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ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА 
ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

Сажетак:У ра ду се ис тра жу ју мо гућ но сти ру ске есте ти ке екра
ни за ци је у по ку ша ју од ре ђи ва ња при ро де фил ма као умет но сти и 
ме ди ја, као и ње на по ве за ност са пој мом филм ске кул ту ре. Иа ко 
је од нос фил ма и књи жев но сти ра но уо чен као пи та ње од ве ли ког 
не са мо те о риј ског не го и кул тур ног зна ча ја, ов де се за па жа по
ве за ност тра ди ци је ру ске есте ти ке екра ни за ци је са спе ци фич ним 
схва та њем пој ма филм ске кул ту ре при сут ним у кон тек сту ру ске 
и со вјет ске кул ту ре два де се тог ве ка.

Кључне речи: есте ти ка екра ни за ци је, филм ска кул ту ра, књи
жев ност, умет ност, фи ло зо фи ја

Односфилмаикњижевности,раноуоченкаопитањеодве
ликог,несамотеоријскогнегоикултурногзначаја,одсамог
јепочеткабиоуфокусусвихпокушајадасеутврдиприро
дафилмакаоновеуметности.Сагледаваннаизменичнокао
синтезауметности,илисинтетичкауметност,иаутономна
уметност,узпаралелнонегирањењеговеуметничкеприро
дезбогзависностиодтехникеитехнологијеи„популистич
ке” настројености,филм је поистовећиванили контрасти
раннарочито сапозориштем, сликарством,фотографијом,
музикомикњижевношћу.Филмјепоистовећивансапозо
риштем, уследњегове извођачке природе, са сликарством
услед визуелности, са фотографијом због репродуктивне
природефотографскогмедија,самузикомзбогритма,аса
књижевношћу, чини се, због свега осталог, од сижејности
сведосуштинскихпитањасмисла.Каода јеуправоуод
носу са књижевношћу филм у највећој мери потврђивао
свој идентитети достојанствонаспрамдругихуметности,
штозаправонебитребалодачудикадасеиманаумуста
тус„уметностиречи”унашојкултури:„Једнајеодразлика
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између књижевности и осталих умјетности што књижев
ностимамоћ–многовишенегомакојадругаумјетност–
дачовјекузначивише,дачовјекузначидостадругихствари
поред оне којуму као умјетностможе значити”1. С друге
стране,филмуправоупокушајуослобађањаод„литерар
ности”,каодастичесопствени„надуметнички”статус,оно
правонапокушај ослобађањаод језика каоокова смисла,
превазилажења „знаковног поретка” ка оном првобитном,
неизрецивом,маштатобило.

Односоведвеуметности,каоипроблемфилмскеадапта
ције,односноекранизацијекњижевногделапостаоје,због
свогзначајазапокушајутврђивањаприродефилманаспрам
других уметности,медија и обликаљудског стваралаштва
иделовањауцелини, привилегованпредмет теоријефил
ма,каоионаквогприступафилмукојибисмомоглиназвати
естетичкимилифилозофским.Естетикафилмасе,притоме,
обичнопоимакао1)синонимзатеоријуфилма,2)као„део”
теорије“филма,којисеа) „ослањанаестетичкиприступ”,
односно„проучавањефилмакаоуметности,ипроучавање
филмова у смислу уметничких порука”2 или б) „обухва
тапроучавањефилмскогизраза као спекулативну анализу
медија и његове естетичке организације, са семиолошког,
структуралистичког,наратолошкогстановишта”3,и,најзад,
3) као део опште естетике, као филозофске дисциплине,
усмерененапосебнууметностфилма.Филозофијафилмаје
јоштежеодредивпојам,којиусвакомслучајуобухватараз
личитеобликепреплитањафилмакаоуметностиимедија,с
једне,ифилозофијеучестоврлоширокомзначењу,сдруге
стране,односно„упли та њефилмаутемеиобјектепроуча
вањафилозофије,односнофилозофијеутеоријуфилма”.4

У оквиру естетике као филозофске дисциплине, проблем
односафилмаикњижевностимогаобисесврстатиупоље

1 Петровић,С.(2009)На у ка о књи жев но сти, Београд:Службенигласник,
стр.155.

2 Омон,Ж.(исар.)(2006)Есте ти ка фил ма, Београд:Clio,стр.10.
3 Даковић,Н.(2006)ПојмовникТеоријефилма,у:Есте ти ка фил ма (Ж.

Омонисар.),Београд:Clio,стр.293.
4 Даковић,Н. (2011)ПојмовникТеоријефилмаIV,Филм и фи ло зо фи ја,

ШатоД.,Београд:Clio, стр.234.Различитиаутори,уосталом, сасвим
различитосагледавајуовајпојам,односноовајоднос(филмфилозофи
ја),честоиузависностиодтрадиције(средине)којојприпадају(упо
редитинапримеркњигеШатоаиКуренојаневеденеуЛитератури).О
појму„филмозофија”,којитакођетребапоменути,видетиФремптонаи
Пуриола,такођенаведененаспискулитературе.Филозофијафилмаби
семогларазматратииусклопуфилозофијемедија,којунакритичкими
спекулативнимтемељима,независноодХабермасовог(Ha ber mas)пој
маMe di enp hi lo sop hie,засниваДивнаВуксановић.
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компаративне естетике, која „проучава односе међу умет
ностима,њиховемеђусобнеутицајеи везе, дабиоткрила
збогчегаразличитеуметничкеврстечинеуметностуопште,
утврдилаунутрашњезаконитостиорганскецелинеуметно
сти,продрлаусуштинудијалектичкогодносањене једин
ственостиуразликамаиразличитостиу јединству”5,ипо
свомодређењунајдубљејеповезанасатемељнимонтоло
шкимпитањимаопојмууметности,односнопитањем„Шта
јеуметност?”6,каоитрадицијскиутемељенимпроблемом
класификацијеуметности,чијијеисторијскиизданак.Овде
ћемо,ипак,естетикупоимајућипрвенственокаофилозоф
скудисциплину,каоестетичкимозначити1)онакавприступ
филмукоји,наспраманалитичкоемпиријскеоријентације,
тематизујерецепцију,односнодоживљајфилма7(рецепциј
скиприступ),и2)приступкојифилмкаоуметностимедиј
сагледава у односу према другим уметностима, медијима
иобластимаљудскогстваралаштваиделања,радипроми
шљања темељних питања природе филма као уметности
и медија,односноонаквихсржнихпитањакаквасу„шта
је филмкаофилм?”, односно „шта филм чини филмом?”
(релациониприступ).

