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Сје ди нио је у се би мно го нео бич-
них ли ко ва, па је мо жда ло гич но 
што је по стао пи сац. Син на став-

ни ка исто ри је Ни ко ла ја Се мјо но ви ча и 
ле кар ке Та тја не Ни ко ла јев не, ро ђен 1975. 
у се лу Иљин ка, у Рја зањ ској обла сти, био 
је мај стор-сва штар, чу вар, уто ва ри вач, 
па чак и ко ман дир ру ских спе ци јал них 
по ли циј ских сна га у Че че ни ји. На Др-
жав ном уни вер зи те ту у Ни жњем Нов го-
ра ду за вр шио је Фи ло ло шки фа кул тет и 
Шко лу јав не по ли ти ке. Од ро ма на Пато
логије(2005), Сањка(2006) и Грех(2007) 
је дан је од нај у ти цај ни јих и нај пре во ђе-
ни јих са вре ме них ру ских пи са ца.

Жи ви у Ни жњем Нов го ра ду, срећ-
но оже њен, че тво ро де це. Ди рек тор та-
мо шњег пред став ни штва Нове газетеи 
глав ни уред ник сај та Слободнаштампа
(Сва бод ная прес са). Ви ше о ње му на лич-
ном сај ту: www.za har pri le pin.ru.

Раз го ва ра ли смо при ли ком ње го ве 
не дав не по се те Ср би ји.

Свет Ва ших књи жев них ин те ре со ва ња 
је са вре ме на Ру си ја. Ру ски чо век, ње гов 
осе ћај отаџ би не, на род, те мељ су гра ђе
њу ли ко ва и на ра ци је у Ва шим де ли ма?

До не кле је та ко. Ипак, ни је са мо са-
вре ме на Ру си ја. Са да, ако Бог да, до ра ђу-
јем но ви ве ли ки ро ман Обитељ – та мо 
се рад ња де ша ва два де се тих го ди на про-
шлог ве ка. Па, нај зад, оно што се де ша ва 
у ро ма ну Црнимајмун не ма ни ка кве ве-
зе са пој мо ви ма као што су „отаџ би на“ 

и „на род“ – упра во та мо су при ка за ни 
љу ди ко ји су ис па ли из тих пој мо ва. У 
осталомe има те пра во.

У Сањки го во ри те да је бу дућ ност Ру си
је но виза бо ра вље ниста ри на род. Ко
ли ко је књи жев ност у ста њу да по мог не 
очу ва њу соп стве не исто ри је и кул ту ре 
на ро да?

Зна те, у вре ме Дру гог свет ског ра та 
би ла је ужа сна бло ка да у Ле њин гра ду. 
Та да је на сто ти не хи ља да љу ди умр ло од 
гла ди. На уч ни ци су не ка ко би ли у ста-
њу да у ла бо ра то ри ји са чу ва ју зр на нај-
зна чај ни јих по љо при вред них кул ту ра, и 
ни су сме ли да их ди ра ју. Од њих су мо-
гли да ску ва ју чор бу, али су их са чу ва ли, 
упр кос све му!

Ето, књи жев ност се ба ви от при ли ке 
тим истим: у нај те жим вре ме ни ма она 
чу ва то зр но из ког мо же дa из ра сте на-
род на но вој спи ра ли свог жи во та. 

На кра ју кра је ва, сва ка на ци ја је на-
ста ла из ми та. На по чет ку бе ше реч – 
за тим се по ја вио на род, ње го ви ју на ци, 
ње гов лик.

До ко је ме ре лич но ис ку ство ути че на 
на ста нак књи жев ног де ла?

У мом слу ча ју – у ве о ма озбиљ ној ме-
ри. Ни сам оба ве зан да про жи вим чи тав 
жи вот сво јих ју на ка, али сам ду жан да 
имам пред ста ву о то ме шта су они до жи-
вља ва ли ка да им је би ло за и ста бол но, 
стра шно или ра до сно.

