih so v glavnem 
delo prevajalca; urednik jih je ponekod dopolnil, skrajšal, 
korigiral, nekatere tudi posebej napisal (Zinovjev, Žukova, 
Belkin, Sterligov, beležke o avtorjih aforizmov).

Osnovna shema ureditve (A – glavni del, B – dodatki) je 
torej v preglednem povzetku videti takole:

A

I – Prozaistika (leposlovna kratka proza)                 14 enot
II – Esejistika (daljše socio-historične razprave)      14 enot
III – Publicistika (»lažji« krajši zapisi, intervjuji ipd.)  14 enot

B

IV – Dodatek 1 (značilni krajši odlomki)                 28 enot
V – Dodatek 2 (aforizmi sedmih avtorjev)                 7 enot
VI – Dodatek 3 (zapiski Justa Rugla)                          7 enot

VII – Dodatek 4 (beležke o avtorjih)    

Razdelek Beležke o avtorjih je po svojem značaju zunaj obeh 
vsebinskih delov, ki obsegata vsak po 42 enot.

O vsebini

Glede vsebine pričujoče knjige je mogoče določiti sedem 
tematsko-sporočilnih vozlišč:
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1) literarna fikcija (kratka proza)
2) aktualno stanje
3) geohistorični kontekst
4) tradicija in kultura
5) Rusi in Slovani
6) Rusi in Judi
7) Rusija in Zahod

Ad 1: »Čista« literatura v kratkoprozni zvrsti kot neposre-
dno, »kurzivno« poetiziran, se pravi, kot kaže izbor, s tipič-
no rusko čustvujočim posluhom za (malega) človeka mito-
logiziran uvod v »resnejšo«, diskurzivno, refleksijsko racio-
nalizirano (»distancirano«) glavnino celotnega tekstualnega 
korpusa; ta točka je zaradi svojega nekoliko posebnega zna-
čaja v gornji preglednici zapisana v kurzivi. Aforizmi, ki so 
prav tako posebna zvrst »čiste« literature, v Dodatku 2 po 
svoje, vsaj deloma, sklepajo krog s prvim razdelkom.

Ad 2: RF po razpadu SZ; iz skoraj vseh pričujočih diskurziv-
nih tekstov je bolj ali manj razvidna travma kot skrajno zao-
strena kriza (kolektivne) etnoidentitete; do fenomenološke-
ga stržena obsesivno razjedajoča (avto)analiza celega spektra 
(možnih) vzrokov in posledic, ki konvergirajo (ne brez občut-
ka sramote) v ključno »zamolčano vprašanje«: kako je mogo-
če, da se je druga velesila sveta, nad nacifašizmom zmago-
slavni sovjetski »rdeči imperij«, nadaljevalec tradicije ruskih 
vojnih zmag, v lastni himni definiran kot »sojuz nerušimyj«, 
brez boja sesul kot »potemkinovska« hiša iz kart, čez noč so-
očen z (avto)amputacijo tretjine lastnega telesa (šok še vedno 
traja). Ta (avto)analiza sega tudi v psihoanalizo z refleksijo 
vrhovnega vladarja kot »figure očeta« od Ivana Groznega 
prek Petra Velikega do Stalina; pri tem niti najostrejša etična 
kritika ne more mimo dejstva, da so vsa njihova (avtokratska) 
dejanja objektivno utemeljena z geohistoričnim kontekstom.
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Ad 3: Geohistorični kontekst večjega dela ruske zgodovi-
ne je Evrazija; ob spoznanju tega dejstva je že v XIX. stole-
tju nastalo t. i. evrazijstvo, socialno-ekonomska teorija, ki 
se »ideološko« utemeljuje v celotnem bivanjsko-civilizacij-
skem prostoru na severu Evrope in Azije; ta specifična an-
tropogeografija se v XX. stoletju in na začetku XXI. pojavlja 
v deloma obnovljeni obliki kot neoevrazijstvo, do katerega pa 
med samimi ruskimi analitiki ni enotnega odnosa, nekateri 
se zanj zavzemajo, nekateri so zadržani (npr. Naročnicka 
meni, da evrazijstvo vsebuje nevarnost razblinjanja ruske, 
v jedru evropske tradicije krščanstva; gl. Citati). Kljub temu 
pa je pred kratkim sedanji ruski predsednik Putin ravno 
evrazijstvo izrecno zastavil kot svojo vodilno državniško 
perspektivo, navezujoč se tudi na projekt SND, tj. skupnost 
neodvisnih (evrazijskih) držav, naslednic SZ.

Ad 4: Mnogi ruski analitiki (tudi med tukaj objavljenimi) 
iščejo izhod iz sedanje tranzicijske aporije v določeni rede-
finiciji »duhovnosti«, se pravi tiste refleksivne dimenzije, 
ki je bila v času vladavine KP, na ozadju globalne tendence 
t. i. znanstvenega ateizma, vsaj načeloma »v oklepaju«. Ta 
ateizem tudi pod vplivom razpada SZ (in njenih satelitov 
s SFRJ vred) na začetku XXI. stoletja ne Rusiji ne svetu 
nasploh ne ponuja kakšnih posebno svežih perspektiv, 
zato so razumljiva različna »nadomestna« iskanja, ki se 
v Rusiji v glavnem opirajo na revitalizacijo pravoslavne 
verske tradicije, poudarjajoč tudi pomembno vlogo ruske 
kulture (zlasti literature). V obzorju pravoslavja nekateri 
vidijo tudi možnost nujnega dialoga z islamom, kajti ve-
čina osamosvojenih sovjetskih republik je muslimanskih; 
deloma pa se v kontekstu evrazijstva pojavljajo tudi iska-
nja neke »primarne ekološke etike«, ki skuša presegati ve-
like religijske sisteme v smeri transuralskega (sibirskega) 
šamanizma.