Доминантна промишљања о односу између уметности, у
распонуодАристотела,прекоЛесинга (Les sing),доСури
јоа(So u ri au)и,например,СузанеЛангер(Lan ger),донекле
типичназа„главниток”културеЗапада,повезујенеколико
основнихидеја,којеможемонавестинаследећиначин:по
стојиизвестанобликбитнељудскестваралачкеделатности
којиназивамоуметност,икојисеувећојилимањојмери
разликујеоддругихобликаљудскестваралачкеделатности,
алииодприроде;уметностуспостављаизвеснеодносеса
другимоблицимаљудскестваралачкеделатности,каоиса
категоријама стварности; поред општег појма уметности
можемоговоритииопосебнимуметностима,одкојихсва
капоседујесопственаизражајнасредства,којомсеонараз
ликујеоддругихпосебнихуметности;посебнеуметности
могуступатиумеђусобнеодносе,итиодносисемогуте
оријскипромишљати;свакапосебнауметностињенапоје
диначнаостварењамогукориститиизвеснасредствадруге
уметностиимогу се користити средствимадруге уметно
стиусопственомпроцесунастанка,развојаилиобликова
ња;можесеговоритиограничнимипрелазнимоблицима

5 Ранковић,М.(1973)Ком па ра тив на есте ти ка, Београд:Уметничкаака
демија,стр.21.

6 Focht, I. (1972)Uvod u este ti ku, Sarajevo:Zavodza izdavanjeudžbenika,
str.9.

7 Turković,H.(2012)Te o ri ja fil ma,Zagreb:MeandarMedia,str.25.
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између посебних уметности, са различитим вредносним
предзнаком.

Филмјеодсамогпочеткабиодоживљаванкаосинтетичка
уметност,иликаоуметностнасталанафонудругихумет
ности,алиидругихобликаљудскогстваралаштва:технике,
технологије и науке, пре свега, касније чакифилозофије,
одређујућифилм као посебан обликмишљења, или једну
идеационуструктурукојапревазилазипредметноискуство.
Главнипроблемиупроучавањуфилманастајууправоусу
очавању са другимуметностимаи другимоблицимаљуд
скестваралачкеделатности:фотографскопореклофилмске
слике уводи питање о репродуктивној, дакле деонтологи
зованојприродифилма,којаозбиљноиаприоридоводиу
питање његову моделизацијску моћ,8 односно уметнички
идентитет;блискостсликарствуподвлачивизуелнуприроду
филмскогмедија,штоћебитипосебнонаглашеноукризи
(самопреиспитивању)филмакаоуметностиимедијакојаће
наступитипојавомзвукаислике,алииновихмедија–свако
проблематизовањепојма„слике”такоћесенеминовноти
цатиифилма;поређењесамузикомнеминовноћеводитика
патосу„чистеуметности”идоавангарднихексперимената,
усмеренихпримарнонаоспоравање„литерарног”,односно
нарацијскогискуствафилма,алиисликовнотеатарскупо
зицију „представљања”; паралелизам са театром отвори
ћепитањаколикоо специфичностифилмскихизражајних
средстава,толикоиоприродифилмскогпростораивреме
на;чакисучељавањесаархитектуромимаћесвојеместоу
виђењуипреиспитивањуфилмакаоуметностисимулације,
максималне„двојничке”илузије,чакинезависноодпитања
тродимензионалнепројекције,проширенихекранаи„вир
туалности”новихмедија.Пресуданупливтехникеитехно
логијеусамнастанак,развојиидентитетфилмапресвега
као медија, неминовно ће саму природу филма стављати
подлупу сваке критике техникеи технологије, уметности
удобаиндустријскогдруштва,масовнеуметностиикулту
ре,модерности,објективизације,читавогсплетафеномена
везаних за индустријскомедијскоинформационо друштво
које последњих деценија и последњих векова доминира
Западом.Стога ће се имноге доминантније и радикални
јеантирепрезентацијскепарадигме,махомсаавангардним
и„критичким”предзнаком,сапосебномпажњомусмерити
управонакритикуфилма.Филм јеунекурукуи„жртва”

8 Односисенасемиотичкипојаммоделизације,односномоделовањасве
та.Отомевидети:Коларић,В.(2010)МоделизацијасветауАристоте
ловојпоетицииуструктуралнојсемиотициЈуријаЛотмана,у:Збо р ник 
Ма ти це срп ске за сла ви сти ку,бр.78,стр.101118.
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савременихнаучнихистраживања,којиприматдајумеди
јимазаснованимнасимултаности,мултиперспективностии
синергизму,којипре„пресликавају”сликусветарецентне
енергетскоинформационе научне парадигме,9 него „заста
рели”,екрански,медијфилма.

Најпредоживљаванкаотехничкооткрићеивашарсказабава,
филмутекприближавањекњижевностиипозоришту,кроз
адаптацијукњижевнихипозоришнихдела(каои„употре
бу”позоришнихглумаца),доносиизвестанпрестижукру
говима грађанске елите, самим тимиизвестан грађански,
односноуметнички,идентитет.Авангарда,сдругестране,у
свомантиграђанскомзаносуисвојојантиграђанскојретори
ци,филмпроглашавасливањем,синтезомсвихуметности,
чак „апсолутниммоделом свих видова уметности”10, па и
превладавањемуметностикаотаквеканекимновимвидо
вимаљудскогстваралаштваиљудскогпостојања.

Акосуфилмовиупрвојдеценијисвогразвојабиливрсте
извођачкогспектаклаилиатракције,„чија јефункцијапре
биладапокаженегодапредстави,даприкажепренегода
приповеда”11,развојипрепознавањефилмакаоуметничке
врсте, односно његовог уметничког потенцијала, поклапа
се саувођењемипревлашћунарације, каоштоће се тра
гањаза„чистим”филмскимизразоми„аутентичном”при
родомфилма,удругојитрећојдеценији,засниватиуправо
накритицинарације,као„литерарног”и„нечистог”трага
оногвременакадфилмјошнијебиоуметност.Паиданас,
критика„манипулативне”и„експлоататорске”моћифилм
скогмедија, усмерава се најпре на нарацију, каои на она
техничка средства (примарномонтажна)која јеунајвећој
мериподржавају.