ЗА ХАР ПРИ ЛЕ ПИН, ЈЕ ДАН ОД НАЈ ЧИ ТА НИ ЈИХ РУ СКИХ ПИ СА ЦА,  
ЕКС КЛУ ЗИВ НО ЗА „НА ЦИ О НАЛ НУ РЕ ВИ ЈУ“
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Да би пи сац до био ту пред ста ву, по-
не кад мо ра ура ди ти са со бом оно што 
ра де са со бом ње го ви ју на ци. На сво ју 
сре ћу, мно го то га што опи су јем ура дио 
сам са со бом још пре не го што сам по-
чео да пи шем.

Срп ски чи та о ци пре по зна ли су Вас 
као свог пи сца. Да ли сте то осе ти ли у 
Ср би ји, у кон так ти ма са чи та о ци ма?

О, да! По свој при ли ци, ниг де на све-
ту не осе ћам се та ко спо кој но, та ко ра-
до сно, као у сво јој по ро ди ци. Ср би су 
мо ји нај во ље ни ји чи та о ци. Мо је књи ге 
пре ве де не су на ше сна ест је зи ка, и у не-
ким зе мља ма, на при мер у Фран цу ској 
или Ита ли ји – по го то ву у Ита ли ји – та-
ко ђе је вр ло до бра пу бли ка, див ни љу-
ди. Али Ср би ја је... мо ја тај на страст и 
за љу бље ност.

У РА СПО НУ РУ СКОГ ЧО ВЕ КА

Пи са ти зна чи, за Вас, им пулс, на чин 
жи во та или пре све га сми шљен рад? 

Ка ко кад. До жи вља вам то као по сао. 
Кад би ми су тра да ли нај ве ћу на гра ду 
у жи во ту, пи сао бих ма ло ма ње. По не-
кад не успе вам да жи вим због то га што 
је та ко мно го по сла. Али, уоп ште, осе-
ћај ка да за вр ша вам ро ман је вр ло при-
ја тан. Те глио си тај ка мен у пла ни ну – 
кад од јед ном, он се от ко тр љао до ле. И 
то је олак ша ње.

А, нај зад, да ми ни је би ло мо јих 
књи га – ка да бих ја до спео у Ср би ју и 
упо знао се са то ли ким бро јем див них 
љу ди? Имам срећ ну суд би ну. Са мо за-
то што сам од ма лих но гу ма ни ја кал но 
во лео по е зи ју, и сав сам про жет књи-
жев но шћу, она је део мо је при ро де. И 
са да ме књи жев ност во ди по све ту.

Мо же ли се ути ца ти на дру штво да нас 
или је књи жев ност до би ла спо ред ну 
уло гу у жи во ту са вре ме ног чо ве ка? 

С јед не стра не, чи ни се да љу ди чи-
та ју све ма ње и ма ње.

С дру ге стра не, пи сац у Ру си ји има 
при лич но ве ли ку те жи ну. Код нас чак 
и ми тин ге опо зи ци је пред во де пи-
сци – на при мер, Ли мо нов, или Дми-
триј Би ков, или Бо рис Аку њин. А ка-
да се одр жа ва ју ми тин зи за по др шку 
вла сти, пред во де их дру ги пи сци – на 
при мер, Алек сан дар Про ха нов или Ју-
риј По ља ков.

Пи сци у Ру си ји су на ни воу шоу-
зве зда, че сто се по ја вљу ју на на слов-
ним стра на ма ча со пи са, го сти су нај-
пре сти жни јих еми си ја. Та ко да они, 
без у слов но, има ју ве о ма јак ути цај.

