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 ؟شایسته نگاهی دوباره استگرای سوسیالیستی چرا نقاشی واقع

 آگاتا پیژک

 بیکترجمه: فرزاد عظیم

 

ین علت که سبک ام. البته قبول کردنش ممکن است سخت باشد، شاید به اای نسبت به رئالیسم سوسیالیستی پیدا کردههای اخیر شیدایی بیمارگونهباید اعترافی بکنم. در سال

ها مانند جانشینان آنای پایدار و ثابت یافته است. ر جلوهو کارنماهای مرور آثاری که در آمریکا و انگلستان داشته، امروز دیگ شمار یادمانفکری آوانگارد روسی با بی

هرچند این اتفاق بیشتر در غرب رخ داده، اند. ، تقریباً به همان اندازه مورد احترام و تماشا قرار گرفته2تیمور نویکفمانند های لنینگراد مدرنو پست 1های مسکوکانسپچوالیست

ستی به نظر بسیاری از هنردوستان، منتقدین و کارشناسان هنر، رئالیسم سوسیالینیز ظن و گمان نسبت به زیباشناسی آوانگاردها هنوز برطرف نشده بود.  ۱۹۹۱در روسیه پس از 

ای ها دورهرئالیسم سوسیالیستی برای دههشود. می شناختهوروی ش های مهلک و زیباشناسی واپسگرایدر همراهی با سیاست ،ای مرتد در هنرعنوان دورهچنان( احتمالاً به)هم

 رفتی. سراغش مینباید در هنر بود که 

یسم رئالگرفت. ی عمر شوروی دوام داشت و برای هرکسی که قصد داشت این نظام را بشناسد، روند مطالعه باید بسیار محتاطانه صورت میبه اندازهاما این لحظه     

قاشی، به ن «گرا در فرم، سوسیالیست در محتواملی»با شعار  پیوست و سپس فرمدر ابتدا ادبیات به این از هنر بود.  ]تقلیدمحور[بازنمودی گرا و ای سنتنهسوسیالیستی گو

ر متنوعی از هنر کلاسیک و نئوکلاسیک مانند هنهای گرا از سبکای بارز نشد، اما این ژانر بومبندیگاه چنین صورتگرچه هیچسازی نیز تسری یافت. اری و مجسمهمعم

داد. جایی برای بایست نشان نمیگرا نبود و واقعیات حاکمیت کمونیستی را آنچنان که میگاه واقعاین سبک هیچ ،«رئالیسم»ی رغم داشتن دایههم بود. علیرنسانس مل

ها و روی، جنگگونه شورمانهدار کردن تصویر ایدئال از رهبران قخدشهی به واسطهلیسم سوسیالیستی رئا تلاش برای فهمنبود. اما باید درنظر داشت که  گونه انتقادهیچ

 اشتباهی اساسی خواهد بود.  نیز دهقانان

                                                             
 1 Moscow Conceptualists های شاخص این موج طور ممتد و هماهنگ به تولید هنری مشغول بودند. بعضی از چهرهدهه نود بهمیلادی در مسکو به کار مشغول بودند، و تا اواسط  ۰۷ گروهی از هنرمندان مفهومی که در دهه

 عبارتند از: دیمیتری پریگف، ایرینا ناخووا و آندری موناستیرسکی. م

 2 Timour Novikov 
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های رژیم دوام آورد و در تمام تاریخ گیریگیری و آسانهای سختهمراه با دورهگاه در تاریخ شوروی محو نشد و از بین نرفت. که این فرم هنری هیچ استآور شگفت    

داد کنند، کننده یا هنر مخوف رژیم قلمالحال، خستهناپذیری متوسطکار ممکن است رئالیسم سوسیالیستی را به طرز تحملگرچه هنردوستان محافظهشوروی حضور داشت. 

های متنوع و مختلفی و توانست جهشچنان شکل غالب در تولید هنر بود. نیز هم ۱۹۹۱گرایی، پس از سال د این است که موج واقعگیراما آنچه کمتر موردتوجه قرار می

ی سنگین ههنوز زیر سای موج دوماما تا امروز هم شد همگام شود. های رسمی میو نقدهایی که به سیاست ]نوگرا[موفق شد تا با نقاشی مدرنیستی  این موج داشته باشد.

 موج ابتدایی هنر رئالیسم سوسیالیستی قرار گرفته و تقریباً ناشناخته مانده است.

