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Ап стракт: 
У ра ду смо се ба ви ли ана ли зом фи нал не сце не Го го ље вог Ре ви зо ра ко ју 
тре ти ра мо као ек фра зу сли ке Бр ју ло ва По след њи дан Пом пе је, по ла зе ћи 
од по сто је ћих на уч них ис тра жи ва ња о овој ме та тек сту ал ној ве зи, и 
узи ма ју ћи у об зир ак ту ел на те о риј ска са зна ња о исто риј ском по ре клу, 
фор ми и де фи ни ци ји ек фра зе. До шли смо до за кључ ка да је „не ма сце на“ 
као књи жев на вр ста нај бли жа оно ме ка ко је ту ма че те о ре ти ча ри ко ји, 
по пут Стај не ра, ек фра зу пред ста вља ју као „вер бал ни екви ва лент ’бре-
ме ни том тре нут ку’ ли ков ног из ра за“. У дру гом де лу ра да ба ви ли смо се 
по зо ри шном пер цеп ци јом Го го ље ве драм ске сли ке. За кљу чи ли смо да је ре-
жи сер ска тра ди ци ја „не ме сце не“ – уте ме ље на у ру ској аван гар ди (Ме јер-
хољд, Те рен тјев) на ко ју се на до ве зу ју са вре ме на по зо ри шна оства ре ња 
(Ланг хоф, Фо кин) – за сно ва на на сцен ском „рекре и ра њу“ ек фра зе По след-
њег да на Пом пе је у Го го ље вом вер бал ном тек сту. 

Кључ не ре чи: 
Го гољ, Бр ју лов, „не ма сце на“, По след њи дан Пом пе је, ек фра за, сцен ско ре-
кре и ра ње. 

Сли ка К. П. Бр ју ло ва (К. П. Брюл лов) По след њи дан Пом пе је пр во је де ло 
ко је је јед ног ру ског умет ни ка по ди гло на пи је де стал са вре ме не европ ске 
умет но сти. Ка да је 1834. из Ита ли је, где је на ста ла, сти гла у Санкт Пе тер-
бург, сли ка је иза зва ла до тад не ви ђе но ди вље ње су на род ни ка, ме ђу ко ји ма 
су би ли и Пу шкин и Го гољ. Њи ма је, пре ма фор му ла ци ји те о ре ти ча ра Т. 
Ја ко би ја (T. Yaco bi), она по слу жи ла као „сли ков ни мо дел“ за „ли те рар не 
ек фра зе“ (Ја ко би, 2009: 62): у пр вом слу ча ју то је исто и ме на не до вр ше на 
пе сма, а у дру гом исто и ме ни есеј. 
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У на у ци по сто ји не ко ли ко сту ди ја o пре но су сли ке Бр ју ло ва у реч, а јед на 
од нај зна чај ни јих је Лот ма но ва ана ли за Пу шки но ве пе сме (Лот ман, 1992), 
док је ве зу из ме ђу фи нал не сце не Ре ви зо ра и зна ме ни те сли ке Бр ју ло ва пр-
ви уочио по зна ти го го љи ста Ј. Ман, ко ји је о овом екра фра стич ком мо де лу 
пи сао у сво јој мо но гра фи ји о нај ве ћем ру ском ко ме ди о гра фу (Манн, 1966). 
Ко ли ко су Ма но ва за па жа ња би ла про дук тив на све до че и ис тра жи ва ња 
дру гих на уч ни ка, на осно ву ко јих се мо же го во ри ти о по сто ја њу „ме та-
тек сту ал ног је дин ства“ (Чер нов, 2002) ко је ве же сли ку Бр ју ло ва, Го го љев 
есеј о тој сли ци (По след њи дан Пом пе је – Сли ка Бр ју ло ва) и „не му сце ну“ из 
Ре ви зо ра. За раз ли ку од прет ход них тек сто ва, ко ји се углав ном ба ве па ра-
ле ла ма сли кар ског и вер бал ног тек ста, за да так на шег ис тра жи ва ња са сто-
ји се у при ка зи ва њу ек фра зе По след њег да на Пом пе је у „не мој сце ни“, као 
ори ги нал ног де ла ко је је на ста ви ло свој ин тер тек сту ал ни и ме та тек сту ал-
ни жи вот по сред ством раз ли чи тих сцен ских, али и књи жев них умет нич-
ких оства ре ња. 

При ме њу ју ћи Лот ма нов ме тод си сте ма мо де ло ва ња на струк ту ру по ме ну-
тог ме та тек ста, мо же се ре ћи да он при ре а ли за ци ји па ра диг ме у јед ном од 
три тек ста, тј. сли ци, есе ју и „не мој сце ни“, као и у слу ча ју Пу шки но вог по-
и ма ња исто риј ског про це са, од ра жа ва „тро чла ну па ра диг му у ко јем пр ву, 
дру гу и тре ћу по зи ци ју за у зи ма ју сло же не и ви ше слој не сим бо лич не пред-
ста ве, чи ји се кон крет ни са др жа ји от кри ва ју са мо у њи хо вом уза јам ном 
од но су“ (Лот ман, 1992: 447) Пр ви члан од ли ку је прин цип из гра ђе но сти 
ци ви ли за ци је, иде ја „уни вер зал но сти“ и „оп што сти“ (Манн, 2002), дру-
ги члан па ра диг ме је, пр вом су прот на, сти хиј ска ка та стро фа и све оп ште 
ру ше ње. Од пр вог чла на она се раз ли ку је као све сно од не све сног, тре ћу 
по зи ци ју за у зи ма на че ло лич но сти, као ан ти те за без лич но сти дру ге по-
зи ци је.

Го гољ је био оду ше вљен Бр ју ло вље вом сли ком пре све га за то што је умет-
ник ус пео да уло ви им пулс но ве есте ти ке, ко ју је де фи ни сао као „оп штост 
и кон цен три са ност“ (Го го ль, 1967: 131). У члан ку, на пи са ном не по сред но 
по сле по се те Пе тер бур шкој ака де ми ји умет но сти, где је сли ка би ла из ло-
же на, за пи сао је да ње на „ми сао у пот пу но сти при па да уку су ве ка, ко ји 
као да сам осе ћа сво ју стра шну ис пар ча ност и стре ми да све по ја ве об је-
ди ни у оп ште гру пе“ (Го го ль, 1967: 132), по ње го вом ми шље њу она се мо-
же на зва ти „пот пу ним свет ским де лом, јер са др жи све, у крај њем слу ча ју 
об у хва та то ли ко то га ко ли ко ни ко пре ње ни је ус пео да об у хва ти“ (Го го ль, 
1967: 133).

