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Лариса Раздобудко-Човић (Косовска Мировица)

Историја и имагинација у приповеци
А. Бестужева „Роман и Олга“

Ñ Кључне речи:
језик и сил, сресва и 
осуци исоријске 
силизације, архаизми 
(фонески, лексички, 
семанички), рамаички 
архаизми, исоријске реалије, 
исоријски фразеолоизми, 
фразеолоизми фолклорно 
орекла, оређења, ословице, 
инверзије.

Овај рад је посвећен проучавању настанка 
руске романтичарске историјске 
приповетке, средствима историјске 
стилизације, као и односу између 
аутентичне историјске грађе и пишчеве 
имагинације. Настанак руске историјске 
приповетке везан је пре свега за делатност 
писаца-декабриста: Александра Бестужева, 
В. Кјухељбекера, Н. Бестужева и још неких 
других, који су се с пијететом односили 
према историјским документима које су 
у својим делима користили за стварање 
амбијенталног и језичког колорита прошле 
епохе, као и да би у епске догађаје уводили 
поред стварних историјских личности и 
полулегендарне и митске јунаке и тако 
снагом своје стваралачке имагинације 
изазивали код читалаца илузију и о њиховој 
историјској аутентичности.

Повећана заинтересованост Руса за на-
ционалну историју настала је у тре-

нутку буђења националне самосвести о 
посебној мисији руске нације и везана је 
за време отаџбинског рата , а нарочи-
то је узела маха после победе над Наполе-
оном када је руски војник умарширао у 
Париз, непосредно се суочивши са идеја-

ма француске револуције. Децембарски 
устанак и Карамзинова „Историја државе 
руске“ била су два значајна и далекосежна 
одјека на западноевропска крупна исто-
ријска збивања која су битно утицали на 
будуће токове историје и настанак модер-
ног књижевног језика током –-их го-
дина. Тако прве деценије . века протичу 
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у знаку историје, када се код образованих 
Руса осетила потреба за враћањем соп-
ственим коренима, окретању ка извори-
ма руског националног бића у древној 
старини. То им је открило капитално Ка-
рамзиново дело, које је истовремено би-
ло и образац и модел како да се у домену 
књижевности начини амалгам од строго 
научно засноване историјске чињенице 
и уметничке имагинације. На тај начин је 
Карамзин својом Исоријом ударио теме-
ље модерне историјске прозе. Поред тога 
велики утицај на појаву и развитак исто-
ријског жанра у Русији тога доба имали 
су веома популарни преводи историјских 
романа Валтера Скота, те се појавила чи-
тава плејада епигона које су у народу по-
пуларно звали „валтер-скотићима“ (валь-
тер-скоттики). Историјско мишљење из 
чисто филозофско-етичке равни се пре-
селило у књижевно-естетску, што је усло-
вило процват историјског жанра: епске 
поеме, историјске приповетке и романа.

Велике заслуге за процват историјског 
жанра у Русији имају руски романтичари 
декабристи, који су неговали култ наци-
оналне историје, која, истина, није била 
у складу са званичном историографијом, 
чији је главни протагониста био и сам 
Карамзин – када је у својој Исорији ис-
тицао да су монархија и православље бо-
гом дани. Њихов идеал је била древна 
Новгородска република, у којој су видели 
идеални образац за организацију будуће 
руске државе. Ову идеју су пропагирали и 
у својим екскурзима у историју новгород-
ске самосталне републике, са јунацима 
храбрим и слободољубивим, спремним да 
се жртвују за опште добро Републике. То, 
међутим, декабристима није сметало да се 
у својим делима ослањају на историјску 
документарну грађу, преузету углавном 
из Карамзинове Исорије, али и других 
аутентичних историјских извора.

Настанак руске историјске приповет-
ке везан је пре свега за делатност писа-
ца-декабриста: Александра Бестужева, В. 
Кјухељбекера, Н. Бестужева и још неких 
других, који су се с пијететом односили 
према историјским документима и у сво-
јим делима их користили за стварање ам-
бијенталног и језичког колорита прошле 
епохе, да би у ту и такву основу епских 
догађаја уводили поред стварних историј-
ских личности и полулегендарне и мит-
ске јунаке и тако снагом своје стваралач-
ке имагинације изазивали код читалаца 
илузију и о њиховој историјској аутен-
тичности.

Приповетка „Роман и Олга“ Алексан-
дра Бестужева () на најбољи начин 
репрезентује таква настојања писаца-де-
кабриста у жанру историјске приповетке, 
јер је извршила велики утицај на многе 
романтичарске писце -их и -их го-
дина . века. Окосницу Бестужевљеве 
приповетке чини сиже који је Карамзин 
укратко изложио у својој Исорији, сме-
штен у тачне временске оквире (–). 
А затим он укратко износи свој стваралач-
ки credo. А већ у поднаслов је унео жан-
ровску одредницу – „стара повест“, да би 
се одмах у својој првој и најобимнијој 
ауторској напомени испод текста позвао 
на аутентичан историјски извор – Карам-
зинову Исорију, и неке друге историјске 
изворе, уз опаску да су поједине архаичне 
речи и изрази, реалије епохе преузети из 
летописа, биљина и бајки. Све то је учи-
нио на начин како је то чинила тадашња 
историографија, са свом неопходном апа-
ратуром. У двадесетак сличних, али знат-
но концизнијих фуснота, он ће се у још 
неколико наврата позвати на Карамзина, 
на аутентичност многих историјских до-
гађаја, лица и реалија епохе. То је историј-
ски фон, а све остало је плод разигране 
романтичарске маште: и странствовања 
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главног јунака Романа у име одбране нов-
городске „слободије“, љубавне перипети-
је двоје главних јунака – Олге и Романа, 
и, најпосле, срећан завршетак са свадбе-
ним пиром у слободарском Новгороду. 
Посебно треба истаћи да ауторски језик 
и језик главних јунака представља с једне 
стране, спој лирски устрепталог и пате-
тичног тона, са читавом скалом узвичних 
и упитних исказа и, са друге, стилизова-
ног архаизираног приповедања, натопље-
ног старовремским изразом, са обиљем 
поетских инверзија, као и интерполација 
одломака из старих грамата, уз понешто 
старих пословица и изрека.