Ва ши ју на ци че сто, чак и ка да се на ла
зе у без из ла зним си ту а ци ја ма, осе ћа
ју сре ћу го то во фи зич ки опи пљи ву. А 
реч је о сит ни ца ма и осе ћа њи ма са мих 
ју на ка, њи хо вој спо соб но сти да ви де и 
ула зе у ду би ну се бе и све та. Ка ко би
сте де фи ни са ли Ру са, да на шњег и про
шлог? (Раз ли ка по сто ји? )

Ве ро ват но по сто ји раз ли ка – али та 
раз ли ка још ни је про ва ли ја. Та раз ли-
ка се још мо же пре ско чи ти. Ру ски чо-
век – као иде ал ни обра зац – ве о ма је 
јак, ве о ма тр пе љив, вр ло ма ло раз ми-
шља о вред но сти свог кон крет ног жи-
во та и у ста њу је да се ра ста не од ње га 
кад га суд би на ста ви пред из бор. При 
том, он је вр ло груб, при лич но аљ кав 
и склон спо ља шњим ефек ти ма: сва-
ка кве глу пе ку по ви не, пи ја на др скост, 
ту че, ба нал ност. Али то, што он ма ло 
це ни се бе и не хва та се за свој жи-
вот, омо гу ћа ва да му се опро сти мно - 
го то га.

Ру ски чо век, без об зи ра на то што 
је из гра дио им пе ри ју, ве о ма је тр пе љив 
и вер ски то ле ран тан. Да нас, кад За пад 
мар љи во учи Ру си ју ка ко тре ба жи ве-
ти у све ту, ка ко ми да жи ви мо у сво-
јој др жа ви, по не кад ми је сме шно. На 
те ри то ри ји да на шње Не мач ке жи ве ле 
су де се ти не сло вен ских пле ме на – све 
су их ис тре би ли. А на те ри то ри ји Ру-
си је сва ки на род ко ји је жи вео пре 700 
го ди на – жи ви и да нас. Са ми ће мо на-
у чи ти сва ко га да бу де то ле ран тан, не 
ме шај те се у на ше ства ри. 

При том, још јед ном по на вљам, Ру - 
си ја је огром на, гру ба, по не кад нео-
крет на др жа ва. Она се мо же окре ну-
ти на дру ги бок и слу чај но ис пу сти-
ти не ку ма лу др жа ву у мо ре. Са свим  
слу чај но.

В И  Ш Е  О Д  И Г Р Е

Да не ма Ру си је, био бих Ср бин

Уоп ште, ка кав је Ваш до жи вљај  Ср би је? 
Лу до ле па зе мља, са отво ре ним и ле пим љу ди ма. Вр ло мно

го не ба, вр ло до бра по е зи ја, вр ло уку сна хра на, а у хра мо ви ма 
све ци су с ма че ви ма, про ниц љи вих очи ју пра вед ни ка и рат ни
ка. Да ни је Ру си је, био бих Ср бин.
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ОМАЖ РУ СКОЈ ЖЕ НИ,  
ВЕ ЛИ КИ И ДВО СМИ СЛЕН

А ру ска же на? По себ ни су по што ва ње 
и не жност пре ма же на ма у Ва шим де
ли ма?

О, ру ска же на! Са њом тре ба не што 
ра ди ти. Одав но се ни ком не пот чи ња-
ва. Већ је до шло вре ме да се она из но-
ва при пи то мља ва, као степ ска бе де ви ја. 
По го то ву што јој је и са мој већ до са ди-
ло на сло бо ди.

Ру ска же на је ве о ма ле па и ве о ма па-
мет на. То што је по ло ви на хо ли вуд ских 
зве зда оже ње на Ру ски ња ма уоп ште ме 
не чу ди. За ди вљу ју ћа ле по та и ин те лект, 
и спо ља ан ђе о ски (али вар љив) ка рак-
тер – то наш сој, то је Ру ски ња. И то с 
ка квим се скан да ли ма по сле де ша ва ју 
раз во ди хо ли вуд ских зве зда са сво јим 
дру га ри ца ма Ру ски ња ма ме ни је вр ло 
сме шно. Ти мом ци ни су од мах схва ти ли 
за ко га се ве зу ју. Тре ба има ти на уму да 
је Ру ски ња она иста же на ко ја ра ђа ру ске 
вој ни ке. А они ве ро ват но ми сле да је та 
ди ва огром них очи ју и на ду гим но га ма 
јед но, а вој ник ко ји је тен ком сти гао до 
Бер ли на и уни штио нај стра шни ју ар ми-
ју на све ту дру го. Али ис по ста вља се да 
су они срод ни ци.