Том истом иде јом ко јом су га за се ни ли По след њи дан Пом пе је Го гољ је во-
ђен и при ли ком пи са ња Ре ви зо ра, да би је ек фра стич ким при ка зом уоб ли-
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чио у по след њој сце ни дра ме. Јер, „уз све од ли ке сти ла и то на овог ко ма да 
као ко мич ног, у ње му се ова пло ти ла оп штост и је дин ство про стор не ор га-
ни за ци је и ве за це ле гру пе чи нов ни ка и гра ђа на, а у пер спек ти ви и чи та-
вог гра да“ (Манн, 2002). 

Тре ну так „хар мо нич не“ по ве за но сти уче сни ка сли ке чи ни уни кат ним ње-
го ва бре ме ни тост ка та стро фом, ко ја већ у сле де ћем де ли ћу се кун дe пре ти 
да тај свет, из гра ђен по утвр ђе ним ме ри ли ма, раз би је и пре тво ри у па-
рам пар чад. Је дин ство Пом пе ја на ца за сно ва но на „стра шном по ло жа ју 
ма се“ об у хва ће не „ви дљи вим ужа сом ру ше ња“ (Го голь, 1967: 133), Го гољ 
је пре нео у „не му сце ну“ ова пло тив ши „осе ћа ње сна жне кри зе ко ју осе ћа 
при сут на го ми ла“ (Манн, 2002). И као што је Бр ју лов на сво јој сли ци за у-
ста вио тре ну так па нич ног бек ства ста нов ни ка гра да осве тлив ши њи хо ва 
ли ца и те ла бле ском му ње, та ко је и Го гољ же лео да до ла зак жан да ра ме ђу 
чи нов ни ке про из ве де сли чан ефе кат. Ње го ве „ре чи“, да је до шао ре ви зор, 
„по ра жа ва ју све, као уда рац гро ма, звук за пре па шће ња јед но гла сно из ле-
ће из дам ских уста и чи та ва гру па, од јед ном про ме нив ши по ло жај, оста је 
ска ме ње на“ (Го голь, 1959: 121). 

За Го го ља је би ло бит но упра во то за у ста вља ње вре ме на у мо мен ту на ру-
ша ва ња при род ног то ка до га ђа ја, док је исто риј ска пер спек ти ва раз во ја 
си ту а ци је би ла ма ње ва жна, или пот пу но не из ве сна, за то је он у ту ма че њу 
По след њег да на Пом пе је и за не ма рио њен ја сно из ра же ни идеј ни аспект. 
По ру ка Бр ју ло ва – да ће се свет ко ји не ста је у при род ној ка та кли зми об-
но ви ти кроз све ту сти хи ју хри шћан ства – не под ле же ни ка квој сум њи. 
Сим бол та квог ре ли ги о зног пре по ро да на сли ци пред ста вља фи гу ра хри-
шћан ског све ште ни ка, о ко јем пи ше исто ри чар и те о ре ти чар умет но сти 
Ма ри на Пе тро ва: 

Он ни је по гнуо ле ђа пред сти хи јом и гро мом и не бе жи од њих у 
стра ху. Ње го ва при ро да је прин ци пи јел но дру га чи ја од па ган ског 
све ште ни ка, упла ше ног од гнев не сти хи је. Док јој хри шћан ски све-
ште ник, на су прот то ме иде у су срет, као не че му што је од Бо га. И 
упра во због то га иде по диг ну те гла ве, с ли цем отво ре ним, окре ну-
тим ка не бу, пред ста вља ју ћи не скри ве ну ре а ли за ци ју ре чи псал мо-
пев ца: 

„Јед ни се хва ле ко ли ма, дру ги ко њи ма, а ми име ном Го спо да Бо га 
сво је га“, Пс. 20, 7 (Пе тро ва, 2007).

Ме ђу тим, „не ма сце на“ не да је ни ка кав на го ве штај мо гу ћег пре по ро да 
дру штва по сле ка та стро фе. Зе мља ни ка, по пе чи тељ бо го у год них ин сти-
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ту ци ја, јед на ко је као и сви оста ли чи нов ни ци ко рум пи ран и као сви 
на ла зи се у ко мич но жа ло сној по зи, оче ку ју ћи да му се ка та стро фа сру-
чи на гла ву – ко ја је на кло ње на на стра ну, „као да не што ослу шку је“ 
(Го го ль, 1959: 122)2. 

Је ди но што, по Го го љу мо же би ти су прот ста вље но сле пој сти хи ји је су 
скулп тор ске по зе ле по об ли ко ва них људ ских те ла. „Код ње га не ма ни јед не 
фи гу ре“, пи ше он у есе ју о сли ци Бр ју ло ва, „ко ја не оди ше ле по том, и по ло-
жа јем у ко јем чо век ни је пре кра сан. Сви њи хо ви по кре ти су моћ ни у свом 
за ма ху и у све оп штем по кре ту чи не ле по ту“ (Го го ль, 1967: 135 ). И да ље: 

Kод Бр ју ло ва се чо век по ја вљу је да би по ка зао ле по ту, као вр хов ну 
ка те го ри ју сво је при ро де. Стра сти, осе ћа ња, вер на и пла ме на, из ра-
жа ва ју се на та ко пре кра сном об ли ку, у та ко пре кра сном чо ве ку, да 
се на сла ђу јеш до за но са. (…) Ње го ве фи гу ре, без об зи ра на стра хо ту 
све оп штег и свог по ло жа ја, не са др же у се би тај ди вљи ужас, ко ји 
иза зи ва грч ко јег су пу не су ро ва оства ре ња Ми ке лан ђе ла. Код ње-
га не ма оних не бе ско-не до сти жних и ис тан ча них осе ћа ња, ко ји ма је 
ис пу њен чи тав Ра фа ел. Ње го ве фи гу ре су пре кра сне уз сав ужас свог 
по ло жа ја. Оне ле по том три јум фу ју над њим (Го го ль, 1967: 134).