Пореднарације,каодругазначајна„копча”филмасакњи
жевношћудоживљаванјеговор,имплицитноприсутаниу
немомфилму,алигдесеуправона„ослобођењу”одговора,
одвербалногјезика,исагледаваланезависностиаутоном
ностфилмакаоуметности,пресвегауодносунапозори
штеиналитературу.Питање„натписа”извукаједнојеод

9 Према оваквим тумачењима, после енергетске и информационе, при
суствујемо рађању „енергетскоинформационе револуције на молеку
ларномнивоу”,гдесеинформационисадржајоткриваусвакомзакону
природе(в.Коруга,Ђ.(2002)Информационафизикаисвест,На у каре
ли ги јадру штво,прир.Јеротић,В.,Коруга,Ђ.иРаковић,Д.Београд:Бо
гословскифакултетСПЦ,МинистарствовераВладеРепубликеСрбије,
стр.155.

10Мильдон,В. (2007) Дру гой Ла о ко он, или О гра ни цах ки но и ли те ра
туры,Москва:Российскаяполитическаяэнциклопедия,с.7.

11Кук,Д.А.(2005)Исто ри ја фил ма I, Београд:Clio,стр.39.
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кључнихпроблемауодносуфилмаикњижевности,каоиу
самоидентификацијифилмакаоуметности,стимштосене
смезаборавитида„замисаоопроизводњипокретнихслика
нијеникадпостојалаодвојеноодидејеозаписивањузвука”
идајенамера„одсамогпочеткабиладафилмовиговоре,па
прематомеунекурукунемифилмпредстављатридесето
годишњеодступањеодприроднетенденцијеовогмедијака
потпуномпредстављањуреалности”12.Оваквогледиштене
доводиупитањесамоизједначавањенемогфилмасафил
мом„каотаквим”,негопроблематизујеиправопореклои
природуфилма:акофилмнијенастаокаоуметност,алини
каојезик,његовнастанаксвакаконијенезависанодфено
мена „илузије”. То филм и књижевност повезује на оном
најсуптилнијемпољу,наплануразликовања „унутрашње”
и„спољашње”слике,наплануодређењаправеприроде(чак
уонтолошкомсмислу)људскеимагинације,али(кроздија
лектикусликеиречи)иљудскогмишљења.

Наравно,посебнопитањеодносакњижевностиифилмау
филмској теорији и пракси представља питање филмског
сценарија,чијијеграничниидентитетизмеђуоведвеумет
ности,каоињеговонтолошкистатус,доданаспроблемти
зован,иблискојевезансапитањемфилмскогауторства.Иа
којекњижевни(„поетски”)карактерсценаријапотенциран
одпојаведијалошкогфилма,феномен„литерарности”,чак
императивалитерарностисценаријапостојао јеираније.13
Управосекрајемдвадесетих,сапојавомзвучногфилма,и
развојемфилмскедраматургијеињенетеоретизације,поја
вљујеипитањеадаптацијеиекранизацијекаопосебантео
ријскипроблем,каоиширатеоријскоестетичкапроблема
тизацијаодносафилмаикњижевности.14Ипак, топитање
имплициранојеодсамогпочеткаразмишљањаиписањао
филму,иунајдубљојвези јесапокушајемодређењасаме
његовеприроде.

За разлику од на англосаксонском подручју доминантног
термина„теоријаадаптације”,урускојтеорији,кадајереч
оодносукњижевностиифилма,преовладаватермин„есте
тика екранизације”, са нешто већим нагласком на питања
синтезеимеђусобногдејствауметности.Теоријскеоснове

12Исто,стр.19.
13Видети,например,офеноменутзв.емотивногилиизражајногсцена

рија,уИмами,П.(прир.)(1978)Филм ски сце на рио у те о ри ји и прак си, 
Београд:Универзитетуметности,стр.111идаље.

14Првикомплетнијирадоодносуфилмаикњижевностинаводнојесту
дијаАндреБержеа (Ber ge)из1927. године (в.Милинковић,Д. (1999)
Ро ман у ју го сло вен ском фил му 19451990, Београд:Институтзафилм,
стр.15).
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актуелних истраживањамахомпочивају на семиотици та
ртускомосковскешколе, алисасвевећимутицајемфран
цуских и англосаксонских (Стам/Stam, Хит/He ath) аутора,
наизраженусвестобогатомнаслеђурускогформализмаи
филмскеавангарде,пресвегаЕјзенштејна.ПоредБахтина,
проблемекранизацијесагледавасеиуЈакобсоновимкатего
ријамапревођењаитранслације,којесечестоподвргавају
критици,15сматрајућидасугеришу„другостепеност”филма
уодносунакњижевност,алисеидаљеразрађујуипроду
бљују.Рускаистраживањаизобластиестетикеекранизације
одвијајусеуконтекстусвестиоснажном„литературоцен
тризму”рускекултуре,којаимдајефилософскинабој,алии
овеликомдоприносурускихтеоретичараидејиофилмукао
аутономнојичакпрвостепенојуметностиепохе,ураспону
одрускихформалистаиЕјзенштејна,прекомарксистичких
теоретичара (подстакнутих Лењином и Луначарским), до
савременихсемиотичара,алиибројнихестетичараитеоре
тичарауметностикојифилмудајузначајноместоусвојим
истраживањима.

У специфичној улози која естетика екранизације игра у
руској теоријии естетицифилмавелики значајимапојам
филмскекултуре.ВеликитеоретичарБелаБалаж (Balázs),
једанодауторакојисунапресуданначинутицалинасхва
тањефилмаидруштвенеулогефилмауСовјетскомСавезу
иРусији,својиминсистирањемнапојму„филмскекултуре”
дао је значајан подстицај како преиспитивању увреженог
литаратуроцентризма руске културе, тако и формулисању
извеснихаспекатанове,совјетскекултурекојибимоглида
допринесу стварању једногновоги аутентичногдруштве
ногпоретка,инајзад„новогчовека”.Балаж,наиме,сваку
посебну уметност види као „израз специфичног односа
иукључивањачовекау свет”, афилмкао„уцелининову
уметност”,итиме„новооткровењеиприказчовека”.16Са
њим,каоновомуметношћу,рађасеиновичовек,„којирас
полаженовомосећајношћу,новимспособностимаиновом
културом”,17пајезатофилмскукултурупотребнопознавати
управо радипознавања човека.Филмска култура такони
јеукидањекултуреранијихвремена,пани„књижевнекул
туре”,већједансинтетичкиидијалектичкипроцес,штоје

15Видети на пример: Арутюнян, С. (2003)Экра ни за ция ли те ра турных 
про из ве де ний как спе ци фи че ский тип вза и мо действия ис кусств,10.01.
2011, <http://www.dissercat.com/content/ekranizatsiyaliteraturnykhproiz
vedeniikakspetsificheskiitipvzaimodeistviyaiskusstv>

16Балаж, Б. (1948) Филм ска кул ту ра, Београд: Филмска библиотека,
стр.14.