گرفت. ها و انتقادات رئالیسم سوسیالیستی قرار میگیریخود کمتر آشناست. هنری که بیرون از سخت ضد جریانی متأخر کمتر شناخته شد و نسبت به سنت هنر دوره    

ای تجاری در جنوب مسکو ریسی در منطقهی سابق نخای که در زمین یک کارخانهموسسهچیست؟  3گرای روسیموسسه هنر واقع جایی مانند تکلیف ما باپس با این حساب، 

های اختمانمانند س ی هنری مسکوهاهیچ ردپایی هم از شکل معمول مکانباید راهی طولانی را از ایستگاه پاولتسکایا پیاده آمد.  که برای رسیدن به آنجایی قرار گرفته؛ 

برانگیزی کنجکاویی خصوصی اینجا درواقع موزهبسیار بسیار فاصله دارد.  4گورکی یا موسسه استرلکاپارک حتی با جاهایی مانند ترتیاکوف در آن نیست. گالری قدیم یا جدید 

موضوع  ها باکند. یکی از کارنماهای اخیر آندهد. این موسسه کارنماهای متعددی نیز برگزار میگرایان روسی را ارائه و نمایش میاست که در سه طبقه، منحصراً آثار واقع

ر میان د تمان درست در مسیر کمربندی مسکو،ساخبه نمایش درآمده بود. در آن نیز از ولادیمیر پوتین در لباس جودو  دستانهای خامهنر شوروی و ورزش برگزار شد که پرتره

رفته رفتهنماید. که دسترسی به آن از سطح خیابان بسیار سخت میطوریبه. است ای احاطه شدههای زنجیرهها و فروشگاهترافیک سنگین آن واقع شده، و توسط سوپرمارکت

خواهد از نظرها پنهان بماند. درنهایت هنگامی که واردش شدم دیدم که جای آنکه با آثار درونش خودنمایی کند، مینکند ساختمان بهاین احساس در من ایجاد شد که 

 گفتی به دیدار مجموعه خصوصی یک الیگارش رفته بودم. ساختمان کاملاً خالی است، درست همانطور که انتظار داشتم.

ی نقاش موردعلاقه ،5الکساندر گراسیموفاثری از العاده آنجا بود. خارق استالینِهمراه با فیگورهایی از  مانندیهای کیچغاز شد. منظرهآ آورپس از آن سیاحتی اعجاب    

کنار کارهایی از  آثار درروی، این  هر بهداد. نشان می 6کلیمنت ووراشیلوفرا خجل از شکست در یک مسابقه تیراندازی دربرابر مارشال  گورکیکه  حضور داشت استالین

گرایی به نفع هنر آوانگارد، ی واقعدر مصادرهتاریخ هنر معاصر، های بدیع بودند. بندیهای برجسته و ترکیبقرار داشت که مملو از رنگ 8یوری پیمنوفو  7الکساندر دینکا

                                                             
 3 Institute of Russian Realist Art ای از برگزیده آثار رئالیسم سوسیالیستی تبدیل شده است. م ای که سابقاً برای تدریس هنر برپا شد و امروزه به موزهموسسه 
 ای آموزشی و پژوهشی در مسکو که بر روی معماری، طراحی شهری و توسعه شهری متمرکز است. م موسسه 4 

 5 Alexander Gerasimov 

 6 Kliment Voroshilov 

 7 Alexander Dienka 

 8 Yuri Pimenov 
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ه یادآوری ای بانبوهی از تصاویر که چندان علاقهگذاران را در یک صفحه قرار دهد. ی )کم استعداد( رپین و همینطور بدعتدرست مانند خود موزه تصمیم گرفت تا هر دو نواده

 شدند.ی قرن بیستم را شامل میسیهی تولید هنر در روبخش عرصهجریان حیاتبیشتر آن نداریم، اما 

ر رئالیسم ها، هنبدترین نگاهدر . دادندای آن را نشان میطور شایستهمعدود دفعاتی بهتنها در  داشتند، و گراهنر واقعها غالباً نگاهی منفی نسبت به رسانهقرن بیستم در     

میلادی  ۱۹۹۷ی خشمگینانه به زیباشناسی آوانگارد در دهه هکردند. حاصل نوعی حملهای هنر آکادمیک قلمداد میمحور به سنتبازگشتی استالین مثابه سوسیالیستی را به