Во лим ру ске же не. Јед на од њих је 
мо ја мај ка, дру га мо ја же на.

Још ни сам раз у мео ко је ко га од 
нас за ро био. Ма да ми већ одав но 
не ра ту је мо, за то што је њу иона ко 
не мо гу ће по бе ди ти.

Же на се ја вља као из
вор сна ге и су шти
на жи во та. Да 

ли су код Вас жен ски ли ко ви и од нос 
пре ма њи ма од раз тра ди ци је или Ва ше 
соп стве но опа жа ње? 

Нај пре је то би ло мо је соп стве но опа-
жа ње, а по сле ћу ја од то га да на пра вим 
тра ди ци ју. Књи жев ност и је сте тра ди ци-
ја. Пу шкин и Тол стој су сми сли ли ру ски 
на род. Па и ру ску го спо ђи цу. Ја, у скла ду 
са сво јом сна гом, по ку ша вам да до дам 
не ке цр те ње ном див ном пор тре ту.

У Ва шим де ли ма по ро ди ца је го то во 
увек основ на под ло га у жи во ту ју на ка. 
Ка ква је уло га по ро ди це да нас и шта је 
она за Вас лич но? 

По ро ди ца је мо ја осно ва. Не без раз-
ло га, у ру ском је зи ку ре чи родитељи 
- род - Родина (Отаџ би на) има ју исти 
ко рен.

По ро ди ца до жи вља ва те шка вре ме-
на. Са вре ме ни свет ула же су ви ше да би 
је уни штио. Чо век, ка ко се об ја шња ва, 
не ду гу је ни ком ни шта – сло бо дан је од 
отаџ би не, је зи ка, од сво је же не и сво је 
де це. Осе ћај је да он ни је сло бо дан је ди-
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но од сво јих пол них ор га на, ко је је оба-
ве зан да ко ри сти мак си мал но сло бод но.

Све то ме на во ди на не ве се ле ми сли.
Али, да би се по пра ви ла си ту а ци ја, 

не ма ни ка квог дру гог пу та: на лич ном 
при ме ру по ка зи ва ти да је по ро ди ца 

бла го. До ка зи ва ти: чо век ко ји се ли ша-
ва по ро ди це и де це – ли ша ва се бе тла и 
ко ре на. Ис по ста вља се, пре или ка сни је, 
да је он у пра зни ни и да не ма те жи ну. 
Нај че шће се ис по ста ви доц кан.

Че сто под се ћам на те љу ди. И мно ги 
се љу те на ме не, сма тра ју да се пе тљам у 
њи хов лич ни жи вот. И има ју пра во. При 
том, ме не не бри не ни чи ји лич ни жи вот, 
не го бу дућ ност Ру си је. Да би Ру си ја по-
сто ја ла, по треб но је да ов де жи ви из ве-
стан број но вих, обра зо ва них, ле пих и 
ча сних љу ди, ко ји има ју осе ћа ње ду га 
пре ма про шло сти и бу дућ но сти.

В И  Ш Е  О Д  И Г Р Е

Љу ба ви за цео жи вот
Су де ћи по Ва шим ју на ци ма, по ро ди ца и де тињ ство су те
мељ лич но сти сва ког чо ве ка? 

Да. И љу бав. Кад је де ца не до би ју до вољ но у де тињ ству, 
по сле је тра же чи та вог жи во та. И не на ла зе је. За то де цу тре ба 
обо жа ва ти. То их ис пу ни сре ћом за цео жи вот.
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ЈЕД НА ПРО ЖДР ЉИ ВА СЛО БО ДА

Основ на раз ли ка из ме ђу Ва шег од га ја
ња у по ро ди ци и од го ја Ва ше де це?