17Исто,стр.32.
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идејакојајенаишланадобарпријемуусловимаспецифич
несовјетскекултуресоцреализма,каосвојеврстанмоделза
дијалектички процес превазилажења и синтезе културног
наслеђаранијихепохакаоитражењекултурнихмоделаза
епохуизмењенестварности.Овонијесамопитањесоцре
ализмаињеговеидеолошкеосновеуконтекстусовјетских
тридесетихи четрдесетих година двадесетог века (када је
тамо деловао иБалаж),18 већ и специфичности руске кул
туреусмеренекастваралачкомпревладавањуевропскогна
слеђаитрагањузапонекадкомпликованимисинтетичним
културнимкаоидруштвениммоделимакојибидопринели
проналажењуитрасирањуспецифичногрускогкултурноги
цивилизацијскогпута.

Нека од карактеристичних становишта на чијем темељу
серазвијаласавременарускамисаоофилму,утицајнисо
вјетски теоретичар Р. Собољев (Со бо лев) изражава овако:
„Филмсеродиокаосинтетичкауметност,тојеступиојеу
себеискустводругихуметностиикњижевности.Међутим,
иако синтеза сликарства, књижевности, позоришта, архи
тектуре,музике,онипакнијепостаона ду мет ност.Филм
ништанијеукинуо,онјесамодопуниотрадиционалниси
стемуметности”19.Аштосетичеспецифичностифилмске
уметности, управо са обогаћивањем „специфичнихфилм
скихизражајнихсредставаоткривалесусеиуметничкемо
гућностифилма”20.Ипак,премаНечајуиРатникову(Не чай
иРат ни ков),„историјафилманијепочелауметничкимтра
гањима, већ интернационализацијом капитала”, афилм је
„изданакнаучнотехничкогпрогреса”,који,открићемфото
графије и покретнефотографије, у највећојмерииспуња
ва„тежњучовечанствакамаксималноверномприказивању
света у његовим просторно временским односима”, па је
тако„фотографскаприродафилма”постала„основањего
вематеријалне егзистенције”21.Филмтакоотварапростор
једној новој, аудиовизуелној и синтетичкој култури, која
ствара и једно другачије поимање уметности.Синтетичко
поимањефилмаимасвојеимпликацијенатеорију,алиде
ломитеоријскопорекло,собзиромдаседоидејефилмакао

18Мададобарпријемоваквихидејаодстранесоцреалистичкеелитесамо
потврђујетезуБ,Гројсакако„Стаљиноваепоханијествориланикакав
изразитлакопрепознатљиввластитистил”,већћепребити„дајеона
користиланајразличитијестиловекакобиодњихстворилајединствено,
тоталноуметничкодело,каквојебиласамасовјетскастварност”(Гројс,
Б.(2011)Умет ност уто пи је,Београд:ПлавикругЛогос,стр.6).

19Соболев,Р.(1975)Как ки но ста ло ис кус ством, Киев:Мистецво,с.7.
20Исто,стр.8.
21 Нечай, О. и Ратников, Г. (1985) Основы ки но и скус ства, Минск:

Вышэйшаяшкола,с.17.
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синтезеуметности,односносинтетичкеуметности,дошло
применомпостојећихуметничкихтеоријанановууметност,
чија је специфичност препозната у свеобухватној способ
ности „адаптације [прилагођавања] и обједињавања обли
кадругихуметности”22.Самосталностуизучавањуфилма
стогајенајпретраженанатеренуемпирије,односноемпи
ријскихистраживања,чимејемисаоофилмутребалодасе
ослободи претераног утицаја других уметничких теорија.
Татенденцијадовелаједоуочавањаипрецизирањаспеци
фичностифилмакаоуметностиимедија,паиделимичном
успостављању специфичнофилмског терминолошког реч
ника,али јеводилаинегирањусистемности,интердисци
плинарне отворености, па и самог аутентично теоријског
карактерамислиофилму.Можеморећидасурускиаутори
јошврлоранонаглашавалиинеговаликакоспецифичност
филматакоињеговусинтетичноститеснувезусадругим
уметностима,какоемпиријскуметодологијууприступуно
војуметноститакоинајсмелијатеоријскауопштавања.

Неки од општеестетичких и уметничкотеоријских права
цаиауторакојисуутицалинарускуфилмскутеоријуина
естетику екранизације су свакако рускиформализам, неу
ропсихолошкаинеуролингвистичкаистраживањатридесе
тихгодинадвадесетогвека,лингвистикаифилологијакоја
јекаоспојзападнихутицајаиаутентичнорускогдоприноса
својврхунацнашлауЈакобсону(Якоб сон)ипрашкојшко
ли,марксистичкатеоријаодразаиидејачовековоговлада
вањасветом,развој структуралнесемиотике,узобновљен
доприноснекихпредреволуционарнихрускихауторакакав
је отац ПавлеФлоренски (Фло рен ский), и у новије време
синергетика,23каопојамкојиобједињаванекеодзначајни
јихаспекататакозваненајновијенаучнепарадигме.Акосе
ограничимонафилмскеаутореифеномене,највећиутицај
нарускутеоријуфилмаиестетикуекранизацијеизвршила
суексперименталнаистраживањасовјетскемонтажнешко
ле, затим посебно синтетичке идеје Ејзенштејна, анализа
америчког филмског искуства, нарочито на плану ствара
њафилмскеформе ифилмског наратива, са нагласком на
делуД.В.Грифита(Grif fith).Затимјеутицајизвршилане
надокнадива делатност Беле Балажа у СовјетскомСавезу,
каоиделанекихстранихауторапревођенихнаруски,ка
квисуСпотисвуд(Spot ti swo o de),Лосон(Law son),Кракауер,