Савремени истраживач-русиста који 
за предмет својих истраживања изабере 
историјску прозу, насталу скоро пре два 
стољећа, налази се у дилеми да ли да сред-
ства и поступке историјске стилизације 
којима се користи писац те прозе одме-
рава и процењује са аспекта језичке и по-
етске норме времена настанка дела, или 
пак са аспекта савремене норме. Наравно, 
идеално би било да је неко од истражива-
ча у време настанка те прозе писао о истој 
теми, а савремени истраживач то упоре-
дио са садашњим нормама. Трећа могућ-
ност би одговарала прози која је предмет 
нашега рада: да се симулира истраживач 
из времена настанка дела (, тј. из вре-
мена када је тек започео процес нормира-
ња савременог руског језика, а завршио 
се крајем -их година, а владајућа поети-
ка била романтичарска), па да се све то 
упореди са садашњим стањем. Сви ови 
методолошки приступи на овако малом 
корпусу, каква је историјска приповест 

„Роман и Олга“, могући су пре као теориј-
ска спекулација, па смо се ми определи-
ли за савремену језичку норму као мерну 
основицу за одређивање средстава исто-
ријске стилизације, уз повремене опаске, 
како би то било у Бестужевљево време.

Сви истраживачи језика и стила исто-
ријске прозе истичу да постоје две тен-
денције у преношењу колорита прошле 
епохе од времена Пушкина наовамо: прва 
је „архаизаторска“, са великом концентра-
цијом заступљености архаичних компо-
нената и друга – „умерена“. Ову другу је 
демонстрирао А. Пушкин у свом роману 

„Капетанова кћи“ (), и она је остала до-
минантна до данашњег дана (Левин , 
стр. ; Пауткин , стр. ; Петров , 
стр. ; Фаворин , стр. ; Човић , 
стр. –). Историјска повест А. Бесту-
жева спада у прелазне облике, јер у њој 
преовладава умерена архаизација са рет-
ким примерима „згуснуте архаизације“ 
(нпр. у трећем поглављу).

Од роматичарских средстава којима се 
послужио А. Бестужев у својој припове-
ци вредан је спомена разноврстан избор 
епиграфа, преузет махом из савремене 
или временски блиске романтичарске ру-
ске поезије, који иду уз седам глава од 
укупно десет: из В. А. Жуковског (у првој 
и завршној десетој глави), из Пушкино-
вог „Кавкаског сужња“ (друга глава), из 
драмске поеме И. И. Дмитријева „Јермак“ 
(трећа глава), из трагедије В. А. Озерова 

„Дмитриј Донској“ (глава шеста), из по-
знате елегије К. Н. Баћушкова „На руина-
ма шведског замка“ (седма глава), из по-
еме А. Ф. Мерзљакова „Нећу ни за чим на 
свету да жалим“, која пева о походу сина 
Дмитрија Донског на Новгород са циљем 
да се припоји тек насталој Московској др-
жави после победе над Татарима и Мон-
голима . године, и да му се тако ускра-
ти вековна аутономија (глава осма); ту 
су још и две старе народне песме (глава 
четврта и пета) и једна пословица (глава 
девета).
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Започели бисмо од споредних стил-
ских поступака којима се А. Бестужев 
служи у овој приповеци – од функције 
епиграфа и напомена испод текста, који за-
једно представљају фон: књижевно-исто-
ријски и историографски, да бисмо на-
ша истраживања усмерили ка основном 
циљу: питању поступака транспонова-
ња аутентичних историјских догађаја и 
личности, датих у окружењу конкретних 
историјских реалија епохе у низ епизода 
епског догађаја, у којима се преплићу фа-
кат и фикција, аутентично и оно што је 
настало као плод пишчеве имагинације, 
домишљања, што се реализује пре свега 
језичким средствима историјске стилиза-
ције: како архаизмима уопште, тако исто 
и црквенословенизмима.

. О функцији напомена испод текста 
довољно је рећи да оне служе између оста-
лог и као потврда пишчевих настојања да 
се ослањањем на веродостојне историј-
ске изворе постигне аутентичан колорит 
прошле епохе. Али ћемо се осврнути и 
на принципе и поступке транспоновања 
историјских догађаја и личности у вер-
бално уметничком делу, са исцрпним пре-
гледом по поглављима аутентичних исто-
ријских реалија што их окружују и прате 
из епизоде у епизоду, као и о начинима 
њиховог тумачења у овој репрезентатив-
ној романтичарској историјској припове-
ци. А у вези са тим биће речи и о односу 
историјских факата и фикције, насталих 
као плод пишчеве разигране романтичар-
ске имагинације, са чисто романтичар-
ским перипетијама главних јунака, Рома-
на и Олге, заједно са бајковитим срећним 
завршетком: старовремским свадбеним 
обредом и пиром.