Ни ка кве раз ли ке, чи ни ми се, не ма. 
Га јим де цу она ко ка ко су од га ја ли ме не. 
Не по ку ша вам да бу дем дог ма ти чан и да 
им при чам ка ко би тре ба ло да се по на-
ша ју. Је ди но се тру дим да ра дим та ко да 
де ца ни ка да не ви де раз ли ку из ме ђу оног 
што ја го во рим и оног ка ко ја жи вим.

У да на шњем ви со ко тех но ло ги зо ва ном 
и оту ђе ном све ту, ка кву бу дућ ност мо гу 
оче ки ва ти мла да по ко ле ња?

На пре дак не ме ња ни шта. Ба да ва 
ми сли мо да ми жи ви мо у „но вој ери“, у 
„ве ку ин фор ма ци је“. Ми ла ска мо се би. 
Ни смо ни ма ло па мет ни ји од љу ди ко ји 
су жи ве ли XV ве ку, па чак ни у III ве-
ку пре на ше ере. И да ље смо ле ња, го ла 
ство ре ња, без кан џи и кр зна. И кад уми-
сли мо мно го о се би, под се те нас ко смо. 
Бог по сто ји.

За хва љу ју ћи Ва шој књи жев ној сла ви, 
мно го пу ту је те. Ка кав је Ваш оп шти 
ути сак о том све ту?

Свет се вр ти у кру гу. Убр зо ће ци-
ви ли за ци ја до ћи до то га да ће те иде-
је ко је су на из глед по бе ди ле кра јем XX 
ве ка – иде је ли бе ра ли зма, мул ти кул ту-
рал но сти, гло ба ли зма, ка пи та ли стич ке 
еко но ми је, то ле ран ци је – оти ћи до сто 
ђа во ла. И не бих ре као да ме то ужа сно 
пла ши.

Упр кос су ро во сти но вог по рет ка, иза 
Ва ших књи га оста је осе ћа ње ве ре, го
то во на ив не, да се свет мо же ме ња ти и 
да је ду ша из над све га. Ка ко са чу ва ти 
ду шу? 

Не тре ба је тро ши ти на сво ју сло бо-
ду. Сло бо да све је де. Сва пра ва сло бо-
да је уну тра. Спо ља је мно го та шти не 
и ха о са. Ве ли ки ру ски пе сник Сер геј 
Је се њин је на пи сао: „Ка ко је стра шно 
што ду ша про ла зи, као мла дост, као 
љу бав“.

То је исти на. Ду ша пр о ла зи. Њен од-
ла зак стра шни ји је не го од ла зак мла до-
сти. Ка да од ла зи ду ша, до ла зи нај чу до-
ви шни ји мо гу ћи осе ћај – осе ћај да те је 
Бог оста вио. Је се њин се обе сио, тај осе-
ћај га је убио. Али он нам је оста вио чу-
де сне пе сме, где је све ре че но.

Нај пре ти чу ваш сво ју ду шу, а по сле 
тво ја ду ша чу ва те бе. У са чу ва ној ду ши 
жи ве ан ђе ли. Ка да нам сли ка ју ка ко они 
ле те иза на ших ле ђа, об ма њу ју нас. Ан-
ђе ли се гне зде у на ма. Са мо, они не мо гу 
да жи ве на ђу бри шту. 

То не иде
Мо же ли уоп ште да оп ста не дру штво без по ро ди це? 

Па, хај де да про ба мо. Али са мо не у Ру си ји ни у Ср би ји. И 
да ви ди мо шта ће се де си ти. Ме ни се чи ни да ће у ту зе мљу вр
ло бр зо до ћи љу ди ко ји има ју ве ли ку по ро ди цу и мно го де це. 
И они ће се на ру га ти бе лим бу да ла ма ко је су за кљу чи ле да им 
же не и де ца ни су по треб ни.

Наизлету: 
ЗахарПрилепин
садецомипсом