22Соколов,В.(2010)Ки но ве де ние как на у ка, Москва,Канон+,с.15.
23Осинергетициињеномутицајунасавременурускунауку,каоиупри

менинауметност,ипосебнофилм,видетиЛесков,Л.(2006)Си нер гизм: 
фи ло соф ская па ра диг ма XXI ве ка, Москва:ЭкономикаиЕвин,И.(2009)
Ис кус ство и си нер ге ти ка,Москва:ЛИБРОКОМ.
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каснијеувеликојмериК.Мез,ауновијевреме(одосам
десетихгодинадвадесетогвека)С.Хит,Р.Стамилиновији
францускиаутори,каоОмон(Au mont)илиБелур(Bel lo ur).24

Што се тиче општеестетског разматрања проблема одно
самеђууметностима, каоконтекста за естетичкиприступ
односуфилмаикњижевности,утицајнирускиисовјетски
естетичарЈуријБорјев(Бо рев),например,сматрада„свака
врстауметностинајпотпунијеоткриваједнустрануопште
суштине и природе уметности.Правац у уметности – ин
варијантајеуметничкеконцепцијесветаиличности”25,где
„уметностнадуховнопрактичном,аестетиканатеоријском
плану усредсређује пажњу на општељудско”26. Естетичка
делатностје„универзална–тојечовековаделатностусвом
општељудском значају”, а „круна естетичке делатности је
уметност”27.„Свакиуметничкиправацстварасвојтипумет
ничкогделасасвојиммоделомсвета,којиизражаваумет
ничкуконцепцијукрозразличитезначењскеслојеве.Усва
комодњихзапечаћенјеједанодтиповаинтеракцијечовека
саразличитимунутрашњимиспољашњимсрединама”,па
је „узрокподеле уметностина врсте разноврсност типова
уметничкогосвајања[овладавања]света,којесеослањана
естетску разноврсност стварности, на уметниково духов
нобогатствоинабогатствокултурнихтрадиција”28.Филм
је, према Борјеву, „по својој природи синтетичка умет
ност”, која се „непосредно ослања на могућности техни
ке”,иуњеговојосновилеже„достигнућатрадиционалних
уметности”29.

Савремени филозоф Николај Хренов (Хре нов) конкретни
је заснива питањемеђусобног односа уметностии посеб
но односа филма и књижевности. Он развој уметничких
облика посматра кроз сучељавање принципа сижејности,
карактеристичног за литературоцентричну епоху, и прин
ципа„програмности”(про грам мност),карактеристичногза
представљачке (зре лищные) структуре, где „програмност“
нетребасхватитикао„потпуноодсуствоорганизације,већ

24Једанодводећихрускихтеоретичарафилма,КирилРазлогов(Раз ло гов),
филм,паињеговодноспремакњижевности,усвојимновијимрадови
масагледавасастановиштапојмова„уметностекрана”и„језикекра
на”,укључујући,дакле,усвојаистраживањаиискуство„новихмедија”
(в.Разлогов,К. (2010)Ис кус ство экра на: От си не ма то гра фа до Ин
тер не та, Москва:Российскаяполитическаяэнциклопедия).

25Борјев,Ј.(2009)Есте ти ка, НовиСад:Прометеј,стр.14.
26Исто,стр.20.
27Исто,стр.35.
28Исто,стр.188.
29Исто,стр.217.
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тип организације”30. Филм тако није виђен као самоста
лан или књижевности потчињен облик уметности, него у
континуитету са читавом традицијом одређеног „естетич
когсистема–системаприказивања[показ]”31.Овакветезео
заснивањуфилманаприказивачкимпринципимабалагана,
односно циркуса, свакакомного дугује традицији која се,
унутар руске теорије, у највећој мери ослања на дела Еј
зенштејнаиБахтина,уцелиниизузетноутицајнихнаруску
теоријуфилмаинаестетикуекранизације.

Утицајни совјетски теоретичар филма Семјон Фројлих
(Фрейлих) сматра да „значај теорије расте у кризним мо
ментима развоја уметности”, док се у „периодима успона
уметност ствара слободно, непроизвољно, она сама себе
објашњава и демонстрира своју независност од живота и
одестетичкихконцепата”32.Предметтеоријеуметности је
„идеја уметности”, а уметност подразумева условност, и
то је оношто је разликује одживота и стварности и даје
јојсмисаоуљудскомживоту,уисторијиидруштву.Услов
ностјезаправо„јединствоформеисадржаја”ињенкарак
терјеодређенжанром”,којијепросто„типусловности”33.
Условност„ослобађауметникаоднеопходностидакопира
предмет, чинећи га способним да открије суштину, скри
вену иза кринке предмета.Жанр на неки начин регулише
условност.Жанр омогућава да се појави суштина, која се
свакаконеподударасаформом.Условностжанраје,могло
бисерећи,неопходнакакобисеизразилабезусловнаобјек
тивностсадржаја,или,украјњојмери,безусловноосећање
истог”34.Жанрје„појавастила”,којисеодређујекао„лич
ниизразвремена”инијепросто„укупностпоступака,која
органски изражава уметничку замисао”, већ „у себи носи
идејууметничког“,пазастилможеморећидаје„критери
јумуметничког”35.Поредстила,ирадња(действие)омогу
ћавадасеговориоповезаностиразличитихуметности,ау
случајуфилма,чијасу„темељнасвојствадокументарност
ипокрет”36,ми„наекрануневидимосамурадњу,већњену
представу[из ображение]иуправотапредставаможедабу
десхваћенакаорадња”,односно„самапредставанаекрану

30Хренов, Н. (2006) Кино – реабилитация архетипической реальности,
Москва:Aграф,с.70.

31Исто,стр.42.
32Фрейлих, С. (2007) Те о рия ки но: От Эйзенштэйна до Тар ков ско го, 

Москва:АкадемическийПроект–Мир,с.7.
33Исто,стр.48.
34Исто,стр.49.
35Исто,стр.224.
36Исто,стр.440.
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јерадња”.Уметностиблискефилму,такосе,премакрите
ријумурадње,дефинишунаследећиначин:„Позориштеје
радња,књижевностописивањерадње,афилмзамишљање
[воображение]радње”37.

