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ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И МО ГУ ЋЕГ
(Ми шел Уел бек: По ко ра ва ње, са фран цу ског пре вео  

Вла ди мир Д. Јан ко вић, Bo o ka, Бе о град, 2015) 

По сто ји јед на, мо гло би се ре ћи, из у зет но рет ка стру ја пи са ца ко ји пи шу без дла ке 
на је зи ку, отво ре но, без о бра зно, не ма ре ћи за при стој ност, за ту ђе ми шље ње, за умет-
нич ку дис тан цу и стил ске фи гу ре тран спо зи ци је. Без дла ке на је зи ку, јав но из ре че но 
ми шље ње ко је про во ци ра или чак вре ђа, че сто је уоб ли че но у ко ме ди ју, са ти ру, фар су, 
али по не ки ау то ри не ма ју по тре бу чак ни да жан ров ски при кри ју огор че ност окру же-
њем. У Ау стри ји је то био Бер нхард, у Ср би ји Све ти слав Ба са ра, а у Фран цу ској је то 
Ми шел Уел бек. 

Ви ше пу та је до са да Уел бек био оп ту жи ван за шо ви ни зам, ми зо ги ни ју, пам фле ти-
зам и пор но гра фи ју. Због вре ђа ња му сли ма на, би ло му је и суд ски су ђе но, али је осло-
бо ђен. При то ме се за бо ра вља ло да је овај ни хи ли ста, осим што оп ту жу је Ис ток, ни шта 
ма ње зга ђен и ста њем у за пад ној ци ви ли за ци ји, по ли тич ким оп ци ја ма ле ви це и де сни-
це, ли бе рал ним ка пи та ли змом са сво јим ве ли ким кор по ра тив ним си сте ми ма, са вре-
ме ном умет но шћу, ме ђу људ ским од но си ма ис пра жње ним од сва ке вр сте сми сла. 

Ње гов но ви ро ман, По ко ра ва ње, при ка зу је апо ка лип тич не тре нут ке за пад не ци-
ви ли за ци је ко ја је до се гла свој крај њи ста ди јум. Оно што јој пред сто ји је или про ме на 
или про паст. Уел бек, на из не на ђе ње оних ко ји пра те ње го во де ло, би ра про ме ну, и то 
оли че ну у по врат ку јед ној од фи ло зоф ских те о ри ја ство ре них по чет ком про шлог ве ка, 
ди стри бу ци о на ли зму. Као но ву сна гу спо соб ну да ову те о ри ју из не се у прак си Уел бек 
би ра ислам ко ји де ка дент ном и из ну тра пре го ре лом дру штве но-по ли тич ком си сте му 
убри зга ва но ву сна гу. То што уло гу на ра то ра да је уни вер зи тет ском про фе со ру ко ји 
је ка ри је ру из гра дио на де ли ма Жо ри са-Кар ла Уи сман са, ни је ни нај ма ње слу чај но. 
Уи сман со во де ло, за че то у на ту ра ли зму, до жи вља ва свој вр ху нац у ро ма ну На су прот, 
упо ре ди вом са сто ти ну го ди на ка сни је на пи са ним Аме рич ким пси хом, Бре та Ис то на 
Ели са. Де ка дент ни Уи сман сов ју нак жи ви у све ту пре ко мер них ви шко ва и ис пу ње ња 
свих же ља. Бо гат ство, ста тус, же не, до ко ли ца и за ба ва, све му је до ступ но до раз ме ра 
не у ку са. Би бли ја де ка ден ци је, ро ман о усу ду за пад не ци ви ли за ци је да не пре кид но 
про из во ди пре ко мер ни ви шак све га, ин спи ри са ла је Жор жа Ба та ја да на пи ше сво је 
де ло Про кле ти део. По знат пре све га по де лу Еро ти зам у књи жев но сти, Ба тај се про-
ти ви за пад њач ко-ма ло гра ђан ској (или у ра кур су Ра до ми ра Кон стан ти но ви ћа, па ла-
нач кој) ути ли тар но сти. По Ба та ју, еко но ми ја у ужем сми слу под ра зу ме ва про из вод њу 
ви шка, па и ви шка же ља. Еко но ми ја у ши рем сми слу, узи ма у об зир би о ло ги ју и оче-
вид но по сто ја ње не у ти ли тар не про из вод ње ужи ва ња од еро ти ке ко ја ни је на ме ње на 
ис кљу чи во ре про дук ци ји до умет но сти ко ја у сво јој би ти ни је ро ба.
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Уел бек ће на тра гу Ба та је вих раз ми шља ња, сва ким, па и овим ро ма ном, иза зи ва ти 
и вре ђа ти пу ри тан це укљу чи ва њем пор но граф ских сце на без цен зу ре (у ма ни ру Жор жа 
Ба та ја) у до ми нант но по ли тич ки ан ти у то пиј ски SF. Та ко ће (бли ско Уи сман су и Ели су) 
под ри ва ти сва ку гра ђан ску при стој ност и учма лост свих оних ко ји не уо ча ва ју да је 
њи хов свет ка пи та ли зма на ста лог у окви ру ка то ли чан ства, умо та ног у слат ку облан ду 
до бро сто је ћег дру штва утвр ђе них де мо крат ских кон вен ци ја до шао до сво је по след-
ње фа зе и да се на ла зи на из ма ку. Уел бе ков ју нак, по зна ва лац Уи сман са у се би укр шта 
Уи сман са лич но, ко ји се од на ту ра ли сте пре ко де ка дент ног ин те лек ту ал ца до ре ли ги-
о зног фа на ти ка пре о бра жа ва тра га ју ћи за со бом, и Уи сман со вог глав ног ју на ка ро ма-
на На су прот, еру ди те и бо га та ша ко ји жи ви али не ужи ва, ко ји има све осим сми сла, 
чи ји је жи вот ап сур дан у ме ри Ка ми је вог Стран ца на ко га се Уел бек та ко ђе не дво сми-
сле но по зи ва. Уел бе ко вом глав ном ли ку, сим бо лич ног име на, Фран соа, уми ру и отац 
и мај ка, али га то ни нај ма ње не по тре са баш као ни Ка ми је вог Мар соа. За што Уел бе ков 
Фран соа по том не уби ја ни јед ног му сли ма на као што то чи ни Ка ми јев ју нак већ се, на-
про тив, ка му фли ра у јед ног од њих? То је пи та ње над ко јим ће се тек над ви ја ти бу ду ћи 
ту ма чи Уел бе ко вог ро ма на.