. Функција епиграфа, преузетих махом 
из песничких дела руских романтичара с 
почетка . века, као једног од стилских 
поступака, јесте да се поједине епизоде 
историјских догађаја ове приповести про-
јектују на руску романтичарску стилску 
и жанровску традицију, којој припада и 
сам аутор, Александар Бестужев.)

Примера ради, мото уз прву главу, пре-
узет из баладе В. А. Жуковског „Алина и 
Аљсин“,

„Зачем, зачем вы разорвали
Союз сердец?
Вам розно быть! Вы им сказали:
Всему конец!
Что пользы в платье золотое
Себя рядить?
Богатство на земле прямое
Одно: любить!“
одређује основни тон приповедања, ко-

ји опет диктира избор одговарајуће лекси-
ке и фразеологије читавог првог поглавља. 
Овај основни тон карактерише: повећана 
егзалтираност и патетични језик страсти, 
који се исказују старинским начином из-
ражавања с доминацијом инверзије, упо-
требом архаичне лексике и фразеологије 
и, што је посебно значајно истаћи, са бо-
гатим инвентаром историјских реалија. 
Епиграфи заједно са богатим и разновр-
сним инвентаром фуснота представљају 
језичко-стилистички и књижевно-исто-
ријски фон сваког поглавља.

Посебно је значајна прва фуснота, у 
којој се уз жанровску одредницу „старин-
ная повесть“ даје, поред строго одређе-
них временских оквира у којима ће се од-
вијати епски догађај (од средине . до 
средине .), исцрпан преглед истори-
ографске литературе и других аутентич-

) Интересантно је да се истим поступком користио и Александар Пушкин у 
„Капетановој кћери“ (), о чему смо ми већ раније писали. Видети: К вопросу 
об исторической стилизации в романе А. С. Пушкина „Капитанская дочка“.(У:) 
Књижевност и историја. . Историјски роман код Словена, Ниш, , с. –.
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них историјских извора, из којих је писац 
преузимао материјал о начину живота, 
обичајима, предрасудама старих Новго-
рођана, са свом потребном научном апа-
ратуром, уз општу опаску да све то гаран-
тује аутентичност догађаја и личности 
које се у њој описују. А о средствима исто-
ријске стилизације писац посебно истиче 
аутентичну лексику и фразеологију коју 
је преузимао из „старих летописа, јунач-
ких спевова и бајки“. А оно о чему у тој 
програмској напомени у оно време није 
могло посебно бити речи – о историјским 
реалијама (тј. о предметима материјалне 
и духовне културе дате епохе, који су се 
касније изгубили), о њима сведочи пре-
богат инвентар од укупно -ак у чита-
вој приповеци, не рачунајући понављања; 
са понављањима их је преко . Почев 
од првог јављања на самом почетку пр-
вог поглавља две реалије гость (купец) и 
игрушки военные (коју сâм аутор тумачи у 
фусноти под редним бројем два („Так на-
зывались на Руси турниры“, позивајући 
се на извор одакле је преузео – „Историю 
государства Российского“), па надаље до 
трећег поглавља број историјских реалија 
расте, да би у њој достигао свој максимум, 
а у наредним поглављима (изузев петог) 
је испољио тенденцију опадања.)

Као репрезентативни узорак смо узе-
ли прво поглавље, из којег дајемо преглед 
целокупног инвентара језичких средстава 
историјске стилизације, чиме се код чи-

таоца, тадашњег и данашњег, ствара илу-
зија о историјској аутентичности језика, 
догађаја и личности. А из осталих погла-
вља издвајамо превасходно доминантна 
средства и поступке, изостављајући по-
нављања.

А. Преле сресава и силисичких 
осуака исоријске силизације у 
рвом олављу

I . Архаизми
фонетски: Новугороду (), Новагорода 

(); новогородский ();
лексички: чело (), досадовать (злиться) 

(), кушак (пояс) (), явства (), божница 
(), очи (), недруги (), уста ();

семантички: игрушки (военный тур-
нир) (), гость (именитый купец) (), 
обольстить (обмануть) ();

творбени: потерпел (вытерпел) много 
за Русь святую (), не заставь крушиться 
родных. (), несчастливец (), не отли-
ченный еще согражданами (), против-
ность (противоречие) ();

фолклорног порекла: хорош и пригож 
(), удал на игрушках(), попотчевать 
();

фразеологизми: служить верой и прав-
дой (), повесть слово на вечах (высту-
пить с речью) (), не видать за собой
(Ольги) (не удастся жениться на Ольге) 
(), правду молвить (), и всегда и нав-
сегда (во веки веков) (), знать свои счеты 
(расчеты) (), камнями самоцветными 

) „Течение моей повести заключается между половинами – годов (считая год 
с первого марта, по тогдашнему стилю). Все исторические происшествия и лица, в 
ней упоминаемые, представлены с неотступною точностью; а нравы, предрассудки и 
обычаи изобразил я, по соображению, из преданий и оставшихся памятников. Языком 
старался я приблизиться к простому настоящему русскому рассказу и могу поручиться, 
что слова, которые многим покажутся странными, не вымышлены, а взяты мною из 
старинных летописей, песен и сказок. Предмет сей книги не позволяет мне умножить 
число пояснительных цитат, но читатели, для проверки, могут взять -ю главу -го тома 
‘истории государства Российского’ Карамзина, ‘Разговоры о древностях Новагорода’ 
преосвященного Евгения и ‘Опыт о древностях русских! Успенского’“ (I , ).