Кадајеестетикаекранизацијеупитању,детаљнијећемосе
осврнутинадела тричестоцитиранаиуконтекстуруске
мислиоодносуфилмаикњижевностикарактеристичнаау
тора:Гураљника,МаневичаиМиљдона,алиивеликогсо
вјетскогфилмскогредитељаМ.Рома.Уовомрадунећемо
излагати могућности које нуди семиотички приступ овој
проблематици,пресвега,имајућиувидутартускомосков
скушколу структуралне семиотике, с обзиром да он, пре
покушајааутораовограда,ипоредсвојихвеликихпотен
цијала,досаданијебиосистематскиизложен.Стимуве
зи,овдетакођенећемопосвећиватинепосреднупажњуни
доприносурускихформалистаовимпитањима,који јесве
самонезанемарљив.38

УранАбрамовичГураљник(Гу ральни к)својаистраживања
усмеравана екранизације дела класичнеруске књижевно
сти.Зањегасе,сапојавомфилма,појавио„новичиталац”,
докекранизацијудефинишекао„свакионaјфилмкојијена
дахнуткњижевношћу,безобзиранастепенњенеблискости
(формалнеилисуштинске)изворнику”.Књижевностјезнат
ноутицаланаформирањефилмакаоуметностии„међусоб
ниодносфилмаикњижевности,каоизвораидеја,ликова,
аналогија,стваралачкихимпулса,изузетнојесложен”39.Гу
раљникодбацује„рестаураторствоибуквализамкаометод
пре во ђе ња сјезикакњигенајезикекрана”,иекранизација
је зањега„стваралачкипроцес”,одинтересаи зафилми
закњижевност,пасеекранизацијаможедефинисатиикао
„једна одформинепосредногмеђудејстваимеђуопштења

37Исто,стр.233.
38Поводом излагања могућности семиотичког приступа естетици екра

низације видети  Коларић, В. Семиотичко заснивање проблема одно
сафиомаикњижевностиифилмскеадаптацијекњижевногдела,у:У 
тра га њу за умет нич ком фор мом, приредилиУспенски,Е.иКоларић,В.
(2012)Београд:Факултетдрамскихуметности,стр.125130иКоларић,
В.(2013)Филм и књи жев ност: тран сфор ма ци ја књи жев ног тек ста Ф. 
М. До сто јев ског у фил мо ви ма Жи во ји на Па вло ви ћа,докторскадисерта
ција,Универзитетуметности,Факултетдрамскихуметности,,Београд,
аповодомдоприносарускихформалистаовојпроблематицикаоузорне
примере видетиШкловский,В. (1923)Ли те ра ту ра и ки не ма то граф,
Берлин:Рус. универс.издво;Тынянов,Ю. (1977)Поэти ка. Ис то рия 
ли те ра туры. Ки но,Москва:НаукаиИоффе,И.(2006)Из бран ное:1920
30е гг,СанктПетербург:Петрополис.

39Гуральник,У. (1968)Рус ская ли та ра ту ра и со вет ское ки но, Москва:
Наука,с.5.
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[комуникације]књижевностиифилма”40.Екранизацијани
је пасивноимеханичкопреношењеиз једног у другиме
дијштоби,посеби,билонемогуће,већдинамичкипроцес,
односно „разноврсност процеса претварања [превођења,
преображавања], стваралачкогпресаздањапроизводакњи
жевнеуметностипремазаконимадругихуметности”,одно
снофилмаителевизије.Гураљникусвојимистраживањима
полази са позиције теорије књижевности, и зањега пита
њаодносакњижевностисадругимуметностима, апосеб
нофилмом,имајупресвегапрактични значаји„повезана
сусаактуелнимзадацимаестетскогосвајања[овладавања]
стварности”41.Свака екранизација, изњегове позиције те
оретичара књижевности, представља, у мањој или већој
мери, „новочитањекњижевногдела”,макарто значилои
да, док се екранизатор посвећује „трагању за средствима
еквивалентногпреводаидејносликовногсистемакњижев
ногизворанајезикфилма,оннеизбежноипоправилувр
шиприпремнуис тра жи вач ку делатност”42.Међутим,исам
филмуњеговомконачномобликупредстављатумачење,и
тотумачењекојенијебеззначајазакњижевност,већсамим
тимшто „добра књига не исцрпљује у себи скривена бо
гатства.Ууметничкомделу,каоуједруатома,скривенаје
огромнаунутрашњаенергија”,иутомсмислуекранизација,
вернадухудела,амакариразличитаусвомматеријалном
оваплоћењу,„ослобађа”деотеенергијеспособнедаство
ри „нови организам–ново дело”43.Ипак, свака екраниза
ција,коликогодуспешнабила,носипечатсвогвременаи
збогтогасуувекпотребненовеекранизације,каоновачи
тањакласичнихдела,односноњиховоразматрањеизнове
„идејнокњижевне перспективе”44. Због тога је, према ау
тору, значајноочувањечврстефилмскедраматургије, чије
рушењеусавременомфилмуслаби„идејнуиемоционалну
моћфилма”45.Екранизација,такође,ниједраматизација,од
носноекранизацијапрозесенесводинаналажењењеног
„драмскогеквивалента”,собзиромнатесанодносдрамског
иприповедачкогуфилму,каоуосталомиупрозиироману.
Анализиивредновањуекранизацијенеможесеприступити
безодносапремањеномкњижевномизвору,таквотумаче
њебилоби„насилноиједнострано”.Татеснавезапроиз
водаекранизацијеикњижевногизвораогледасе,пресвега,

40Исто,стр.8.
41Исто.стр.18.
42Исто,стр.23.
43Исто,стр.44.
44Исто,стр.78.
45Исто,стр.129.
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напланустила,гдејестилистикакњижевногделаоношто
представља„објективнуреалност,накојусеослањааутор
екранизацијетрагајућизастиломфилмаекранизације”,при
чему „стилистика уметничког дела никако није скупфор
малних поступака”, већ представља „функционалну свеу
купност нераскидиво повезану с интерпретацијом основ
ногдрамскогсукоба”46.„Филмскаизражајностмораимати
основууструктурисамогкњижевногизвора.Односећисе
садостојнимуважавањемкаспецифичностифилма,овоје
занаснепроменљивзакон.Смисаокњижевнотеоријскогис
траживањаекранизацијезакључујесеконкретнимпроуча
вањемдејстваовогзакона”47.