از ی عنوان تنها سبک قابل پذیرش، و هنر رسمی اتحاد جماهیر شوروگرایانه پیوند خورده بود. معرفی عمومی رئالیسم سوسیالیستی بههای چپگرایی و سیاستکه با انتزاع

« منحرف هایروتسکیستت»هند، بلکه با برچسب توانستند به فعالیت هنری ادامه بدجه هنرمندان آوانگارد نه تنها نمیدر نتیبا تحکیم استالینیسم منطبق شد. منظر تاریخی 

واسوولد ، 9س پیلنیاکبوریمانند  -مانند نویسندگان، شاعران و فیلمسازان-بعضی هنرمندان شدند. شده و در برخی موارد کشته میمورد تعقیب قرار گرفته، به زندان فرستاده می

شان پس از استیلای استالین پرداخت کردند. اما آنچه که در ادامه پدید ترین بهای ممکن را با ادامه دادن کار هنریسنگین 12الکسی گانو  11گوستاو کلوتسیس ،10میرهولد

 محور نمایان شد.کلی سرسختانه، اما احساسدر ش ی کهخشونت-شود ی کیچی از پروپاگاندای قدرتمند استالینیستی دیده میآمد، عموماً به چشم تفاله

های بزرگ ملی در کشورهای پساشوروی که بخشی از این در هرکدام از موزه شدند. از دید عموم محو و پراکنده ۱۹۹۱بیشتر این آثار هنری پس از فروپاشی شوروی در     

های گونه ۱۹۱۷حتی در آغاز راه و در اوایل دهه گرای روسی نیز صادق است. همین موضوع درباره موسسه هنر واقعداستانی متفاوت در جریان است.  ،گنجینه را دارا هستند

و  13کینود-کوزما پتروف، پیمنوف، دینکاشرایط سخت دوران استالین، هنرمندانی مانند رغم علیی هنر شوروی حضور داشت. ظاهر یکپارچهی بهمختلفی در درون بدنه

أثیر ت گئورگ گروسو اتو دیکس  پراستقامت و زمخت مانند رئالیسم آلمانی معاصران خوداز نقاشی اجتماعیِ انتقادی  هاآنگرای که هنر واقع دنشان دادن 14تیشلر الکساندر

چند سال ی خود برگزیدند. عنوان سوژهنمود پیدا کرده بود، به 15های نوین اقتصادیسیاستداری تحت ها دوران پس از انقلاب را که با مصالحه با سرمایهآنپذیرفته است. 

در راستای برجسته نمودن  خواستند تانیز در آن عضو بودند، دینکا و پیمنوف که  16نگارپردهنقاشان  انجمنهایی مانند پیشتر نیز و در اواخر دهه بیست میلادی، اتحادیه

                                                             
 9 Boris Pilnyak 

 10 Vsevolod Meyerhold 

 11 Gustav Klutsis 

 12 Alexei Gan 

 13 Vodkin-Kuzma Petrov 
14 Aleksander Tyshler 

 به تصویب رسید. م  ۱۹۹۱که در دهمین کنگره حزب کمونیست در « نپ» اختصاری برنامه اصلاحات اقتصادی با عنوان 15 
 16 Society of Easel Painters 
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پیوند  وسیتری از تصویرگری را شکل صریحب ،ی باوهاوس رواج داشتدر مدرسه که مانند آنچه نوگراییدر های مثبت زندگی در کشوری کمونیستی، رویکردهای غربی جنبه

 بزنند. 

و شاید نیز به  کردند. تثبیتگرا عنوان نقاشانی واقعسوسیالیستی، جایگاه خود را به شانس بودند که تا پیش از اجباری شدن رئالیسمخوشپیمنوف و دینکا هرترتیب، به    

سی تر و همراه با زیباشناها به سوی فرمی نرمی کاری آناندام، شیوهورزشکار و خوشانسان نوین ی زمان با پیدایش رئالیسم اجباری و در قیاس با ایدههمین دلیل هم

( مقایسه کنید. یا کارگران برجسته، در تاریکی فرورفته ۱۹۱۹)بازی توپرا با دختران تنومند  دینکا( اثر ۱۹۹۰)سازی کارگران کاشیانگیز لنقاشی دشاعرانه چرخش پیدا کرد. 