Естет ско са вр шен ство сли ке Бр ју ло ва Го гољ је ви део у ње ној до след но сти 
прин ци пу ми ме ти зма; то де ло је, по ње го вим ре чи ма, мо жда пр во ко је је 
по сво јој жи во сти као „чи сто огле да ло при ро де до ступ но сва ком“ (Го го ль, 
1967: 137). И упра во је то „чи сто огле да ло“ би ло мо дел за бу ду ћу сли ку све-
та Ре ви зо ра, с том раз ли ком што се ов де ни је од ра жа ва ла фи зич ка ле по та 
људ ског те ла већ ње го ва ду хов на из о па че ност. Па је за мо то ко ме ди је узе-
та аде кват на на род на по сло ви ца „Не љу ти се на огле да ло ако ти је њу шка 
кри ва“ („На зер ка ло не ча пе ня ть, ко ли ро жа кри ва“; Го го ль, 1959: 1).

Сход но то ме, за у ста вље на рад ња ко ма да у по след њој сце ни тре ба ло је да 
пре ђе рам пу, да се „на ста ви у ду ша ма гле да ла ца и да про из ве де емо тив-
ни по трес ко ји би био по ла зна тач ка да љег пре о бра жа ја дру штва“ (Ар хи-
по ва, 2002: 149). Да би по сти гао од го ва ра ју ћи ефе кат, Го гољ се по слу жио 
оми ље ним по ступ ком ба рок не умет но сти, а кон крет но ме то дом: умет ност 
као огле да ло ствар но сти. За ње га је на ро чи то би ла ва жна вас пит на уло-
га прин ци па од ра за: „Огле да ју ћи се у та де ла – огле да ла, чи та лац је бо ље 

2 Уп. опис Зе мља ни ке из Го го ље вих Пре по ру ка они ма ко ји би по же ле ли да „Ре ви зо ра“ од и-
гра ју она ко ка ко тре ба, из 1846: „С ле ве стра не од гра до на чел ни ка Зе мља ни ка са обр ва-
ма при диг ну тим увис и пр стом, при не тим усти ма као чо век ко ји се ја ко опе као“ (Го го ль, 
1959: 146). 
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ви део сво је сла бо сти и гре хе. Од ко јих је био ду жан да се осло бо ди“ (Са-
фро но ва, 1982: 83). И упра во је „огле да лу“, ка ко пи ше Бо ча ров, да та уло га 
„ду шев не ре ви зи је“ и за да так да по ста не „огле да ло са мо све сти, сти да, ду-
шев ног очи шће ња и ду шев не ис по ве сти“ (Бо ча ров, 1985: 146).

Пи сац се од ре као ре чи прет по ста вља ју ћи да ће ого ље на исти на сли ке, 
осло бо ђе на од вер бал ног дис кур са и за у ста вље на у апо ка лип тич ном тре-
нут ку не ме сце не3 лак ше про дре ти до гле да о ца: „Чи та ва гру па, од јед ном 
је про ме ни ла по ло жај и оста ла ска ме ње на“ (Го го ль, 1959: 121) – на во ди се 
у уво ду у фи нал не сце не Ре ви зо ра и, на са мом кра ју, ис ти че се да „ско ро 
ми нут и по та ока ме ње на гру па не ме ња свој по ло жај“ (Го го ль, 1959: 121), 
глум ци сто је уко че ни све док се не спу сти за ве са. 

За Ј. Ма на не ма сум ње да је Го гољ ства ра ју ћи по след њу сце ну Ре ви зо ра 
имао на уму По след њи дан Пом пе је. И за и ста по сна зи из ра за „ока ме ње ни 
чи нов ни ци ни по че му ни су ма ње из ра жај ни од фи гу ра на сли ци Бр ју ло-
ва. Ов де та ко ђе по сто ји скулп тор ски ефе кат, ко јим се пот цр та ва кон траст 
жи вог и мр твог“ (Ар хи по ва, 2002: 149). Но, ипак по сто ји не што по че му се 
ова два умет нич ка оства ре ња су штин ски раз ли ку ју а што се ти че упра во 
ва јар ског сег мен та њи хо вих ли ко ва. Тач но је да је Го гољ по сле тре ћег, па и 
че твр тог гле да ња сли ке био фа сци ни ран упра во ти ме што је у њој от крио 
пла стич но са вр шен ство древ не скулп ту ре, ко ју на сли ци, по ред све га то га, 
про жи ма и дух не ке „тај не му зи ке“ (Го го ль, 1967: 135). 

Ме ђу тим, не мо же би ти ре чи ни о ка квој му зи кал но сти ска ме ње них ли-
ко ва Ре ви зо ра, то је упра во оно што им је сам дра ма тург од у зео учи нив ши 
их у сва ком по гле ду не мим, а њи хо ве по кре те не „пре кра сним“ већ ко мич-
ним. Та ко ви ди мо гра до на чел ни ка у ви ду сту ба са ра ши ре ним ру ка ма и 
за ба че ном гла вом, управ ни ка по ште ко ји се пре тво рио у знак пи та ња, три 
да ме, го шће, ко је су се на сло ни ле јед на на дру гу са нај са ти рич ни јим из-
ра зом ли ца упу ће ним ди рект но гра до на чел ни ко вој по ро ди ци, су ди ју са 
ра ши ре ним ру ка ма, ко ји је чуч нуо ско ро до зе мље и та ко на пу ћив ши уста 
као да хо ће да зви зне или гла сно из го во ри: „До бро до шли на Ђур ђев дан“, 
Ко роб ки на, ко ји се окре нуо ка гле да о ци ма на ми гу ју ћи јед ним оком с јет-
ком алу зи јом на гра до на чел ни ка и, нај зад, на са мом кра ју сце не Боп чин-

3 Ка да је об ја шња вао глум ци ма ка ко да игра ју по след њу сце ну, Го гољ је имао на уму ме тод та-
ко зва них „жи вих сли ка“ (в. „Чи та ва та сце на пред ста вља не му сли ку, и за то мо ра би ти та ко 
са ста вље на, као што се са ста вља ју жи ве сли ке“, Го го ль, 1959: 145) ко је су би ле че ста од ли ка 
ем бле ма тич но сти ба рок ног по зо ри шта и са ко ји ма се пи сац (ка ко Ар хи по ва пи ше на осно-
ву ис тра жи ва ња Ј. Ба ра ба ша), упо знао пре ко укра јин ске књи жев не тра ди ци је (Ар хи по ва, 
2002: 144). 
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ског и Доп чин ског, ко ји су се зи нув ши и из бе чив ши очи устре ми ли је дан 
ка дру гом.