24 LCovic.indd 14.10.2004, 1:21358-359





Л А Р И С А  РА З Д О Б У Д К О  Ч О В И Ћ

 

(), вольному воля (), занимать дыхание 
(), вперить взоры (); устаљене фразе 
које су повезане са обичајима и реалијама 
епохе, аутор их често тумачи у фуснотама: 
нет тридевяти снопов для брачной по-
стели () (у фусноти: „Брак сопровожда-
ем был в старину множеством обрядов: 
перед выездом в церковь жених и невеста 
ступали не ковер, под венцом стояли на 
соболе, по приезде в дом жениха невесте 
расплетали косу, которой уже не могла 
она показывать. Во время пира подруги 
молодой пели приличные песни. При входе 
в спальню новобрачных осыпали хмелем и 
деньгами, что бы они жили весело и бога-
то. Постель стлалась на тридцати девя-
ти снопах разного жита, и один из дружек, 
с саблею в руке, должен был разъезжать 
всю ночь кругом брачной клети или сенни-
ка“) (), устлать деньгами всю дорогу к 
церкви венчальной (), расплести косы 
(жениться) (), отворить ларец (женить-
ся) с ее приданым (), думать головою 
отца да матери (), жить по старине, а не 
по своей воли (), старшему брату позд-
но жить умом младшего (), архајична 
спојивост речи у саставу фразеологизма: 
с этого часу (), искать слов ().

II . Историјске реалије: гость новгород-
ский (именитый купец) (), вече (новго-
родское) (), сотник (), конец Славен-
ского (часть города) (), боярские дети 
(высшее боярское сословие) (), божни-
ца ().

III . Поређење: „Не бывать, как двум 
солнцам на небе“(); … и она безвремен-
но увянет, как цвет; иссохнет, как былин-
ка на камне ().

III . Пословице: У нее корабли в море, 
у него – журавли в небе – са контекстуал-
ним конотацијама (), слезы–вода () – 
пословица у контексту с архаизмима до-
бија нијансу архаичности – а про любовь 
ее, задуманную без моего согласия, не хо-
чу и слышать. (), сердце не слуга, ему 
не прикажешь (), любовь девушки – лед 
вешний ().

IV . Граматички архаизми: крушиться 
на раскаяние ().

V . Инверзија: гость новогородский(), 
брату своему (), Русь святая (), потер-
пел много (), игрушках военных (), цер-
ковь венчальная (), братец любезный 
(), течет кровь детей боярских (), раз-
глаживая усы свои (), скрыть слезы свои 
(), славное вино заморское (), камнями 
самоцветными (), слез своих (), лавка 
дубовая (), слова ласковые (), надежда 
далекая ().

Из прегледа средстава и поступака 
историјске стилизације у првом поглављу 
да се закључити да је основна и најчешћа 
била инверзија, као и фразеологизми ве-
зани за обред свадбених обичаја старе 
Русије које је аутор морао да истумачи 
читаоцу свога времена у фусноти.

Што се тиче функције мота уз друго 
поглавље (преузетог из поеме А. С. Пу-
шкина „Кавкаски сужањ“) она је условље-
на поетским средствима и романтичар-
ским сижеом Пушкинове јужне поеме, те 
је и лик Олге исписан свим атрибутима 
типичне романтичарске јунакиње, безгра-
нично одане свом изабранику – „љубе-
знику“ („любовнику“, како се онда гово-
рило).)

) Крајем -их година Висарион Бјелински је констатовао семантичко померање у 
речима „любовник“, „любовница“, који су тада добили негативну конотацију, те су 
били замењени еквивалентима „возлюбленный“, „возлюбленная“ у високом стилу, или 

„любимый“, „любимая“ – у неутралном стилу.
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„Уста раскрыв, без слез рыдая,
Сидела дева молодая;
Туманный, неподвижный взор
Безмолвный выражал укор“.
Упоређујући друго поглавље са првим, 

може се уочити нешто мања учестаност 
фразеолошких средстава, пословица, по-
ређења, инверзија, као и средстава исто-
ријске стилизације, али и повећан број 
архаизама (са извесним разликама у за-
ступљености појединих средстава стили-
зације у односу на прво поглавље):

Б. Преле сресава исоријске сили-
зације у руом олављу

Архаизми (фонетски: краса (красота): 
пораженный ее красою (), хладный() ; 
лексички: кланяется с обычной уветли-
востью (), не ведала о бывшем (не знала 
о случившемся) (), сенные девушки (слу-
жанки) (), семик (религиозный празд-
ник Троицын день – седьмой от Пасхи 
четверг) (), кушак (), любезный (люби-
мый) (), светлица (комната) (), пове-
сти (рассказы) (), коверчатые берега 
(), проникали сердце (), Царьград (), 
рюэнь (сентябрь) (), чело (), взор (), 
очи (), внимать (); семантички: дру-
жить (сближать) (), любезный (люби-
мый) (), льстить (привлекать внима-
ние) (), любовник (любимый) (), (); 
вековал (долго ждал) (), сии (эти) (); 
творбени: отеческий (отцовский) (), 
() (), воитель (), спознала ();

