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Са же так:Урадусеописујефеноменнастанкастрипаоруским
емигрантима у Краљевини Југославији, који су чинили одређени
културолошкитип,интересантанизаистраживачестрипаиза
социологе,културологеинаратологе.Уколиконамсемогућност
анализестрипакаоодређеногтекста,обједињеногсистемомкул
турнихмаркера/кодова,специфичнихкакозабеоградску,такои
заемиграцијууопште,учинизанимљивом,ондаћемобитиумо
гућностида разумемо овајтекст свакодневногживота, који је
настао не само у средини првогталаса руске емиграције, већ и
земљекојаихјеприхватила.Инесамоштојенастао,већјебио
изложенвисокомстепенумитологизације,стварајућисопствене
типолошкемоделе.

Кључ не ре чи: руска емиграција, стрип тридесетих година,
КраљевинаЈугославија,типологијалика,поетикастрипа

По ку шај ана ли зе са ти рич них но вин ских чла на ка као од ре ђе
ног тек ста, об је ди ње ног си сте мом кул тур них ко до ва, спе ци
фич них ка ко за бе о град ску, та ко и за ру ску еми гра ци ју уоп
ште, при бли жа ва нас раз у ме ва њу тог сва ко днев ног тек ста, 
ко ји не са мо да је на ста јао у зе мљи ко ја је при ми ла пр ви та
лас ру ске еми гра ци је, већ је и био из ло жен ви со ком сте пе ну 
ми то ло ги за ци је, ства ра ју ћи соп стве не ти по ло шке мо де ле. 
Као што је по зна то, у кон так ту са ту ђом кул ту ром, код чо
ве ка се не из бе жно ја вља тзв. ког ни тив на ди со нан ца1 и да би 
је не у тра ли зо вао, чо век ме ња сво је по на ша ње, тј. по ку ша ва 
да се при ла го ди окру же њу. Ако му из би ло ког раз ло га не 
по ђе за ру ком, до ла зи до тзв. кул ту ро ло шког шо ка – осећа ја 

1 Фе стин гер, Л. (1999) Теориякогнитивногодиссонанса=Atheoryofcog
nitivedissonance / Пер. А. Ани стра тен ко, И. Зна е ше ва, СанктПе тер бург: 
Ювен та.
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физичке и емо ци о нал не не у год но сти. Кра ље ви на Ср ба, Хр
ва та и Сло ве на ца, а за тим и Кра ље ви на Ју го сла ви ја, ура ди ле 
су мно го да се ру ске из бе гли це не осе ћа ју као стран ци. О 
то ме чи та мо у од лом ку из успо ме на Н. Рон шчи на: „И ево, 
ту смо. Ма ка кав је то за пад, кад се град зо ве Бе о град – Бе ли 
Град и ка да се глав на згра да на ње го вом глав ном тр гу ви со ка 
ку ћа у об ли ку бро да са ку ла ма и шиљ ци ма зо ве ’Мо сква’, и 
ка да је краљ у про шло сти био ру ски ђак? И на нат пи си ма су 
ру ска сло ва, иа ко је на чин сла га ња нео би чан за око... бр зо 
смо се на ви кли. У ства ри, шта мо же да бу де те шко, кад се нож 
на срп ском ка же – нож, че ло век – чо век, жен шчи на – же на? 
Тре ба са мо да се на ме сти је зик као за школ ски цр кве но сло
вен ски и све ће ићи као под ма за но. А ко ли ко је то га ру ског! 
Па и ти нат пи си над мрач ним ула зи ма ’ка фан’, у ко ји ма у 
ви со ким ба чва ма спа ва гу сто, ја ко ви но. Сва ко тр го вин ско 
пред у зе ће има свој по кро ви тељ ски мо то. По пут ’код ге не ра
ла Ско бе ље ва’, ’код бе лог Ца ра’, ’код ве се лог Ру са’... и сам 
сам ви део нат пис у ма лом гра ду ’код Пе тра Сте па но ви ча, 
ки јев ског спа хи је’. Мно ги су оти шли. Кон вој за кон во јем –  
де сет, два де сет, три де сет хи ља да Ру са, оте ра них ва тр ом 
Гра ђан ског ра та. И убр зо сво је но ви не, ко ми те ти, кан це ла
ри је и, на рав но, без број ’Рју ри ка’, ’Вар ја га’, ’Асто ри ја’ са 
ру ским ба ла лај ки сти ма, са са мо ва ром на сто лу, са ле њим ва
ре њи ка ма и си бир ским пељ ме ни ма. И за па пи ри ће ко ји још 
ју че ни су ни шта вре де ли, већ их је но сио ве тар и по кри вао 
па лу бу бро да, да нас да ју пу но прав не, пра ве ди на ре, и по сле 
ми ли о на за про кри јум ча ре ну пље ска ви цу од псе ћег ме са, за 
ло шу ха рин гу, ку ти ју ши би ца – из ло зи ко ји се ло ме од сва
ко ја ког за бо ра вље ног до бра, и ми ран, при ја тан бас: ’Са мо 
из во ли те, за ба ту шке по пуст, мо же и на ве ре си ју!’”2