Уме сто „тај не му зи ке“ ко ја да је ду шу чи та вој ком по зи ци ји По след њег да-
на Пом пе је Го го ље ве ју на ке је по го дио „ви рус ока ме ње но сти“ (Манн, 1966: 
51) ко ји је по сле ди ца свет ске кри зе иза зва не све оп штом раз је ди ње но шћу. 
Од су ство ду хов ног на че ла у ком по зи ци ји „не ме сце не“ ус пео је да до ве де 
до ја сног из ра за В. Е. Ме јер хољд у по став ци Го го ље вог ко ма да 1926. Он је 
по след њу сце ну Ре ви зо ра при ка зао као „ре мек-де ло сли кар ске и ва јар ске 
умет но сти из ло жив ши уме сто жи вих глу ма ца лут ке-ма не ке не, до во де ћи 
та ко до ло гич ког за вр шет ка иде ју о мр тви лу људ ске ду ше у ње му са вре-
ме ном све ту“ (Ар хи по ва, 2002: 146). Ре жи сер је, ка ко би што бо ље ис та-
као кон траст из ме ђу жи вог и мр твог и под ву као ма те ри јал ност по сто је ћег 
све та, „по ред лу та ка упо тре био и ства ри чи ја је функ ци ја би ла ства ра ње 
ре ал не ат мос фе ре из не на да пре ки ну тог жи во та у го го љев ском гра ду… не-
ко се за у ста вио си па ју ћи ви но из фла ше у ча шу, не ко је ду ћи воћ ку, не ко 
др же ћи на тац ни сла до лед, јед на го шћа се уко чи ла с бу ке том цве ћа у ру ка-
ма, пи ја ни офи цир пле шу ћи с да мом, ла ке ји с тац на ма, по слу жу ју ћи да ме“ 
(Мац кин, 1984: 171). 

 Сход но ту ма че њу Грех ње ва, „Го го љев мр тви свет“ је пре све га „не кро по-
ла“ ру ског жи во та ко ја „на ра ста до раз ме ра це лог чо ве чан ства“ и упра во 
је Го гољ по ње го вом схва та њу „пр ви пут по ка зао све ту раз ли чи те ти по ве 
ду шев не ока ме ње но сти, ис па да ња из ду ха пу но ће би ћа“. Пи сац је „уло вио 
про цес ста ре ња све та ко ји се од ра зио кроз уни шта ва ње кул ту ре, за рад ци-
ви ли за ци је, за ме ну жи вог за ве штач ко, ор ган ског за ме ха нич ко“ (Грех нев, 
1997: 134).

Ова кво ви ђе ње ствар но сти је за во де ће кри ти ча ре епо хе пред ста вља ло 
екс пли цит но при ка зи ва ња „исти не“, а не „ла жи“ , због че га су га и про гла-
си ли ро до на чел ни ком тзв. „на ту рал не шко ле“. Ипак, сам дра ма тург је био 
ду бо ко раз о ча ран сво јим де лом ко је је уме сто оче ки ва ног „пре о бра жа ја“ 
код пу бли ке иза зва ло са мо гро мо гла сни смех. По сле, „не у спе ха по за ми-
сли гран ди о зне иде је пре о бра жа ја, а сход но то ме, по ми шље њу Го го ља, и 
це ле пред ста ве Ре ви зо ра, у ду ши умет ни ка је по че ла да на ра ста сум ња да се 
по мо ћу умет но сти мо гу до сти ћи ви со ки ци ље ви“ (Ар хи по ва, 2002: 152 ).

На па ћен и „умо ран, ду шом и те лом“, ка ко је, по сле пре ми је ре Ре ви зо ра пи-
сао у пи сму јед ном пи сцу, Го гољ је био спре ман да „по бег не“ би ло ку да, јер 
би га мо гли осве жи ти „са мо брод, мо ре или не ка дру га да ле ка не бе са“ (Го-
го ль, 1959: 130). У по ре ђе њу са сли ком Бр ју ло ва, он се по на ша за пра во као 
и сви упла ше ни Пом пеј ци, ко ји бе же с ме ста ка та стро фе. У том сми слу је 
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ње го во „чи та ње“ сли ке слич но не до вр ше ном Пу шки но вом ту ма че њу По-
след њег да на Пом пе је, ко је се та ко ђе за у ста ви ло код гла го ла „бе жа ти“. Но, 
што се ти че пер спек ти ве и угла гле да ња на сли ку, Го го ље ва и Пу шки но ва 
ек фра за се бит но раз ли ку ју. Та ко је Пу шкин сли ку „пре нео“ у пе сму гле да-
ју ћи је по ди ја го на ли: од гор њег де сног ка до њем ле вом углу, па су се чла-
но ви, на по чет ку по ме ну те па ра диг ме, на шли у ни зу на ли ни ји:

– ка та стро фа – „Ве зув је раз ја пио че љуст и дим је по ку љао у кло бу-
ци ма, пла мен се раз бук тао као рат нич ки бар јак“ („Ве зу вый зев от-
крыл – дым хлы нул клу бом – пла мя ши ро ко раз ви ло сь как бо е вое 
зна мя“); 

– ци ви ли за ци ја – ко ју сим бо ли шу сту бо ви на ко ји ма су ста туе идо ла: „с 
по ср ну лих сту бо ва па да ју идо ли“ („с шат нув ших ся ко лонн ку ми ры 
па да ют“);

– (без лич на) лич ност, оли че на у пре пла ше ном на ро ду – „На род го њен 
стра хом, под ка ме ном ки шом, под ог ње ним пра хом, го ми ла ма ста ро 
и мла до, бе жи ван из гра да“ („На род, го ни мый /стра хом, ка мен ным 
до ждем, /под вос па лен ным пра хом/, тол па ми, стар и млад, бе жит из 
гра да вон“) (Пу шкин, 1948: 332).