که با پاستیل رنگی کار شده، قیاس کنید.  ( او۱۹۱۰)مسکوی جدید گرای تصویر ایدئالبا ( را ۱۹۹۰) دهیمکارگران را افزایش  وریبهرهبا عنوان پیمنوف نقاشی و گاه ناانسان 

کوشی ختگفتی سجایگزین شد.  یمحورآسایشو تر کارگران که به طرز غریبی زیبا بود، با دنیای ملایم نیرومنددهد که چگونه جهان والا و ها به ما نشان میاین مقایسه

این هنرمندان  برای گراییه بر واقعدالصاق ش سازیگرایی و ایدئالآنچنان که قهرمانشاید ها رخت بربست. ی نقاشی زندگی سوسیالیستی از پردهکارگران به نفع لذت

های لبا گذشت دورانی که نقاشی شوروی در سای را پنهان کنند؟ نقاشان تلاش داشتند تا چه چیزاساسی نبوده است.  یمعضلبرایشان گرایی خود واقع ،ساز بودهمسئله

چنانکه هم او کرده تا بر چه چیزی سرپوش بگذارد.( تلاش ۱۹۱۱)استالین و ووراشیلف در کرملین با تابلویی مانند گراسیموف پرالتهاب تصفیه از سر گذراند، مشخص شد که 

 .بردمی سود نیزاش با قدرت ی دوطرفهطلبانهنفعتی نزدیک و مو هماهنگی حزب باشد، از رابطه هایش در تأییدکرد تا تمام جوانب نقاشیتلاش می

هنر فیگوراتیو . دبوتحولات اساسی  شاهدطور مثال در معماری آنچنانکه بهنشد؛ و ملغی پس از مرگ استالین از دور خارج  الیسم سوسیالیستی در هنرهای تجسمیرئ سبک    

گرایی که آن ز واقعی جدید اهبلکه به گوناما دیگر به شکل سابق خود و در لوای رئالیسم سوسیالیستی نبود. شد. چنان زیر نظر و دستورات نهادهای هنری حزبی تولید میهم

و حتی برخی استادان  18وسورناتو گُتهای ایتالیایی مانند های انقلابی مکزیک، بعضی رئالیستتأثیر نقاشی دیوارینامیدند تغییر یافت. سبک تازه که تحتمی 17پیرایهرا سبک بی

در زمره این گروه  20ایوسی مویزینکوو  19تور ایوانفویکو نسبتاً بدبینانه به طبقه کارگر داشت. هنرمندانی مانند  ]ترطبیعی[تر بود، نگاهی انسانیجوتو هنر قرون وسطی ماند 

نخستین مدیران و رهبران پس از استالین چندان طرفدار هنر بود.  تهیمحور و تقدیس حقیقت زندگی در شوروی گرایی شخصگرایی تازه از هرگونه ایدئالواقعتازه بودند. 

                                                             
 17 Severe Style  

 18 Renato Guttuso 

 19 Viktor Ivanov 

 20 Yevsey Moiseyenko 
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پیر را پیمنوف ی و کارهای تازه 21ویکتور پاپکوفوی آثار هنرمند جوانی مانند شخص هنگامی شکست که  نیکیتا خروشچفاین سردی در دوران  آوانگارد نبودند. اما یخ

 کردند. طرزی مسحورکننده و اسرارآمیز تصویر میگرا را بههای فرمیک نقاشی واقعپسندید. آثاری که اصالت

های ر به خوانشنگاهی که کمتگرایی روسی از نقطه نظر متفاوتی نگاهی دوباره داشت، توان به واقعیگویند که مبه ما میپاپکوف و یا پیمنوف ، دینکاهایی مانند نمونه    

ای از کارکرد عمومی شد که هنر آوانگار همواره آرزوی آن را واجد گونه ]در آن زمان[گرا کند، هنر واقعادعا میبوریس گرویس همانطور که  .جزمی و تنبیهی وابسته باشد

کرد. بسیاری از نقاشان ها نیز رشد میها و گالرینکه درون ساختما همان اندازه های باارزشی در عرصه هنر عمومی در دل جامعه راه یافت، بهحالا این هنر به مکانداشت. 