ЗаЈосифаМихајловичаМаневича (Ма не вич),којиекрани
зацији приступа из наглашенијег филмскотеоријског угла,
филмска уметност, синтетизујућиизражајна средства дру
гихуметности,нијеточинила„механичкинегодијалектич
ки”,стварајућиособенуметничкијезик.Захваљујућиовоме,
двадесетивекнеможебитипосматранкаовекуништења
уметности,већ„интензивногузајамногодносамеђуумет
ностима”.Филмзатонијени„антиуметност”ни„надумет
ност”,онјепроизводвековногразвојауметностиипотреба
зањимодувекјеуписанау„психофизичкисклопчовека”.
Развојиограничењатрадиционалнихуметностинајављују
људскупотребузафилмом:„Историјакњижевностиодви
јаласеусталнојборбизасликовитостречи,завизуелност
књижевне слике. Историја позоришта представља запра
вотешкуборбусаограничењимасцене”48, доккаооснов
не особености специфичног филмског језика теоретичари
филмауглавномнаводекатегоријесинтетичности,покретне
сликеимонтаже.Изузетноместо књижевностиуљудској
култури,ауторвезује за„слободу,покретљивостидубину
књижевногизраза”,где„великиписацусвојестваралаштво
укључује огромнуобластживота, продире у духовну кул
турународа,постајућиучитељчитавихпоколења”49.Вели
ко књижевно дело дарује „огромну стваралачку енергију”
животу,њенаогромнаснагаделовањанаживотинаљуде
омогућена је управоњеном „дубоко синтетичном” приро
дом.„Синтетичкосвојствокњижевностијеутомешторечи
покоравајуивремеипростор,ионаможедапренесеибо
је,обликимузику”50.Управојеутојсинтетичностинајвећа
блискосткњижевностиифилма,каоизначајкњижевности

46Исто,стр.265.
47Исто,стр.343.
48Маневич,И.(1966)Ки но и ли те ра ту ра,Москва:Искусство,с.9.
49Исто,стр.15.
50Исто,стр.17.
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за филм: „Књижевност је жива вода филмске уметности.
Тек проникавши у њу, филм добија дар живота”, где већ
литерарнаосновафилма–сценарио,похрањујесвесинте
тичкемогућностифилма.Филм јеупроцесу свогнастан
каиформирања„усвојиоисконскасвојствакњижевности,
прихватајућињенуспособностстварањасинтетичкеслике
живота.Укњижевностионјепронашаоидругаважнасвој
ства:монтажу,кретањеповременуипростору”51.Екранје,
посвојојприроди,ближикњизинегосцени,ифилм,„кон
кретизујућисавременукњижевностувећаваснагуемотив
ногнабојакњиге.Екран јемоћантрансформаторкњижев
ности,којимногострукоувећаватиражкњиге,њенодјек”.
Филм је „кондензована књижевност, и вредностфилма за
већину гледалаца није у њеној верности приповетци или
роману, већ уњеговој истинитости”52.Иако другостепена,
екранизацијатаконијеобавезноидругоразредна,инетре
бапотцењиватикакоњеноколективнопорекло(иколектив
нопореклофилмауопште),таконињенколективниодјек.
Екранизација је, заМаневича, један од облика међусобне
повезаностифилма и књижевности, а сценарио већ пуно
правнаврстакњижевности.Екранизацијајемноговишеод
пасивногимеханичкогпреношењаконкретногкњижевног
дела нафилм, она је „гигантска лабораторија проучавања
вековногискуствамудростииумећа”.Филмпрекокњижев
ностиостваруједодирсанајдубљимосновамаљудскекул
туреиљудскогзнања.Маневичтакођеувиђадасупоети
кеАристотелаиЛесинга већунајвећојмери „формирале
литературузаекран”,односноутицаленастварањеираз
војфилмскогсценарија,докјеуместоромана,зафилмску
адаптацију најпогоднија форма кратког романа (по весть).
„Безкњижевности,филмостајелишендруштвеногзначаја
и естетскевредности, каошто је, уосталом,и свакаумет
ностлишенасадржаја.[…]Безкњижевностифилмселако
претвараупукудемонстрацијупоступакаипластичнуизра
жајностсвогспољашњеглика”53.

Валериј ИљичМиљдон (Мильдон) своја истраживања за
снивадиректнонаЛесингу,назвавшисвојукњигуоестети
циекранизацијеДру ги Ла о ко он. Оннајпренаглашавакако
јепроблемекранизације„готововршњаксамогфилма”,по
штосупрвикорацифилмапраћени„интензивнимкоришће
њемкњижевногипозоришногматеријала”54.Таквапракса

51Исто,стр.29.
52Исто,стр.39.
53Исто,стр.215.
54Мильдон,В. (2007) Дру гой Ла о ко он, или О гра ни цах ки но и ли те ра

туры,Москва:Российскаяполитическаяэнциклопедия,с.6.
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брзојепотврдиладау„књижевнимделимаделујуестетски
закони,којигубеснагупреношењемнаекран”,такода„го
товокњижевноделонијепогоднозаекранизацију”,односно
дајенеопходнаизвеснаприпремнаоперацијауправцуње
говогприлагођавањазаконимафилма,дакленужанјесцена
рио.Такојеекранизацијанајпресхваћенакао„превођењес
једногестетскогсистеманајезикдругог”,односнона„но
виуметничкијезик”.Ипак,оваквосхватањеекранизацијеи
њенепраксе,отворилојемногепроблеме:„Трансформација
нормивербалнеуметности(књижевности)унормевизуел
неуметности(филма)водилисуизобличавањуи једнихи
других”55.Могућерешењеје„средствимаекрана(једанје
зик) пронаћи у књижевном делу (други језик) нештошто
нијечитљивоузпомоћдругихпоступака.Утомслучајумо
жеморећиданастаје нештоштоможемоназватитре ћим 
је зи ком”56.Другимречима,„екранизацијуможемосматрати
успешном уколико јој је филмским средствима успело да
изразинеизразивосредствимакњижевности”,нештоштоје
услед„незавршеностииотворености”свакогвредногкњи
жевногдела,моглодапромакнеосталимначинимачитања,
паисамомаутору.Какојеосновнаспецифичносткњижев
ностиињенапредност у „нефизичкој”природиречи која
јеспособнада„изазовеосећајфизичкогприсуства”,изазов
екранизације је у томе да „чувајућифизичку конкретност
којајеуприродифилма,изједначисаречиуњенојнефизич
којмногозначности”57.Тектадаекранизацијанеће„изневе
рити“нифилмникњижевност.Дакле,смисаоекранизације
остајеумањеиливишеуспешном„истраживањукњижев
ногтекстафилмскимсредствима”,дакле,сродноГураљни
ку,читањетекста,где јечитањесхваћенонекаомеханич
коипасивнопонављањефиксираногидовршеног текста,
већкао„потрагазауметничкимсмислом”58.Науметнички
успехекранизације,тако,можеморачунатиакоекранизује
мо„неделонегоњеговемотиве,односнодух,или,користе
ћисеречимаТињанова,његовсиже(везеиодносеуњихо
војдинамици)анефабулу(статичнинизодноса)”59.