Да је на ста вио пе сму Пу шкин би мо рао да за у зме не ки став пре ма ли ку 
хри шћан ског све ште ни ка са ма лом гру пом ве ру ју ћих, оку пље них око ње-
га. Ме ђу тим, ка да је на ста ла за ми сао пе сме (1834), пе сник се на ла зио на ду-
хов ној рас кр сни ци: вул кан ска еруп ци ја Ве зу ва је за ње га, као и за пе сни ке 
де ка бри сте би ла сим бол европ ске ре во лу ци је, чи јим иде ја ма је био при вр-
жен од ра не мла до сти и он још ни је био спре ман да се окре не бо го тра жи-
тељ ству, ко је ће му по ста ти пре о ку па ци ја у по след њим го ди на ма жи во та.

За раз ли ку од Пу шки на, ко ји је од у стао од ек фра зе По след њег да на Пом пе је, 
јер је по све му су де ћи схва тио да ни је спре ман да се пот чи ни из вор ној ми-
сли сли ке, Го гољ је не ги рао „пре ва гу би ло ко је ми сли“ (Го го ль, 1967: 135) и 
пот цр та вао је од су ство иде ал но сти у њој. Ње го ва про јек ци ја По след њег да-
на Пом пе је не пре но си ди ја го нал ну сми са о ну осо ви ну сли ке, већ се се ман-
тич ко те жи ште у ин тер пре та ци ји Ре ви зо ра пре ба цу је на њен ге о ме триј ски 
цен тар. С тач ке гле ди шта пре се ка вер ти кал не осе сли ка Бр ју ло ва се мо же 
по де ли ти на две си ме трич но рас по ре ђе не це ли не: фи гу ре Пом пе ја ца на-
ла зе се с ле ве и де сне стра не од цен тра по го ђе ног му њом ко јим се от кри ва 
зја пе ћа пра зни на (тек на дну тог ам би са ле жи рас ко шно, али мр тво те ло 
мла де же не, ко је би тре ба ло да сим бо ли зу је ан тич ку ле по ту). Ту исту ви зу-
ел ну кон струк ци ју от кри ва мо и у „не мој сце ни“ у чи јем цен тру се на ла зи 
жан дар, као пер со ни фи ка ци ја гро ма (му ње) и пра зни на, оли че на у од су-
ству глав ног ју на ка дра ме Хље ста ко ва, док су оста ле ока ме ње не фи гу ре 
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та ко ђе си ме трич но рас по ре ђе не у гру пе4 с ле ве и де сне стра не. (Ја сно је, 
да је ова ко гле да ње на сли ку пи сцу омо гу ћи ло да пот пу но за не ма ри уло гу 
све ште ни ка ко ји му у да том тре нут ку ни је био по тре бан). 

По ре чи ма Ј. Ма на, „не ма сце на“ има „ан ти те ти чан“ (Манн, 2002) сми сао, 
јер је она, с јед не стра не, оли че ње ви дљи вог пла стич ног из ра за си ме три је, 
али си ме три је ко ја из аспек та зна че ња ли ка са др жи у се би под ва лу, по-
што на сце ни не ма Хље ста ко ва, ко јем по пра ву при па да ме сто у сре ди ни. 
Од су ство глав ног ли ка от кри ва и про тив реч ност сце не с тач ке гле ди шта 
це ло ви то сти умет нич ке сли ке све та. Јер та „бе звуч на и за ле ђе на фре ска, у 
ко јој се до кра ја удва ја прин цип ста бил но сти и кон струк тив не са вр ше но-
сти“ (Манн, 2002) од ра жа ва упра во осе ћа ње „не ста бил но сти и по тре са, 
за пра во она је су штин ска не ста бил ност и ха ос ко ји су се ис по љи ли кроз 
ста бил ну и тач ну фор му“ (Манн, 2002).

Ефе кат по тре са и кри зе, на ко ји се у „не мој сце ни“ ста вља ак це нат, про из-
во ди иш че зну ће тре ћег чла на па ра диг ме, на че ла лич но сти ко је би мо гло да 
ре ши за да так, тј. да ста би ли зу је ка та стро фу и отво ри пер спек ти ву да љег 
то ка исто ри је. 

Та ко би се Го го ље ва „не ма сце на“ мо гла ту ма чи ти не као „чи сто“ већ као 
„кри во“ огле да ло уни вер зал не ми то по ет ске схе ме ко ја се, по пи са њу В. Н. 
То по ро ва, нај пот пу ни је ре а ли зу је у ар ха ич ним тек сто ви ма са ко смо го ниј-
ским са др жа јем. У њи ма се опи су је:

Ре ше ње не ког основ ног за дат ка (над-за дат ка) од ко јег за ви си све 
оста ло. Нео п ход ност ре ша ва ња тог за дат ка на ста је у кри зним си ту-
а ци ја ма, ка да ор га ни зо ва ном (’ви дљи вом’) ко смич ком на че лу пре ти 
пре тва ра ње у де струк тив но, не пред ви ди во (’не ви дљи во’), ха о тич но 
ста ње. Ре ша ва ње за дат ка до жи вља ва се као ку шња – дво бој две су-
прот ста вље не си ле, као про на ла же ње од го во ра на основ но пи та ње 
по сто ја ња (То по ров, 1995: 194).

Не сум њи во је да је и глав ни ју нак Го го ље ве ко ме ди је за ми шљен с ори јен-
та ци јом на уни вер зал ну схе му у ко јој је при су тан, од но сно из ко је од су-
ству је, на пот пу но ори ги на лан на чин. „У од су ству Хље ста ко ва (ме ђу тим, 
као и у ње го вом при су ству) ве ћи део вре ме на то ком до га ђа ја не упра вља 

4 „Го сти су са обе стра не рас по ре ђе ни у две гру пе: јед на је по ве за на за јед нич ким по кре том, 
тру де ћи се да ухва ти по глед гра до на чел ни ка. Ка ко би се гру пе обра зо ва ле ве што и опу ште-
но, нај бо ље је да се та ствар пре пу сти сли ка ру, ко ји уме да ства ра гру пе, не ка он на пра ви 
ски це и не ка их се глум ци при др жа ва ју“ (Го го ль, 1959: 146). 
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„мо тив Хље ста ко ва“, ко јег ско ро до кра ја дра ме оста ли ли ко ви „не пре по-
зна ју“, већ мо тив не ког дру гог ли ца (по опре де ље њу Го го ља – „фан та зма-
го рич ног“), на ста лог уз по моћ Хље ста ко ва“ (Манн, 2002).