На ова кву ат мос фе ру ути ца ле су и од лу ке Ју го сло вен ске 
вла де, ко ја је 1928. го ди не, на осно ву спо ра зу ма Ми ни стар
ства спољ них по сло ва Ју го сла ви је и Ми ни стар ства про све
те, са Ко ми си јом за ру ске из бе гли це осно ва ла Ру ски кул тур
ни ко ми тет (РКК), ко ји је тре ба ло да ство ри ин сти ту ци је од 
зна ча ја за жи вот ру ских еми гра на та „без ко јих се ру ски ин
те ли гент ни чо век осе ћао ис трг ну тим из кул тур ног жи вота –  
на у ке, књи жев но сти и умет но сти, у ко ме је он за у зи мао до
стој но ... ме сто.”3

Већ 1922. го ди не ми ни стар ски са вет до нео је од лу ку да се 
све ру ске из бе гли це из јед на ча ва ју у пра ви ма на пла ту са 

2 Рощин, Н. (1932) Русские в Югославии. По чужим краям. Па риж: 
Иллюстри ро ван ная Рос сия.

3 Ко сик, В. И. (2007) Чтомнедовас,мостовыеБелграда?:Очеркиорус
скойэмиграциивБелграде(1920–1950егоды), Ч. 1, Мо сква: Ин сти тут 
славяно ве де ния РАН.
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својим ју го сло вен ским ко ле га ма. Си ту а ци ја се до не кле из
ме ни ла и по гор ша ла на кон уби ства кра ља Алек сан дра Пр
вог Ка ра ђор ђе ви ћа у Мар се љу. У пи сму В. Н. Штранд ма на 
од 1. сеп тем бра 1936. го ди не, прин цуре ген ту Па влу је ре че
но: „Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва од би ја да еми гран
ти ма до де ли ју го сло вен ско др жа вљан ство, што их ли ша ва 
пра ва да оства ре за ра ду, чак и у стра ним пред у зе ћи ма, ко јим 
се на ла же да да ју пред ност до ма ћим рад ни ци ма...”,4 али у 
осно ви ру ске из бе гли це у Ју го сла ви ји осе ћа ју по др шку, ка
ко вла сти, та ко и ста нов ни штва. И што је ве о ма ва жно, сва
ко днев ни про цес ме ђу кул тур не тран сфор ма ци је, ко ји је по 
пра ви лу при лич но тра у ма ти чан, по ве зан са ин те гра ци јом у 
ту ђу кул тур ну сре ди ну и ства ра њем но вих мар ке ра иден тич
но сти, код ру ских из бе гли ца у Ју го сла ви ји ни је био то ли ко 
из ра жен: кул ту ро ло шке раз ли ке је на рав но би ло, чак и ви ше 
не го што се на пр ви по глед чи ни ло, али она ни је иза зи ва ла 
ве ли ку не ла год ност, већ је омо гу ћа ва ла ства ра ње удру же ња 
и жи вот у окви ри ма уо би ча је ног по ља са мо и ден ти фи ка ци
је: „У Бе о гра ду мо же те не са мо сло бод но да се слу жи те ру
ским је зи ком, већ и да у пот пу но сти жи ви те у ат мос фе ри 
’ру ско сти’. Не ма др жав не уста но ве у ко јој на раз ли чи тим 
по ложаји ма не би ра ди ли Ру си.”5