های ملت موجب ولتی و خانههای عمومی و دفاتر دنهای مترو، ساختماهایی مانند ایستگاههای متعدد هنر عمومی در مکانبا اجرای پروژه ۱۹۹۱سازان پس از و مجسمه

 ابند.توانستند آن را دریترین درصد آموزش و سواد میسبک تازه، سبکی دموکراتیک و همگانی بود که همه، حتی افراد با کمشدند.  پیرایهپیشفرت این سبک بی

رئالیسم  کلمنت گرینبرگاگر برای  گرایی به چالش کشیدند.تسلط این سبک را برای رودررو شدن با سنت واقع شکاریشکل آبه ها ضدجریانبه بعد،  ۱۹۰۷از دهه     

گفتند، می 23استیوبهای چیزی بود که به آن نقاشی پاپ شوروی یکی از تجلیکاملاً آگاهانه کیچ بودند.  22های پاپ شورویکیچ داشت، اما نقاشی صورتیسوسیالیستی 

دیگر،  به بیانتشخیص بشود. تمسخر از اصل جدی آن غیرقابلی شود تا دیگر سوژهموجب می هجوای عمیق از عنوان گونهطبعی و استعاره در هنر که بهسطحی از شوخ

ی اصلهگرای روسی انتظار چنین فهنر واقعای مقاومت دربرابر آن تبدیل گردد. شود تا به راهی بر ادغامبا شکل مسلط هنر شوروی  استیوب تلاش داشت تا به طرزی افراطی

انه از هنر دستها در این نوع نقاشی، خوانشی شدیدًا خامقابل تشخیص است. هرچند که ادغام رنگ شدهوارهبتسطوح ی ساخت شیوهای که در فاصلهآمیزی را نداشت. طعنه

 ا نمایندگی کند. قومی را به یاد آورد، یا سطحی خودنمایانه از فنون نقاشی آکادمیک ر

دادند تا که به شکلی زیرکانه و موشکافانه این کار را انجام می 24ایلیا کاباکوفشد. از هنرمندانی مانند می ای مورد تمسخر واقعبه طرز گستردهگرای شوروی واقعهنر     

گیری از رژیم زیباشناسی حاکم بود. اما آنچه که کمتر در غرب مورد ی استهزا برایشان به مثابه انتقاماین روحیهکه کمتر این روحیه را داشتند.  25کومار و ِملامیدافرادی نظیر 

گرای سوسیالیستی پس از گلاسنوست، پرسترویکا و یا حتی پس از فروپاشی شوروی است. تر از چنین مواردی است، موقعیت هنر واقعتوجه واقع شده و فهم آن نیز پیچیده
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 22 Sots Art  گرایی سوسیالیستی سروکار داشت. م ی غالب ایجاد شد. کارهای این سبک بیشتر با به چالش کشیدن واقعمیلادی در پاسخ به رژیم زیباشناسانه ۰۷سبکی که در اواخر دهه 
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در اوایل دهه نود میلادی، روسیه و بسیاری دیگر از کشورهای شد. های هنری، حداقل در مقام نظریه، آزاد درنظر گرفته میانی که حضور و کار بر روی تمام گونهزم

ای داد. در چنین زمانی که دنید، سوق میترین بحرانی که از زمان جنگ جهانی دوم تجربه کرده بودنها را به سوی بزرگپساکمونیستی دچار رکودی بزرگ شدند، که آن

ی شدهای دوباره، مثلاً از همان موسسه عجیب و فراموشمطالعهاما چه اتفاقی افتاد؟ توانست داشته باشد. پساشوروی نیز درحال فروپاشی بود، هنر چندان محلی از اعراب نمی

نرمندان هدوران فروپاشی، مواجهه با پیامدهای توان دید که حتی پس از میین تا امروز را برایمان هویدا کند. های گمشده را از زمان استالتواند سرنخگرای روسی، میهنر واقع

چه چیزی وجود داشت که این کارند. به ی تاریخی مشغولشیوه چنان به همانهم 28گریگوری چاینیکفو یا  27سرگئی تکاچف، 26لی کورژفیِگرای عصر شوروی مانند واقع

تی برای بعضی توان دید که رئالیسم سوسیالیسدر کمال شگفتی می کردند؟شان برایشان به ارث گذاشته بود، نقاشی میو موضوعاتی که سرزمین مادری نقاشان هنوز با شیوه

 یافت.سابقه گسترش میبعادی بیای بود که در افروشی و فقر گستردهاز اینان بدل به ابزاری درجهت انتقاد اجتماعی، نکوهش اعتیاد به الکل، تن

فساد و ( ۱۹۹۰، ساکنیندار )هایش از محرومان، مانند مردان معلول و زنان خانهپرترهگرای دردناکی از زمان خود هستند. به طور مشخص، شاهدان واقعکورژف کارهای     

اش را که شال قرمز شاخه جوانان حزب را روی صورتش انداخته، بدنو احتمالاً مست، درحالی، زنی برهنه شدر یکی از آثاردهد. ای آشکار نشان میتباهی انسانی را به شیوه