Та ко је за пра во у ру ску дра му ме сто глав ног ју на ка, но си о ца ак тив ног на-
че ла, за у зео де мон ски двој нич ки пар: Хље ста ков и „не-Хље ста ков“, од но-
сно ре ви зор и „не-ре ви зор“. Ка сни је ће те му двој ни штва, од Го го ља, пре у-
зе ти До сто јев ски и она ће по ста ти је дан од основ них прин ци па у град њи 
ње го вих ју на ка „по це па них“ на пу ту из ме ђу до бра и зла. Са са та но ви шта 
на шег ра да за ни мљи во је то што се под ва ја ње Го спо ди на Го љат ки на, ро до-
на чел ни ка ове те ме од и гра ло упра во на фо ну чак че ти ри пу та по но вље не 
ек фра зе По след њег да на Пом пе је5. Ис тра жи ва чи су већ обра ти ли па жњу 
на ге нет ску ве зу Го спо ди на Го љат ки на мла ђег и Хље ста ко ва, ко ји по ти пу 
од го ва ра ју истом глу мач ком „em ploi“. 

Пом пе јан ском ме та тек сту при па да и бе жа ње с ме ста „ка та стро фе“, ко јем 
при бе га ва и Го спо дин Го љат кин ста ри ји, „ими ти ра ју ћи“ та ко на род са 
сли ке Бр ју ло ва и из Пу шки но вог пе снич ког фраг мен та, Хље ста ко ва, па и 
са мог Го го ља. 

Го гољ је бе жао од свог де ла ко је се по ка за ло као огле да ло „ствар но сти без 
ду ше“, ствар но сти у ко јој не ма ме ста Бож јем ли ку. По ми шље њу ве ћи не про-
у ча ва ла ца упра во је то био пре лом ни тре ну так у ње го вом ства ра ла штву, 
ка да је на сту пи ла кри за и од ри ца ње од све га што је до та да на пи сао, па чак 
и од са ме умет но сти. И све што ће ка сни је ра ди ти – и Иза бра на ме ста из 
пре пи ске с при ја те љи ма, и пут у Је ру са лим, и дру ги том Мр твих ду ша – би-
ће под ре ђе но тра га њу за епи фа ниј ским сми слом умет нич ког из ра за. 

Ипак, не мо же мо се у пот пу но сти сло жи ти са про у ча ва о ци ма ко ји твр де 
да је Го гољ у „не мој сце ни“, од ри чу ћи се од ре то рич но сти, уки нуо и са му 
умет нич ку фор му, јер је он за пра во да ју ћи „вер бал ни при каз гра фич ког 
при зо ра“ (Хе фер нан, 2009: 48) отво рио про стор јед ној са свим пре по зна-
тљи вој вр сти: ек фра зи. По сма тра ју ћи по след њу сце ну Ре ви зо ра као ек фра-
сти чан од го вор Го го ља на По след њи дан Пом пе је, за кљу чу је мо да се пи сац 
у ства ри „од у про на ра тив ном на го ну ко ји гра фич ка умет ност оспо ра ва“ 
(Хе фер нан, 52) и да је сво ју сце ну пи сао упра во као „вер бал ни екви ва лент 
’бре ме ни том тре нут ку’ ли ков ног из ра за“, осла ња ју ћи се на фор му „у ко јој 
пе сма те жи ван вре мен ској ’веч но сти’ сли ке са за у ста вље ном рад њом“ (Ste-

5 Ус пен ски Е. «Эк фра си сы Пос дед не го дня Пом пеи К. П. Брюл ло ва в Ре ви зо ре Го го ля и Дво й-
ни ке До сто ев ско го» (нео бја вље но).
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i ner, 1988: 13–14). Он је у по гле ду „за мр за ва ња вре ме на“ чи ни се оти шао и 
да ље од свог узо ра. Јер ако Бр ју лов им пли цит но при по ве да при чу о то ме 
шта се до го ди ло пре „бре ме ни тог тре нут ка“ и ре ла тив но ја сно ука зу је на 
то шта ће се де си ти по сле, „не мом сце ном“ се гу ши и са ма „ем бри о нал на 
на ра тив ност“ (Хе фер нан, 51) сли ке и екс пли цит но се не ги ра мо гућ ност да-
ље на ра ци је.6 

Ек фра стич на фор ма „не ме сце не“ отво ри ла је пут раз ли чи тим ре ди тељ-
ским и сце но граф ским ре ше њи ма у ко ји ма се на овај или онај на чин екс-
пло а ти ше мо гућ ност ње ног ли ков ног из ра за. Та ко већ Ме јер хољ до ва „во-
шта на ком по зи ци ја“ ја сно алу ди ра на ока ме ње ни жи вот Пом пе ја ца усред 
ње го вог бу ја ња, то јест док су „пле са ли“, „је ли“ и „пи ли“. А је дан од Ме јер-
хољ до вих след бе ни ка, Ва лен тин Плу чек7, је у по след њој вер зи ји Го го ље ве 
ко ме ди је на сце ни Те а тра са ти ре, у де ко ра ци ју унео упра во По след њи дан 
Пом пе је. Ре жи сер Ма ти јас Лан гоф (Mat hi as Lang hoff ) је Го го ље ву иде ју „да 
ће за све учи ње но мо ра ти јед ном да се пла ти“, ко јом га је ипре си о ни ра ла 
сли ка Бр ју ло ва, ре а ли зо вао по сред ством сцен ског при ка за Ми ке лан ђе ло-
вог Стра шног су да8. Сви кри ти ча ри, ко ји су пи са ли о овој пред ста ви9 обра-
ти ли су па жњу на ње ну сли кар ску ком по нен ту; та ко је, на при мер, аутор ка 
Ве ра Мак си мо ва за бе ле жи ла:

6 Те о ре ти чар Џејмс А. В. Хе фер нан (Ja mes A. W. Heff  er nan) у тек сту Ек фра за и при каз, де-
фи ни ше ек фра зу као вр сту ко јом се из „за мр зну тог тре нут ка гра фич ке умет но сти“ ства-
ра „при по вјест“, су прот ста вља ју ћи се ми шље њи ма те о ре ти ча ра по пут Ма ри ја Кри ге ра 
(Mur ray Kri e ger) и Вен ди Стај нер (Wendy Ste i ner), по ко ји ма ек фра за пред ста вља „вер бал ни 
екви ва лент бре ме ни том тре нут ку ли ков не умет но сти“ (Хе фер нан: 2009, 50-51). По на шем 
ми шље њу, ни је дан од ова два, у су шти ни по ла ри тет на ста ва не од го ва ра укуп ној тра ди ци ји 
ек фра зе, у ко јој се мо гу на ћи при ме ри при бли жни јед ном или дру гом схва та њу. Не мо же се 
оспо ри ти да у ек фра стич ној књи жев но сти по сто ји те жња да се гра фич ка умет ност пре ве де 
у при по вест, али та ко ђе не ма сум ње да по сто је и при ме ри на сто ја ња да се ре чи ма при ка же 
за у ста вље на на ра тив ност или, ка ко ка же Кри гер, „за ле ђе но вре ме у про сто ру“ (Хе фер нан, 
2009: 51). Та ко, ако ту ма чи мо Го го ље ву „не ма сце ну“ као ек фра зу, он да је она нај бли жа де-
фи ни ци ји ко ју да ју Стај нер или Кри гер. 

7 Ва лен тин Плу чек (1909–2002), уче ник В. Е. Ме јер хољ да (брат од тет ке Пи те ра Бру ка), ре жи-
рао је не ко ли ко вер зи ја Ре ви зо ра, а по во дом 125. го ди шњи це ро ђе ња свог слав ног учи те ља 
у ње го ву сце но гра фи ју је унео и сли ку К. П. Бр ју ло ва. 

8 По ми шље њу те о ре ти чар ке Ј. В. Ар хи по ве „Го го ља у сли ци Кар ла Бр ју ло ва ни је то ли ко по-
тре сла тех ни ка из ра де већ ма те ри ја ли за ци ја ми сли ко ја је одав но и ње га са мог про га ња ла: 
за све учи ње но ће мо ра ти јед ног да на да се пла ти. Ње го ва не ма сце на пред ста вља пла сти чан 
при каз те исте иде је, још јед на је ин тер пре та ци ја веч не сли ке Стра шног су да“ (Ар хи по ва, 
2002: 148). 

9 Пред ста ва је у из во ђе њу Te tra di Ge no va би ла при ка за на у Мо скви, на Ме ђу на род ном по зо-
ри шном фе сти ва лу – А. П. Че хов, 2003. Ру ска по зо ри шна кри ти ка ју је про пра ти ла број ним 
од зи ви ма у ко ји ма су ауто ри углав ном сло жи ли с тим да је ре жи сер по ка зао од лич но по зна-
ва ње не са мо Го го ље вог ства ра ла штва већ и укуп не ру ске драм ске и по зо ри шне аван гар де. 
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Сце но гра фи ја пред ста ве чи ји је аутор та ко ђе Ланг хоф све до чи о ви-
со кој кул ту ри и оба ве ште но сти ре жи се ра. На огром ној по лу кру жној 
по за ди ни умет ни ца Ка та ри на Ранкл (Kat ha ri na Rankl) ре кон стру и-
са ла је фраг мен те Ми ке лан ђе ло вог Стра шног су да, на ко ји ма се пре-
по зна ју „мун ди ри“ и ли ца из Ре ви зо ра (Мак си мо ва, 2003).

А На та ли ја Ка мин ска пи ше:

Ми ке лан ђе ло ве фре ске ко је укра ша ва ју Сик стин ску ка пе лу, фраг-
мен тар но се по ја вљу ју на зад њем пла ну, да би пред крај ис пу ни ле 
по зор ни цу из ра ста ју ћи у це лу сли ку Стра шног су да“ (Ка мин ская, 
2003).

Сре ди шну пра зни ну у ком по зи ци ји „не ме сце не“ (ко ја, као што смо већ 
по ме ну ли има ек фра стич но по ре кло у По след њем да ну Пом пе је) Ланг-
хоф је „по пу нио“ по угле ду на ре жи сер ски по сту пак Иго ра Те рен тје ва из 
1927. го ди не. Ле ген дар ни аутор ру ске аван гар де ре шио је фи на ле Ре ви зо ра 
на нов и нео че ки ван, со ци јал но ак ту а лан на чин. Уме сто све оп штег кра-
ха иза зва ног до ла ском пра вог ре ви зо ра, у пред ста ви Те рен тје ва рад ња се 
на ста вља: „по ја вљу је се Осип у ли ку жан да ра, оба ве шта ва ју ћи о до ла ску 
пра вог ре ви зо ра, ко ји је, ка ко ће се по ка за ти, сам Хље ста ков. У фра ку, са 
шта пом и ман ти лом пре ба че ним пре ко ру ке он из ла зи на сце ну уз зву ке 
за глу шу ју ће му зи ке и под јар ко цр ве ним све тлом про ла зи дуж гру пе ска-
ме ње них чи нов ни ка, ка рак те ри шу ћи сва ког по на о соб Го го ље вим ре чи ма 
из ре мар ке „не ма сце на“ (…) На кра ју смо тре он иде пре ма аван сце ни, и 
обра ћа се пу бли ци: „Не ма сце на“ (Де по ль, 2007). 

Код Ланг хо ва у за вр шној сце ни Ре ви зо ра истин ско за пре па ште ње про из-
во ди про ће ла ви „ин ког ни то“ ко ји, за пра во, и ни је ни ка ква ано ним на по-
ја ва већ је то онај исти Хље ста ков, са мо ма ло ви ше ће лав и у бо љем оде лу, 
са бес пре кор ном кра ва том и оба ве зним там ним на о ча ри ма, ко ји уз гред 
„сме шним на чи ном хо да ња и сме шним ма ни ри ма“ (За слав ский: 2003) нео-
до љи во под се ћа на Бер лу ско ни ја. Он, ме ђу тим, не чи ни ни ка кав Стра шни 
суд већ, на про тив, чи нов ни ке да ру је ор де њем, а они му за уз врат пе ва ју по-
зна ти „шла гер“ из со вјет ских вре ме на: „Ста љин је на ше зна ме ње вој но“.