Та ко се ри ја при ча (у ру ским са ти рич ним но ви на ма Бух!) пи
сца В. Бран ди ма „Ср бин о Ру си ма” (у № 4) и „Ка ко су Ру си 
осво ји ли Бе о град” (у № 20) иро нич но опи су је „оку па ци ју“ 
Ру са, где је пер цеп ци ја еми гра ци је као ин ва зи је пред ста вље
на, па и у иро нич ном кљу чу, при лич но суп тил но. Опи су ју ћи 
соп стве ну зе мљу, ко ју до ви тљи во на зи ва Кра ље ви ном Срба, 
Хр ва та, Сло ве на ца и Ру ских из бе гли ца, Бран дим пи ше: 
„Шта су нам да ли Ру си? Ру ски ба лет, ру ску са ла ту, ру ску ба
ла лај ку, ру ске та ба ке ре од ру ске пла ти не, ру ске ари сто кра те, 
ру ске ико не и оби чај да се же на ма љу би ру ка. Шта су Ру си 
од нас узе ли? Ра ки ју, ве шти ну псо ва ња, др жав ни по сао са 
ка квом та квом пла том, а они ко ји су оже ни ли на ше де војке –  
и ми раз” (№ 4). Опи су ју ћи из о би ље Ру са у Кра ље ви ни, 
Бран дим на рав но пре те ру је, али у тој гро те ски не ма не при
ја тељ ства: „...Не ка да сам хтео да одем у Ру си ју и да ма ло 
по жи вим са Ру си ма. Са да за тим не ма ни ка кве по тре бе. Ују
тру ми но ви не до но си Рус. По сле ње га се по ја вљу је мле
кар – Рус. У про дав ни ци уље и ја ја ку пу јем од Ру са. Ци га
ре те ми на ки о ску про да је Рус. У трам ва ју слу шам ру ски. 
У кан це ла ри ји се чи тав пер со нал пот чи ња ва са мо на шој 

4 Переписка бывших царских дипломатов 1934–1940. Сб. До ку мен тов 
(1998), в 2–х кн. Кн. 1. 1934–1937, Мо сква: Гея.

5 ИллюстрированнаяРоссия=LaRussieIllustree:Двухнедельныйлитера
турноиллюстрированныйжурнал.(1932) Ред. М. П. Ми ро нов, Па риж.
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дактилографки њи – Ру ски њи. Је дем ру ску са ла ту за ве че ру 
у ре сто ра ну ‘Ру ска ли ра’, слу шам ру ске ба ла лај ке и ру ске 
пе сме. Слу жи ме ко но бар Рус. Пи јем ру ску вот ку и на пи јам 
се као Рус и ку ћи ме во зи шо фер, по но во Рус” (№ 4).

Ја сно је да су ре во лу ци о нар ни до га ђа ји у Ру си ји и по ја ва 
ве ли ког бро ја ру ских еми гра на та у Евро пи усло ви ли мно го 
со ци јал них фе но ме на у ре цеп ци ји до га ђа ја ко је је нео п ход
но узе ти у об зир. Ру ски свет, су да рив ши се са дру гим кул
ту ро ло шким мо де лом и на шав ши се у про це су сва ко днев не 
ме ђу кул тур не тран сфор ма ци је, тј. у про це су увек при лич но 
тра у ма тич ном, по ве за ном са ин те гра ци јом у ту ђу кул тур ну 
сре ди ну и из ра дом но вих мар ке ра иден тич но сти, на рав но 
ни је се мо гао та ко ла ко на ви ћи на но во ста ње ства ри. Али 
и при хват не зе мље та ко ђе су про ла зи ле кроз про цес адап та
ци је на ру ску еми гра ци ју. За Ср бе је он био по себ но те жак, 
с об зи ром на то да је на ру ша вао или у пот пу но сти ру шио 
ве ко ви ма по сто је ће пред ста ве о Ру си ји и Ру си ма. Оту да је 
по не кад до ла зи ло до не сла га ња са не ким об ли ци ма жи во та 
ру ске еми гра ци је, за ко је су та ко ђе кри ви ли ру ску ре во лу ци
ју, ко ја је по ква ри ла „пра ве Ру се”. А не сла га ње је ути ца ло на 
по ја ву кри тич ких и са ти рич них ма те ри ја ла. 