ا کاری و تورم آلمان وایماری است؛ عواملی که صحنه راز رکود و بیاتو دیکس نو و تصاویر -شدت یادآور سبک عینیتروی تختی کثیف گسترده است. چنین کارهای به

نیز گیرد. او قرار می 29بوریس میخائیلوفهای های واکاوی شرایط در دهه نود میلادی است که در کنار عکساین کار یکی از بارزترین نمونهد. برای ظهور هیتلر آماده ساختن

 کرد. ها و تباهی زندگی در دوران شکست اقتصادی عکاسی میخانماناند، از بیهایی که زیر سنگینی فقر خورد شدهرهنه و آدمهای بغالباً از بدن

است که بخش اینجگرایی اصرار داشتند. جالب زدن واقعپسفایده و غیرموثر بودند؛ شاید به این علت که همیشه بر بی ،بازنمایی حقایق تازه روند درهنرمندان ضدجریان     

د به یادمان بیاورند خواهنمی انگاربرند. ونالیسم نوین روسی بهره میچنان از سازوکار تصاویر پروپاگانداگونه برای تشریح ناسیگرا در روسیه همبزرگی از هنرمندان متأخر واقع

 ییواقع گرا یباشناختیز یدشوار است که ارزش ها تیخاطر، در نها نیبه همداری تازه وجود دارد. سرمایه و روسیه شوروی ورشکسته های پایانیسالای میان که رابطه

از نوعی زد؟ انداما را به یاد دوران استالینیستی نمیکورژف ی گونهژرف و یادمانهای آیا نقاشی به عنوان ابزار ماندگار مقاومت در برابر ستم در نظر گرفته شود. یستیالیسوس

 .داده استهل ی ما را به سمت این مشکلات که همه ناشدنیداری رامناپذیری دربرابر سرمایهسازش
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نگاری دوران شوروی که هنوز در غرب مورد تشویق است، بازی کنند، تا اینکه بخواهند دهند تا با شمایلاز زمان فروپاشی شوروی، هنرمندان زیرزمینی بیشتر ترجیح می    

مایشش ها سعی در نگرا، نسبت به آنچه که غربیواقع شناسی هنر آوانگارد و هنرباشند. اما در خود روسیه اختلاف کمتری میان محورهای زیباییتصویرگر حقایق امروزی 

دانستن این حتی بیش از آن،  .دارند 30لوبوک تسنّ ی ارتدوکس ونگارانهدر میراث فرهنگ شمایل های مشترک و منبع الهامیها ریشهدوی این جریانهردارد، وجود دارد. 

ان های نقاشوضوح از روشبهدینکا گرا مانند که دیگر نقاشان واقعگرا کشیده شدند، درحالیسوی نقاشی واقعبه  ۱۹۹۷ی در دههویچ مالهحقیقت که نقاشان انتزاعی مانند 

ا دوران ارتباط بگرای متأخر، دیرهنگام و بیآثار نقاشان واقعهایی چندان از هم متفاوت و جدا نبودند. دهد که این دو جریان در دورهبردند، به ما نشان میمدرنیست بهره می

شدت رازآلود، که بهدینکا گرای های واقعتماشای نقاشیبه مثابه شاهدانی دردآور و غریب برای تاریخ و هنر روسیه قرن بیستم باقی ماندند. خود بود. شاید به همین علت، 

 گاه در شوروی محقق نشد. ای بود که هیچها آیندهند تا فکر کنیم که اینکجهانی بودند، ما را مجاب میغیرعادی و آن

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 30 Lubok م شد.میآمیزی و رنگکاری و بر روی کاغذ چاپ وبی و فلزی کندهچهایی لوحروی  های تزاری که با تصاویر همراه بود. تصاویر این قصههای مصور در روسیهشکلی از داستان  
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 ۱۹۱۰ منوفیپ یوری دیجد یمسکو
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 الکساندر نیکرمل در لوفیووراش و نیاستال

 

 ۱۹۹۱ پاپکوف کتوریو هفته آخر لاتیتعط
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 ۹-۱۹۹۱ وانفیا کتوریو  خانواده

 ۱۹۰۷فیتکاچ یسرگئ و یالکس مزرعه در
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 ۱۹۹۰  کورژف یِیل نیساکن
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 منوفیپ یوری میده شیافزا را کارگران
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