Фразеологизми: ступить на ковер под 
венец (), для моего рода и племени (), 

менять руку (отказаться выйти замуж) 
(), завивать березку (); пословице: В 
сказке – басня, а в песне – быль (), Луч-
ший вещун – сердце (); поређења: сердце 
распустилось, как роза (), как тихове-
йный ветер (), исчезла радость, будто 
падшая звезда (), как ласточка (), яро-
сть исчезла, как тающий снег (), историј-
ске реалије: терем (), гадальный венок 
(), стопа кипящего меду (), багряницы 
князей (широкие плащи из дорогой ткани 
багряного цвета) (), чепраки ().

Као у првом и у другом поглављу до-
минантне су инверзије: ковер шелковый 
(), Ольга пленительная (), кушак ше-
маханский (), богатырями железными 
(), бани приволховские (), русые кудри 
свои (), в час вечера (), одежда сердеч-
ного друга (), дева пречистая (), ковры 
персидские (), коверчатых берегов заку-
банских (), повести богатырские (), 
престольный стан Тимуровый (), шлем 
снежный (), многоценные пояса дев рус-
ских (), образ незабвенный (), весть 
нерадостная (), совершить дело неслы-
ханное (), край родимый (), небесный 
взор твой (), грудь моя (), очей тво-
их (), чувство неизъяснимое (), души 
пылкие (), суматоха праздничная ().

Мото у . поглављу, преузет из драмске 
поеме И. И. Дмитријева „Јермак“, својим 
садржајем и језичко-стилским особено-
стима умногоме одређује стил и средства 
историјске стилизације, са значајним ин-
терполацијама из оновремских грамата), 
као и са изразито великом учестаношћу 

) Исп.: „Василий Дмитриевич, великий князь Московский, Суздальский, Ниже- и 
Новогородский и всея Руси, шлет поклон своим верным людям новогородцам! … 
Вложив меч в ножны, после кары строптивых городов ваших, я три года жду 
покорности новогородской митрополиту Москвы – жду и не дождусь. Ужели вечно 
раздумье ваше? …“ и т.д. и „— Новогородцы! Вас приветствует Витовт, князь 
Чернигова, князь Белой и Червонной Руси, земли витязей и всей Литвы. Я с вами в 
мире, а вы с врагами моими, рыцарями, в дружбе и совете. Принимаете и жалуете моих 
беглых мятежников…“ (I I I , )
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историјских реалија (укупно ),) којима 
се Бестужев користио у опису:

лица различите социјалне, професи-
оналне и сталешке припадности старог 
Новгорода: сановник (), дружина варя-
гов (), бирюч – глашатай (), алдерман 

– член городского управления () пяти-
горцы (род легкой кавалерии) (), маги-
стр (), старший посадник (), огнища-
нин, житные люди (гражданин-граждане) 
(), вольные местичи (), баскак – сбо-
рщик податей) ();

одеће: (поручи, поножи, забрало, на-
шлемник, латы (кольчуга), прилбицы 
(шлем) ()); кушак ();

врста јела (липец – вареный бутылоч-
ный мед) ();

врста робе: прихотные товары (); 
парча ();

јуначког надметања: ристание (), ку-
лачный бой ();

покућства: заздравный рог (), кубок 
мировой ();

ритуалних предмета: гадальный венок 
();

оруђа (лядунки (), дротик (), само-
палы (), пращи ();

старог Новгорода: терем (), … все 
спешат от обедни к обеду на городище 
(); вече (), запольские (загородные) 
посады Новагорода (); 

географских региона: Каменный пояс 
(); Готский берег (), Червонная Русь 
(),

реалија епохе: договорная мирная гра-
мота () гостиный двор ().

В. Преле осалих сресава исоријске 
силизације у рећем олављу

I . Архаизми
фонетски: Новугороду (), огнь (), 

чрез (); в Новегороде ();
лексички: столами бранными (), мо-

лебствие отходит (), благословлять яст-
вы (), простолюдин (), иноверец (), 
ланиты (), цветные наливки (вино) (), 
К играм! (), рыщет по поприщу (), впе-
ряет свой жар (), кони, сгрянувшись, во-
здух стонет от кликов (), поверглись на-
земь (), несручный (), бегать взапуски 
(), Червонная Русь (), взошел на ступе-
ни (), неправота оного (), одноземцы 
(), разить врагов (), обеты (), завя-
жется в битву (), тьмы русских ();

семантички: опадает гнев (), поки-
дает меч (), раскошный на обеты (); 

творбени: дружество (), в княжем 
саду (), на резвых конях взнеслись (), 
седла, убитые золотом (), обидность 
угроз (),

фолклорног порекла: светлая дума 
(), красная девушка (), вымолвить сло-
во ();

) Поводом једне од њих – „старший посадник“ писац у изузетно инструктивној фусноти 
даје исцрпну хијерархију свих социјалних слојева и сталежа, као и начин избора 
представника сваког од слојева у органе власти и самоуправе древног Новогорода: 