Не мо же се ре ћи да је ру ска еми гра ци ја у Ју го сла ви ји, зе
мљи при ја тељ ски на стро је ној и сло вен ској, би ла по ште ђе на 
раз ми ри ца са ло кал ним ста нов ни штвом. На при мер, 1932. 
го ди не у ли сту Jugoslovenskapolitika по ја вио се низ ма те
ри ја ла Д. Па ви ће ви ћа, у ко ме је он, на мер но пре те ру ју ћи, 
по ку шао да оштро су прот ста ви рас кош Ру са и не ма шти
ну Југосло ве на. О то ме све до че на сло ви чла на ка, по пут: 

Слика 1 У ли сту „Вре ме” од 28. ју на 1937. год. из ра жа ва се  
чу ђе ње што у Бе о гра ду Ру си још увек би ра ју гу бер на то ре
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„Ру си се го сте, на ши гла ду ју”, „Ру си нас да ве”, „Ру си су 
побеснели”.6

Фе бру а ра 1937. го ди не де ле га ци ја срп ских пред став ни ка 
по се ти ла је ди рек то ра „Ра ди ја А. Д.”, ге не ра ла Ка ла фа то
ви ча и из ја ви ла је сле де ће: „Ми, Ср би, у сво јој ку ћи до
зво ља ва мо се би да вре ђа мо Ру се, оне Ру се ко ји су за вре ме 
европ ског ра та бра ни ли Бе о град и по ги ну ли на Со лун ском 
фрон ту... Али да оста ви мо мр тве, про сто је не до стој но да 
Ср би вре ђа ју ону бра ћу Ру се, ко ји се са да у бе ди, из гу бив
ши сво ју до мо ви ну, му че и па те по це лом све ту... По сто је 
две на ци је без отаџ би не – Ру си и Је вре ји. Ме ђу тим, из не
ког раз ло га, на па да ју са мо Ру се.”7 Ипак да нас, ана ли зом ра
дио еми си је ко је су оста ле за бе ле же не у ви ду штам па них 
бро шу ра (из да вач ка ку ћа Т. Ко сти ћа из Бе о гра да, 1937. год), 
мо ра мо за кљу чи ти да су пре све га опи си ва не раз ли ке кул
ту ро ло шког ка рак те ра, бу ду ћи да су Ср би ма би ли нео бич ни 
и оби ча ји за Ма сље њи цу, и ру ске тра ди ци је, и ре сто ран ски 
жи вот, а сме та ла им је гор дост еми гра на та, ко ји су се бра не
ћи се од ствар но сти, по не кад ису ви ше на пад но, се ћа ли ле
по та из про шло сти, уз ди шу ћи што су са да у та квој се љач кој 
провин ци јал ној Евро пи.

А да нас нас на сме је, кат кад чак и раз не жи оно што је по
не кад иза зи ва ло не ра зу ме ва ње Ру са и Ср ба, ко ји ма су са 
раз ви је ним па три јар хал ним си сте мом од но са би ли чуд ни 
многи об ли ци сва ко днев них, по ро дич них од но са.

На при мер, у но ви на ма Време од 13. 8. 1934. год. по ја вљу је 
се ова ква бе ле шка:

6 Ко сик, В. И. (2007) Чтомнедовас,мостовыеБелграда?:Очеркиорус
скойэмиграциивБелграде(19201950егоды), Ч. 1, Мо сква: Ин сти тут 
славяно ве де ния РАН.

7 Ма ев ский, В. (1966) РусскиевЮгославии.ВзаимоотношенияРоссиии
Сербии, Т. 2. НьюЙорк: Ист. Кру жок, стр. 70–72.