ВеликисовјетскиредитељМихаилРом(Ромм)филмнепо
сматрапримарнокаосинтетичнууметност,онјесвојеумет
ничке поступке, као све друге уметности, развијао посте
пено,одражавајућиреалност.Ромодносфилмаикњижев
ности посматра најпре кроз проблемфилмског сценарија,

55Исто,стр.14.
56Исто,стр.18.
57Исто,стр.38.
58Исто,стр.141.
59Исто,стр.188.
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којизањеганипоштонијепукасировина,већпуноправан
књижевнииуметничкиоблик,штопретпостављаиодгова
рајући однос сценаристе према свомпослу, алии редите
љафилмапремасценарију.Једнаодосновнихособености
филмајењеговамасовност,којајенајдубљеповезанасање
говомвеликом„способношћууопштавања,типизацијежи
вотнихпојава”.Поредмасовности,ауториитумачифилма
небитребалодасебојеидругихњеговихсвојстава,какви
суконкретностисировост.„Говорећиосировостиимаму
видулапидарностзамисли,разговетноибрзоодвијањепри
че, јасно и недвосмислено излагање основне идеје, њено
рељефно изражавање кроз делатност ликова. Филм може
битиизузетносуптиланипрефињенуодређенимепизода
ма,уразрадисвакогпосебноузетогдетаља,алисамоонда,
када је основни развојфилмаизграђен са јасноми, пона
вљам,сировомпрецизношћу”60.Сценарио јеутомсклопу
„описбудућегфилма”,с јасномсвешћуотомеда јефилм
„пре свега и више од свега – представљање”и „уметност
радње”.Умећефилмскогдраматурга се,ипак,ипоредне
спорнеособеностифилмскеуметности,„неослањасамона
специфичнезахтевефилма,већинавеликукњижевнутра
дицију”,и тонасамоусмислуинспирацијеилитематске
селекције,већиусмислуконкретнихпоступака,собзиром
да,например,„монтажномишљењележиуосновивелике
књижевности”61. „Разуме се,филмско писмо никада у чи
стомвидунећетенаћиукњижевнимизворимаизпрошло
сти–онојеспецифичноисамосвојно.Међутим,елементи
филмског виђења светаналазе се свуда у књижевности, и
занатуфилмскогдраматурганеморасеинетребасеучити
самонаосновуфилмоваифилмскихсценарија”62.

Узакључку,утрадицијирускеестетикеекранизацијеможе
моуочитинеколикотемељнихпроблемаиставова:

1) Литературоцентризам: екранизација је тумачење књи
жевног дела и неможе се посматрати независно одњега;
књижевност је значајно утицала на развој и формирање
филмскеуметности;

2) Специфичност филмског језика, односно изражајних
средстава филма; ова специфичност успешно се сагледа
вауодносупремакњижевностииупроцесуекранизације
књижевногдела;

60Ромм,М.(1954)Литератураикино,в:Ис кус ство ки но (3),с.69.
61Исто,стр.79.
62Исто,стр.81.
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3)Ифилмикњижевностсусинтетичкеуметности;иједно
идругосупосебнеуметности;свакапосебнауметностима
својпосебанјезик,односнопосебнаизражајнасредства;

4)Оекранизацијисеговориутерминимапревођења,тран
слације,преображавања,трансформације,пресаздања,пре
ношења,претварања,дијалога,причемусуузависностиод
приступа,свиовипојмовиподложнипроблематизацији;

5) Екранизација је стваралачки чин (наравно, под одређе
нимусловима);

6)Екранизацијаима„обавезу”ипремакњижевностиипре
мафилму,премаспецифичностифилмскогјезика,односно
особенојприродифилма,такоипремакњижевномизвору;

7)Филмскадраматургија јеуметничкадисциплинаподло
жнатеоријскомпроучавању;филмскисценариојепосебна
књижевнаврста;

8)Екранизацијаниједраматизација;

9) Проблем екранизације сагледава се у историјској пер
спективииуперспективикултурногпамћења;

10)Екранизација,попуткњижевностиифилмауопште,за
државаодноспремакатегоријамареалности,односно,утом
погледуније„другостепена”уодносунафилмреализован
премаоригиналномсценарију.

Релациониестетичкиприступфилмууоквирурускеесте
тикеекранизациједајезначајнеприлогеистраживањупри
роде (physis, јестаство)филма, безпокушаја свођења свог
историјског(развојног)иконцептуалног(идејног)богатства
овеуметностиимедијанааприоризованирационалистички
конструкт.Такође,његоваулогауформулисањуспецифич
ногпојмафилмскекултурениданаснијебезизвесногзна
чаја.Иакоданаснеспорнозастарео,појамфилмскекултуре
замењенјепојмоммедијскекултуре,чијакултурноисториј
скадијалектикауодносупремадругимоблицимаљудског
стваралаштва и делања и према културном наслеђу, па и
њенаулогауформирањуновекултурнеидруштвенествар
ности, никако није лишена структуралних аналогија па и
конкретнијекултурносоцијалнеикултурноисторијскепо
везаностисадинамикомформирањафилмскекултуре,као
културе једногновогвремена,уусловимаспецифичнеру
скестварностисовјетскеепохе.Епохамедијскекултурејош
траје,аштаћенамонадонети,уРусијииливанње,остаје
дасевиди.
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Abstract

ThispaperstudiesthepossibilitiesofRussianscreeningestheticsinan
attempttodeterminethenatureofthefilmasartandmedia,aswellas
itsconnectionwiththeideaoffilmculture.Althoughtherelationship
offilmandliteraturehasbeenidentifiedearlyonasaquestionofgreat
theoreticalbutalsoculturalvalue,herewecanreviewtheconnection
of traditionalRussianscreeningestheticswithspecificunderstanding
ofthefilmcultureconceptpresentinthecontextofRussianandSoviet
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