„Действительный посадник назывался степенным, прежние посадники – старшими. 
Каждый конец, или часть города, имел старосту, делился на военные и торговые 
сотни. Первейшие местичи, или граждане, назывались огнищанами и житными 
людьми. В боярское достоинство, равно как и во все должности , избирал народ миром, 
то есть обществом, но оно не было наследственным. Простой, или черный, народ 
пользовался одинаковыми правами с прочими сословиями. Купцы, или гости, имели 
свою особую расправу – в думе.“ (I I I , ) Ова фуснота се одликује од свих осталих 
тиме што се у њој тумаче реалије које ће уследити и тако припрема читаоца за лакше 
разумевање свих наредних реалија у овом поглављу.
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фразеологизми: стар и млад (), ме-
няться сердцами и кольцами (), справи-
ть свое посольство (), ковать стрелы 
на русских (), пустит огнь и меч (), 
греться у чужого пожара ().

II . Историјске реалије: Види горе
III . Поређење: гнев опадает, как пена 

(), зарумянясь, будто красная девушка 
(), как подстреленный орел рвется в пу-
тах (), как перуном разят (), как море, 
шумело собрание ();

III . Пословице: пустой мех стоять не 
может ();

IV . Граматички архаизми: руки Елиса-
ветиной (), Новугороду (), Новагорода 
(), и меч огромен (), удалы наездники 
(); 

V . Инверзија: церковь Софийская (), 
купцы ревельские, любские (), любимый 
народ свой (), кубок мировой (), за 
хлеб-соль русскую, рука Елисаветина (), 
труба серебряная (), бегун фряжский 
(), снаряд огнестрельный (), сторона 
торговая () и др.

Стил четвртог и петог поглавља тако-
ђе су у складу са стилом мота, преузетог 
из народне и старинске песме:

„Ах ты, душечка, красна девица,
Не сиди в ночь до бела света,
Ты не жги свечи воску ярого,
Ты не жди к себе друга милого!“

и

„Под звездным небом терем мой,
И первый друг мне – мрак ночной,
И мой второй товарищ ратный –
Неумолимый нож булатный;
Товарищ третий – верный конь,
Со мною в воду и огонь;
Мои гонцы неподкупные –
Летуньи-стрелы каленые“.

У њима је изузетно велик број архаич-
них лексичко-фразеолошких елемената, 
које је аутор преузео из разних фолклор-
них родова и врста: бьется сердце девиче-
ское (), любимая няня уже распустила 
ей русую косу, сняла с нее праздничные фе-
рези, прочитала молитву вечернюю (), 
вылечила свою барышню от кручины, от 
горести, от истомы сердечной (), отго-
воры от любви-чародейки, залилась горю-
чими слезами (), душа непорочная (), 
долго ждать друга милого! (), поскакал 
на вороном коне (), с думой на угрюмом 
челе (), долго ехал молодец по дороге-раз-
лучнице (), кропил его студеной водою 
(), добрый молодец ().

Г. Преле осалих сресава исоријске 
силизације у чевром и еом 
олављу

I . Архаизми
фонетски: вкруг (), Новагорода (), 

о Новегороде Нижнем ();
лексички: чужеземцы (), беглянка (), 

отворила окно (), обесславить родите-
лей (), оплачу любезного (), покойся 
(), угрюмое чело (), дубрава сонная 
(), грамота (), опамятовался (), о 
вине пути своего (), сею важную потерю 
(), внимай (), стольничать добром 
народа (), собирают подати (), про-
столюдины (), выдать себя за иногород-
ца (), отговоренный (), уста (), раз-
разил буйную голову (), дивись (), и 
бражничал за моим столом (), добром 
одноземцев (), святотатцев постиг гнев 
небесный (), избегли побоища (), не 
устал в новогородцах дух раздора (), 
злодеяния великие ();

семантички: тронутая Ольга (), смо-
чить слезами изголовье (),

творбени: воздымается грудь твоя 
(), провидела страсть (), все было мер-
твенно (), дочь ослушная (), грызение 
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совести (), глаза твои (), низлетела 
благодать (); круть берега (), удалец 
(), княжих сановников (), отменит 
гнев на милость (), отеческое (), мо-
лодечество моих товарищей (),

фолклорног порекла: Види горе 
фразеологизми: смежил очи (), осе-

нить крестом постелю (); не жалей ни 
казны, ни красного слова (), 

II . Историјске реалије: ферязи (), 
терем (), камчатые завесы полога (), 
гостиный двор (), склонялся к луке 
поклонами молитвенными (); гнилые 
мостницы хрустят под его ногами (), 
кистени засвистали (), грамоту читал 
(), вече (), хранительная сумка (), 
тысяцкий (), посадник (), подати со-
бирать (), гонец новгородский (), с 
вольницей новгородской повлек (), Со-
фийский конец ().

III . Поређења: не осушит изголовья, 
как росу (); ухаживает за тобой, как за 
невестой (), как лютый зверь, стерег 
я своего злодея (), звезды в ночи, как 
глаза мертвеца (). 

III . Пословице: горе девушке, если она 
любит несложно (); с ними дружись, а за 
саблю держись (), указ своя голова (), 
ум не ждет бороды (), говорят, от судь-
бы на коне не ускачешь ().

IV . Граматички архаизми: постелю осе-
нить крестом (); богородице дево, раду-
йся ().