Слика 2 Ру ски му же ви
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Јед на ко дир љи во и тра гич но при ка за на је и из бе глич ка ру
ска ма шта о по врат ку ку ћи. На при мер, у при чи Си ме Ми
ли чи ћа у ли сту Правда од 24. сеп тем бра 1933. год. – „Бо же, 
цар ја хра ни!” – чи та мо по вест, ско ра као да ис под Го го ље вог 
пе ра, о јед ном па ру Ива ну Ива но ви чу и ње го вој же ни Ксе
ни ји Јев ге њев ној, у ко јој се као лајт мо тив по ја вљу ју ре чи 
ју на ка, ко је по на вља ју у се би као уте ху: 

Ре чи ју на ка на пи са не су у срп ској тран скрип ци ји, али на ру
ском. И та мо ли тва, тај уте шни сан, овај крх ки, про сто ду шан 
и сме шан пар чи ни дир љи вим и за ди вљу ју ће упе ча тљи вим. 
И њи хов ру ски је зик, ко јим они го во ре на ту ђи ни, од јед ном 
по ста је тра ги чан и уз ви шен, а и на и ван, као и сва ка мо ли
тва. Они су, пи ше ау тор, чи сте де чи је ду ше, ко је не раз у ме ју 
за што њи хо ва мај ка ле жи у те сном сан ду ку и ку да је од но се 
су мор ни љу ди. И та тра гич на но та ову сме шну при чу чи ни 
ве о ма упе ча тљи вом и по ста вља ва жне ори јен ти ре за схва та
ње тра ге ди је ко ја се де си ла у Ру си ји.

Са ти рич ни есе ји о ру ској еми гра ци ји, као и се ри ја бу ле
вар ских ро ма на, чи ји су ју на ци би ли ру ски еми гран ти (на 
при мер ро ман Татјана, Бо жи да ра Ста ли но ви ча, ко ји је из
ла зио у ли сту Правда од ју на до ав гу ста 1933. го ди не) зах
те ва по себ но ис тра жи ва ње, ко је мо же би ти ин те ре сант на 
до пу на оп ште сли ке кул тур не ре цеп ци је ру ске еми гра ци је 
у Југосла ви ји.

Се ри ја но вин ских фељ то на и стри по ва са ти рич ног ка рак те
ра из не дри ла је кул ту ро ло шки тип, та ко зва ног „Сер јо жу”, 
ко ји се по ја вио у пе ри о ду од 1933. год. (као ју нак ра ди о дра
ме Бе о град ског ра ди ја) и за јед но је са же ном Ни ноч ком од
мах по стао ју нак анег до та, но вин ских чла на ка, ра ди о дра ма, 
по зо ри шних пред ста ва. Из ла зи ле су чак и књи жи це ко је су 
се вр ло ра до ку по ва ле на ки о сци ма. 

Ре дак ци ја ли ста Време је ис ко ри сти ла ту по пу ла р ност и ура
ди ла чак и „ин тер вју” са, ка ко је у на сло ву ис так ну то, нај
попу лар ни јим Ру сом у Бе о гра ду.

Слика 3 При по вет ка „Бо же, цар ја хра ни!”



95

ИРИНА АНТАНАСИЈЕВИЋ

И овај лист је за по чео нај пре се ри ју фељ то на, а за тим је и 
Сер јо жу, Ни ноч ку и њи хо вог дру га Ар ка ди ја учи нио ју на
ци ма стри па. Стрип о Сер јо жи нај че шће се по ја вљи вао и 
у но ви на ма Време и Дан а цр та ло га је и пи са ло ви ше ау
то ра (што се и осе ћа, ка да је реч о ква ли те ту, ко ји је увек 
различит).

Упра во су у ли ку Сер јо же при ка за не све кул ту ро ло шке раз
ли ке, ко је су иза зи ва ле од ре ђе не кон флик те. Сер јо жа пред
ста вља оно што је за јед но са Ру си ма до шло у Кра ље ви ну 
и по ста ло део жи во та: па ла чин ке, ру ска са ла та, на ви ка 

Слика 4. Ин тер вју са Сер јо жом

Слика 5 Фељ тон о Сер јо жи

Слика 6 На ја ва стри па
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испија ња ча ја (на ко ју се и са да по не где на Бал ка ну гле да 
као на ти пич но ру ски хир), до ма ће жи во ти ње у град ским 
ста но ви ма, ко је са уку ћа ни ма жи ве у ис тој про сто ри ји (што 
је за Ср бе би ло не за ми сли во), на ви ка љу бље ња да ма ма ру ке 
и до да ва ња ка пу та, а та ко ђе по ро дич ни од но си (по моћ же ни 
у кућ ним по сло ви ма и сл.) – све је то био Сер јо жа. 