То што се Бер лу ско ни на шао у уло зи ла жног ре ви зо ра и што је иза шао на 
сце ну уз зву ке пе сме о Ста љи ну ре жи сер оправ да ва со ци јал ним про гра-
мом пред ста ве, ко ја је тре ба ло да по ка же ка ко је по сле по тре са иза зва ног 
у Евро пи па дом со ци ја ли зма све по шло на о па ким пу тем. А са ста но ви шта 
из вор ног Го го ље вог ко ма да мо гли би смо ре ћи да је ауто ру, мо жда и не хо-
ти це, по шло за ру ком да ре а ли зу је ми сао „не ме сце не“ ко ја се мо же про-
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чи та ти из ње ног гра фич ког тек ста, ко јим се репре зен ту је сли ка К. П. Бр-
ју ло ва. И та ми сао се од но си на њи хов за јед нич ки, уни вер зал ни пре текст 
пре ма ко јем ће, у тре нут ку „сна жне кри зе ко ју осе ћа чи та ва ма са“ (Го го ль, 
1967: 133), ме сто на че ла лич но сти ла ко пре у зе ти не ко дру ги, без лич ни (без 
Ли ка). 

Да та ана ли за по след ње сце не Ре ви зо ра, да је нам за пра во да твр ди мо ка ко 
по ја ва ек фра зе у драм ском де лу, с јед не стра не, да је им пулс по зо ри шном 
сли кар ству и, с дру ге, ини ци ра ства ра ње „сцен ске ек фра зе“ 10 ко ја мо же 
има ти свој екви ва лент у ек фра зи тек ста дра ме, као у слу ча ју по став ки 
Ме јер хољ до ве, или Те рен тје ва, за тим из вор ној сли ци, за ко ју се опре де-
лио Плу чек, или не ком дру гом сли кар ском де лу ко је пред ста вља идеј ну, 
или не ку дру гу ва ри ја ци ју овог прет ход ног, као што је то слу чај са сли ком 
Страш ног су да у сце но гра фи ји Ланг хо фа. 

Сли ка 1
Фраг мент јед ног од цр те жа Н. В. Го го ља за ко ме ди ју Ре ви зор

10 Сход но фор му ла ци ји да „ек фра за ко ри сти је дан ме ди јум при ка зи ва ња да би при ка за ла 
дру ги“ (Хе фер нан: 2009, 50), мо же се го во ри ти о „сцен ској ек фра зи“, као о ре жи сер ској ре-
пре зен та ци ји од ре ђе ног књи жев ног де ла за ко ју се ко ри сти не ко кон крет но сли кар ско де ло. 
Из ра зит при мер та кве ек фра зе пру жа по сту пак Ју ри ја Ра ки ти на у ре жи ји дра ме Д. Ме ре-
шков ског Ца ре вић Алек сеј, где је слу же ћи се ек фра зом сли ке Пе тар и Алек сеј умет ни ка Ни-
ко ла ја Ге, на пра вље на су бли ма ци ја идеј ног кон цеп та дра ме са др жа на у су прот ста вље но сти 
не ко ли ко на че ла: оца и си на, Хри ста и ан ти хри ста, пра во сла вља и „па по цен три зма“, Ис то-
ка и За па да. (Дра ма је у ре жи ји Ј. Ра ки ти на, из ве де на у Бе о гра ду у На род ном по зо ри шту 
1928. го ди не.) 
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Сли ка 2
К. П. Бр ју лов, По след њи дан Пом пе је 
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EC PHRA STIC SUR VEY OF K. P. BRUJ LOV’S THE LAST DAYS OF POM PE II 
IN THE ’SPE EC HLESS SCE NE’ OF GO GOL’S RE VI ZOR 

Sum mary 

Th e aut hor of this pa per analyses the fi  nal, so-cal led ‘spe ec hless sce ne’, in Re vi-
zor by Ni co lai Vas si li e vitch Go gol, tre a ting it as an ‘ec phra se’ of Bruj lov’s pa in-
ting. We ba sed our re se arch of this the me on the works of Mann, J. Ark hi po va, S. 
Boc ha rov, B. Greh ni ev and ot hers, who ha ve al ready ela bo ra ted the me ta-tex tu-
al re la tion bet we en Go gol and Bruj lov’s pa in ting. Th e exi sting sci en ti fi c fi n dings 
are be ing in te gra ted and ret ho ught in the analysis of the gi ven me ta-text in the 
light of the the ory of ec phra se, which is it self gro un ded on the for mu la tion of J. 
Heff  er nan, T. Ja co bi and B. Ste i ner.

We de ter mi ned that the ‘spe ec hless sce ne’ as a li te rary form is pre fer red by tho se 
the o re ti ci ans who, li ke Ste i ner, pre sent ec phra se as a ‘ver bal equ i va lent’ to the 
‘fer ti le tem po ral mo ment of pa in ting’. In the se cond part of our analysis, we 
we re de a ling with the the a tre per cep tion of Go gol’s dra ma tic ima ge. We ca me 
to the con clu sion that di rec tor’s tra di tion of ‘spe ec hless sce ne’ – gro un ded on the 
avant-gar de the a tre (Meyer hold, Te ren tjev) and la ter con tem po rary the a tre ac-
hi e ve ments (Lang hoff , Fo ki ne) – is ba sed on the sta ge re-cre a tion of ec phra se of 
Th e Last Days of Pom pe ii. 

Th e gi ven analysis en ti tled us to cla im that the ap pe a ran ce of ec phra se in a dra-
ma tic work gi ves, on the one hand, an im pul se to the a tre pa in ting, and on the 
ot her, ini ti a tes the cre a tion of the a tre ec pha se, which may re pre sent the re pro-
duc tion of li te rary ec hra se, as in the ca se of Meyer hold ver sion of ‘spe ec hless 
sce ne’, or sta ging of Te ren tjev; it can al so be ba sed on the pa in ter’s re so ur ce of 
ver bal ec phra se, as with B. Pluc hek (who re a li zed his sta ging of ‘spec hless sce ne’ 
on the bac kgro und of Bruj lov’s Th e Last Days of Pom pe ii); or, it can be ba sed 
on so me ot her dra ma tic work which is the very va ri a tion of the pre vi o us one, as 
with Lang hoff , who in stead of Bruj lov, cho se Th e Last Jud gment of Bu o nar ro ti 
Mic he lan ge lo.