V . Инверзија: сердце девическое (), 
молитва вечерняя (), истома сердечная 
(), нивы соседние (), крылом своим (), 
душа непорочная () и др.; поклонами 
молитвенными (), союз тайный, небла-
гословенный (); с мосту полетел (); 
кровь христианская (), бояре москов-
ские (), гонец новгородский (), гость 
почетный (), душа новгородская (); 

У осталим поглављима (тј. од –) по-
ред нешто мањег броја нових архаичних 

компоненти у односу на претходна чети-
ри поглавља знатан је број претходно ис-
коришћених као средстава стилизације.

Д. Преле осалих сресава 
исоријске силизације о 6. о 10. 
олавља

I . Архаизми
фонетски: над Новым-городом (), гнев 

или месть Новугороду (); в Новегороде 
(), с врагами Новагорода (); развязал 
полоненного (); в Новегороде ();

лексички: скакал на грабленом коне 
(), клеплют рот () темница (); ди-
читься игр (), скинуться птичкою (); 
задаться за великого князя (), сзвони-
ли вече (); поворотили к области Двин-
ской (), оборотился к нему (), облегли 
ров города (), прыснули стрелы (), 
тяжкие стрикусы (), сеча была ужасная 
(), скликал дружину ();

семантички: обвертывают глаза ();
творбени: послы княжие (), москви-

тянин (); золотоверхие церкви и много-
главые соборы (), Москва белокаменная 
(), не впал в руки (); войска княжего 
();

фолклорног порекла: раскаяния сынов 
заблудших (); Быстро текут слова по-
вести – не скоро делается дело (); раз-
рыв-трава (), избавь от постылого за-
мужества ();

фразеологизми: совещались миром (), 
хотите ль покоя или брани (); княжий 
наместник (), поклялись пасть до одно-
го (), отправить на покой (),

II . Историјске реалије: тысяцкие (), 
люди житые (), люди торговые и рат-
ные (), князь великий (), говорили ста-
рейшины (), отчина (); разметная 
грамота (); за осадного воеводу(), под-
нять всю пятину Деревскую (), коль-
чатые латы (); спасти от плахи (), 
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разбили его рогатки (), от болтливого 
приворотника (), с кормовщиками (), 
кони попили из шишаков (), на латном 
поясе (), кольцо почетное ()).

III . Поређење: как блеск меча во тьме 
ночи (), распадутся, как соль (),

III . Пословице: слезами не наполнишь 
моря (), живым безрассудно мертвить 
себя для умерших ().

IV . Граматички архаизми: позвали на 
Ярославль двор (), сынов заблудших (); 
оно поманило мне надеждой (), заране 
предуведомил (); Други! ().

V . Инверзија: послы московские и ли-
товские (), государей ваших (), от гра-
ждан новогородских (), мщение боже-
ское (); храбрости личной (), воздух 
тюремный (), поцелуй мечтательный 
(); тоска сердечная (); дитя милое (), 
земли московские (), по обряду прово-
дов русских (); странник воздушный 
(), родину святую (), лес дремучий 
(); крепость новогордская (), войска 
княжего ().

После површне анализе средстава и 
поступака историјске стилизације В. Ко-
ровин долази до недовољно аргументова-
ног општег закључка да тобоже А. Бесту-
жев није успео у својим настојањима да 
пренесе аутентичан колорит прошле епо-
хе, „јер је у основи ауторовог приповеда-

ња доминантан језик писца-декабристе, 
тек нешто мало обојен и невешто маски-
ран старовремским речима“ (Коровин 
, стр. ). Ништа мање није убедљив 
када на узорку једне једине синтагме („тот 
незабвенный семик“) покушава да суге-
рише општи закључак о тобоже анахро-
ним спојевима одвећ архаичних („семик“ 

– у значењу благдан) са модерним језич-
ким елементима („незабвенный“, јер ова 
последња реч је преузета из „савременог 
романтичарског језика“). Ово се, дакако, 
после наше минуциозно спроведене ана-
лизе свих архаичних средстава које писац 
користи у историјској стилизацији и ори-
гиналним поступцима њихове симбиозе 
са пробраним елементима савременог је-
зика, па и језика романтичарске поезије 
и прозе) – не може нипошто прихватити. 
Једино је убедљива опсервација која се 
тиче одступања од историјске веродостој-
ности када писац говори о одвећ великој 
слободи главне јунакиње Олге, руске де-
војке племићког порекла, која се без роди-
тељског надзора састаје са сиромашним 
племићем Романом, у старом Новгороду 
поткрај . века, када ни браћи рођеној 
није било дозвољено ни да је виде пре 
удаје.)

„Покушаји Бестужева, вели он, да пре-
несе веродостојну етичку слику епохе 

) Тумачење овог историзма дато је у напомени испод текста приповетке: „На двор 
именитого человека мог въезжать только ему равный или высший, если верить песням. 
В коновязном столбе бывали всегда три кольца: одно железное, другое серебряное, 
третье золотое“.