Сер јо жа је бив ши пу ков ник, са да Ни ноч кин муж и чо век ко
ји ни ка ко не мо же да схва ти да је по вра так у Ру си ју не мо гућ. 
Сер јо жа је па ме тан, али ве о ма на и ван, упр кос сво јој па ме ти 
и жи вот ном ис ку ству. И та ње го ва на ив ност, ње го ва ве ра у 
љу де и пред ста вља по ло ви ну си жеа, чи не ћи их не са мо сме
шним, већ че сто и че хов ски не ми ло срд но уз не ми ру ју ћим. 
Та кав је слу чај са сме шном при чом (Т. Ко стић, „Бо жић но 
пра се”), у ко јој се го во ри о Сер јо жи ко ји је за по след ње па
ре ку пио пра се за Бо жић (не би ли све би ло као не кад, као 
у мај чи ци Ру си ји), ан га жу је пр вог Ци га ни на на ко га је на
и шао, да је му пра се и пла ћа да му га од не се. На рав но, пу
ков ни ка Сер јо жу не ин те ре су ју до ку мен та Ци га ни на јер он 
до би ја ње го ву ча сну реч да ће му од не ти пра се на адре су. 
Ци га нин да је ча сну ци ган ску реч и не ста је са пра се том за у
век, а си ро ти Сер јо жа од ла зи у ми ли ци ју. И ту до ла зи мо до 
ве ро ват но нај дир љи ви јег де ла чи та ве сме шне при че: он не 
од ла зи да при ја ви кра ђу, од ла зи јер бри не што му Ци га нин 
ни је до нео пра се јер му се ве ро ват но не што де си ло, мо жда 
му је при па ло те шко, мо жда се раз бо лео... И ни ка ко не мо же 
да раз у ме смех по ли ца ја ца, по на вља ју ћи са мо – „Дао ми је 
ча сну реч, ча стан је чо век. Мо ра те да му по мог не те…” Та ко 
јед на сме шна анег до та, од јед ном по ста је ско ро го го љев ска 
при ча, при ча о сме ху, ко ји је про пра ћен су за ма.

Сер јо жи на про сто ду шност је на рав но пре те ра на, са са ти
рич ном оштри ном, али је бе за зле на и ње гов лик чи ни сим
па тич ним и дир љи вим. Он је пра ви „ма ли” чо век.

До ду ше, ру ска еми грант ска штам па ни је има ла раз у ме ва ња 
за са ти ри чан по глед са срп ске стра не и жу стро је ре а го ва ла, 
по себ но ка да је реч ишла о стри пу. Но ви не Руска газета 
и  Рускиглас по све ти ли су не ко ли ко чла на ка стри пу, а не
што је сми рио оштру рас пра ву чла нак проф. А. По го ди на, 

Слика 7 Ка иш стри па
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ко ји раз ми шља ју ћи у кул ту ро ло шком кон тек сту о по ре клу 
срп ске ру со фи ли је и ру со фо би је, пи ше да стрип о Сер јо жи 
не мо же да има ру жне по сле ди це по ру ску еми гра ци ју, јер 
је реч са мо о ре ак ци ји дру штва, иза зва ној кул ту ро ло шком 
ди со нан сом. 

Ин те ре сант но је про пра ти ти и раз вој ли ка, ко ји је по чео као 
са ти ра на ру ску еми гра ци ју, а вре ме ном по стао огле да ло ју
го сло вен ског дру штва, јер је ка сни је у Времену баш Сер јо
жа тај ко ји на ив но и за то оштро ко мен та ри ше по ли тич ке и 
друштве не при ли ке у зе мљи.