) Исп. два одломка из другог и трећег поглавља: „В пылу гнева Роман не внимал 
умоляющему голосу Ольги, но, излив словами сердце, он увидел слезы ее; они 
потушили исступление. Ярость исчезла, как тающий снег на раскаленном железе“ (I I , 
); „Роман, зарумянясь будто красная девушка, внимал похвалам и плескам всеобщим. 
Как подстреленный орел рвется в путах, завидя добычу, так билось в груди юноши 
сердце, когда в княжем саду увидел он Ольгу, когда заметил ее улыбку одобрения;он 
был счастлив!“ (I I I , )

) „Попытки Бестужева передать нравственный о блик эпохи ‘по соображению’ с опорой 
на подлинные документы оказываются неудачными, ибо в основе авторского
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ослањањем на оригиналне документе ни-
су уродили плодом, јер основу ауторовог 
контекста чини говор писца-декабристе, 
тек једва приметно обојеним и неутрали-
саним старовремским речима (…) Слика 
прошле епохе није историјски веродостој-
на, нити испуњава захтеве за стилским 
јединством, нити је избегнута инкомпа-
тибилност речи изразито историјски обо-
јене са речима и изразима који су се 
употребљавали у романтичарској прози.“ 
(Коровин , стр. ).

После скрупулозне анализе средстава 
и поступака историјске стилизације по 
поглављима просто се намеће недвосми-
слен закључак да од првог ка трећем по-
глављу њихов број је у порасту, а почевши 
од четвертог поглавља број архаичне лек-
сике, фразеологије и инверзија постепено 
опада, што је и сасвим разумљиво ако се 
узме у обзир да је у прва три поглавља 
постигао аутентичан колорит епохе, тако 
да је у даљем тексту било довољно повре-
меним архаичним средствима задржати 
архаичну боју (пре свега аутентичним 
инкрустацијама као што је потпуна ар-

хаична парадигма назив града-републи-
ке Новгорода: „Новагорода, Новугороду, 
Новым-городом, Новегороде“, или инвер-
зијом, или поновљеном реалијом, које за-
једно врше функцију конструктивне до-
минанте приповетке у целини, те тако 
сачувати илузију о аутентичном језику 
прошле епохе. Узгред да кажемо да се уз 
најфреквентније лексичке архаизме, ко-
ји такође врше функцију конструктивне 
доминанте приповетке у целини, повре-
мено дају и одговарајући еквиваленти из 
неутралног слоја, тако да чине својеврсне 
парне синониме, уместо да се ове тумаче у 
напоменама испод текста, те се тако чита-
лац може сконцентрисати на концептуал-
но-естетску поруку дела (нпр., очи–глаза, 
ланиты–щеки, уста–губы, гость–купец, 
грамота–письмо, потчевать–угощать, 
внимать–слушать и др.)

У просеку по – ових архаичних ком-
поненти долази на једну страницу текста. 
Најмање их је у последњем (десетом) по-
глављу – свега неколико, иако би се после 
епиграфа, као и у првом поглављу пре-
узетом из Жуковског (само овај пут из 

 повествования лежит речь писателя-декабриста, слегка скрашенная и прикрытая 
старинными словами. Так, рассказывая о поведении Ольги, возлюбленной Романа, 
Бестужев сообщает, что героиня вспоминает ‘этот незабвенный семик, когда впервые 
рука ее трепетала в руке Романа’. Не говоря уже о невозможном для нравов древности 
поведение Ольги (она не могла видеть Романа до сватовства и свадьбы, потому что 
дочерей своих ‘предки наши’ не показывали не только посторонним, но даже братьям 
своим), стилистические акценты в размышлениях героини, переданных Бестужевым, 
расставлены неверно. Слово ‘семик’, которое здесь нарочито употреблено для будто 
бы исторической верности, выглядит чужеродной странностью, тогда как слово 
‘незабвенный’ несет сильную эмоциональную нагрузку, поясняя душевное состояние 
Ольги. Но эпитет ‘незабвенный’ взят Бестужевым из современного романтического 
языка, тогда как слово ‘семик’ принадлежит к религиозно-бытовой лексике (…) 
Все это доказывает, что Ольга размышляет о своем милом как типичная героиня, 
а не степенная красавица нашего фольклора или древних памятников. Описание 
‘по соображению’ не выдерживает испытания на историческую точность, включая 
органическое единство стиля и допуская конфликт слов, несущих историческую 
окраску, со словами и выражениями, употребительными в романтической прозе“ 
(Коровин , стр.).
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„Светлане“), очекивала бар приближна 
учестаност архаичних средстава:

„Отворяйся, божий храм!
Вы летите к небесам,
Верные обеты!
Собирайтесь, стар и млад,
Сдвинув звонки чаши в лад,
Пойте ‘Многи леты’!“

У закључку би још једном ваљало ис-
таћи да је концентрација архаичних сред-
става историјске стилизације у припове-
ци А. Бестужева „Роман и Олга“ опадајућа 
у односу на прве три главе које се одлику-
ју великом учестаношћу (посебно трећа) 
средстава стилизације.

 summary
 Σ History and imagination in А. Bestuzhev’s story “Roman and Olga”

In the given job “History and Imagination in the story of А. Bestuzhev Roman and Olga” 
the means language historical stylize of Russian historical story of Bestuzhev Roman and 
Olga, such as are considered (examined): archaic (phonetic, lexical, semantic, derivation), 
early phrases the grammatic forms, inversion, and also инкрустации from the early letters. 

eir classification and regularity of the use in the story is given. e special attention 
is given to stylistic function эпиграфов and сносок in creation of historical colour. e 
research is spent on an extensive material of various means historical stylize.
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