Ни је из не на ђу ју ће да се упра во лик Сер јо же – на ив ног и ча
сног чо ве ка, ко ји не раз у ме лаж и пре ва ру, ко ри сти у са ти
рич ним при ча ма, не би ли се оштри је при ка зао не до ста так 
дру штве них по ја ва, сла бо сти дру штве них струк ту ра. И то 
је ве о ма за ни мљи во, јер ју нак, ко ји је кре и ран ка ко ре ак ци ја 
на до ла зак ру ских еми гра на та, од јед ном по ста је и глас срп
ског дру штва, а ње гов ста тус до шља ка има до дат ни плус, јер 
фор ми ра стил при по ве да ња, где је на и ван по глед са стра не 
има у се бе ви ше са ти ре, не го ме та фо рич ки опис си ту а ци је. 
За вре ме ра та исту уло гу игра ће лик Ра вај ла – срп ског на ив
ног се ља ка, ју на ка про па ган де ка би не та М. Не ди ћа, чи ја је 
на ив ност знак ја ке и не ис ква ре не ду ше.

При ку пља ње у јед ну ан то ло ги ју стри по ва и тек сто ва о Сер
јо жи, уз при клад не ко мен та ре и ана ли тич ки при ступ, би ло 
би од ве ли ког зна ча ја ка да је реч о ре цеп ци ји оба на ро да 
у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. И ја се на дам да та кво 
истра жи ва ње мо же мо оче ки ва ти у нај ско ри је вре ме. 

Слика 7 Ка ри ка ту ра о Сер јо жи и срп ској штам
пи у ру ском еми грант ском ча со пи су „Ру ски 

глас” (пре вод: — Е, дра ги мој, Ва ша ка ри ка ту
ра не ће про ћи. За што да љу ти мо Ста љи на? Не
го, ви ди те Сер јо жу. Ево вам те ме. Он већ ни је 
за ни мљив и ни је по тре бан, мо же те се сме ја ти 

на ње гов ра чун до ми ле во ље.



98

ИРИНА АНТАНАСИЈЕВИЋ

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:
Ан та на си е вич, И. (2014) РусскийкомиксКоролевстваЮгославия, 
Но ви Сад: Ко ми ко.

ИллюстрированнаяРоссия=LaRussieIllustree:Двухнедельный
литературноиллюстрированныйжурнал. (1932) Ред. М. П.  
Ми ро нов, Па риж. 

Ко сик, В. И. (2007) Чтомнедовас,мостовыеБелграда?:Очерки
орусскойэмиграциивБелграде(19201950егоды),Ч. 1, Мо сква: 
Ин сти тут славяно ве де ния РАН.

Ло бо ден ко, Е. МАД, Лин ский и дру гие (2014) Рус ская ка ри ка
ту ра во Фран ции в пе ри од ме жду двумя ми ровыми  война ми, 
Крещатик:журнал, 2014., № 3 (65), Bre men: B. Mar kovskyi. 
http://ma ga zi nes.russ.ru/krescha tik/2014/3/44l.html

Ма ев ский, В. (1966) РусскиевЮгославии.Взаимоотношения
РоссиииСербии, Т. 2. НьюЙорк: Ист. Кру жок, стр. 70–72.

Перепискабывшихцарскихдипломатов1934–1940.Сб.Докумен
тов(1998), в 2–х кн. Кн. 1. 1934–1937, Мо сква: Гея.

Рощин, Н. (1932) РусскиевЮгославии.Почужимкраям. Па риж: 
Иллюстри ро ван ная Рос сия.

Стайков, А. (2013) Краткаисториянабългарскиякомикс, Со фия: 
Ки бея.

Фе стин гер, Л. (1999) Теориякогнитивногодиссонанса=Athe
oryofcognitivedissonance/ Пер. А. Ани стра тен ко, И. Зна е ше ва, 
СанктПе тер бург: Ювен та.



99

ИРИНА АНТАНАСИЈЕВИЋ

Irina Antanasijević
University of Belgrade, Faculty of Philology, Belgrade

SERYOZHA AND NINOCHKA  
IN THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA

Abstract

This article describes the phenomenon of the appearance of comic 
strips about Russian immigrants in the Kingdom of Yugoslavia, 
which formed a kind of culturological type, interesting for comic 
strip researchers, sociologists, culturologists and narratologists. Since 
it seems interesting to us to consider comics as a text united by a 
system of cultural markers/codes that are specific to immigration in 
general, and to Belgrade immigration in particular, it would help us 
to understand the context of everyday life that has developed not only 
among Russian emigrants of the First wave, but also the context of the 
country which accepted them. Immigration has not only occurred, but 
has been subject of a high degree of mythologization, which created 

quite specific typological models.
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