
172

ХИ ЈЕ РАР ХИ ЈА МА СКУ ЛИ НИ ТЕ ТА
(Фи лип Гр бић: Пре лест, Вул кан, Бе о град, 2019)

Дру ги ро ман Фи ли па Гр би ћа Пре лест по се ду је го то во иден тич ну мо тив ску ма пу 
као и Ру ми на ци је о пред сто је ћој ка та стро фи, ње гов пр ви ро ман, за ко ји је 2017. го-
ди не до био На гра ду „Ми лош Цр њан ски“: у сре ди шту на ра ци је је по тра га за иде а лом 
хар мо нич ног хе те ро сек су ал ног од но са, при че му као нај ве ће пре пре ке на том пу ту 
ис кр са ва ју тра у ма тич на ду шев на ста ња, де пре си ја, анк си о зност и ал ко хо ли зам. Сам 
на слов ро ма на ука зу је на ин тер пре та тив ни кључ за ње го во чи та ње – пре лест је, на-
и ме, је дан од кључ них пој мо ва пра во слав не те о ло ги је и озна ча ва ста ње гор до сти и 
са мо об ма не ко је чо ве ка уда ља ва од Бо га. Ме ђу тим, по ред ко но та ци ја за во дљи во сти 
и за во ђе ња, ко је су и ина че кључ не за хри шћан ски има ги на ри јум гре ха и мо рал ног 
по ср ну ћа, пре лест, она ко ка ко ју је опи сао и те о лог Ру ске пра во слав не цр кве Иг ња-
ти је Бр јан ча ни нов, ко га ау тор ци ти ра на по чет ку ро ма на, са др жи и ком плек сни ја 
зна че ња. Пре лест се не ја вља ис кљу чи во из „гре шно сти људ ске при ро де”, већ пред-
ста вља скре та ње са пу та под ви жни штва, ка да под ви жник по ве ру је да се сво јим по-
на ша њем уз ди гао на ра зи ну све ца. Ква зи спи ри ту ал ност, фун да мен тал ни стил ски 
не до ста так ро ма на, от кри ва се у су да ру зна чењ ског спек тра ре чи пре лест и на ра ци је 
ко ја тај спек тар ба на ли зу је и су жа ва.

При по ве да ње глав ног ју на ка и на ра то ра Мак си ма Ту ма но ва, сту ден та, ка сни је на-
став ни ка фи ло зо фи је, за по чи ње као ис по вест на кон са мо у би ства ње го вог при ја те ља 
Вик то ра, чи ји хо мо е рот ски тон на по чет ку де лу је за ни мљи во, бу ду ћи да су ро ма ни о 
исто пол ним од но си ма и парт нер стви ма још увек рет ка по ја ва на на шој књи жев ној 
сце ни. Но, при ча се за тим ра чва у не ко ли ко под за пле та, из ван и око оног основ ног 
– Мак си мо ве ин тим не оп се си је Вик то ром и се ћа њи ма на за јед нич ки жи вот и при ја-
тељ ство то ком сту дент ских да на. Под за пле ти укљу чу ју Мак си мов раз вод од пр ве 
су пру ге, услед не мо гућ но сти да оства ре скла дан од нос и по ста ну ро ди те љи, по том 
Мак си мо во ле че ње од ал ко хо ли зма и бо ле сти ко ја под се ћа на би по лар ни афек тив ни 
по ре ме ћај, те ње гов дру ги брак са Емом, же ном ко ју упо зна је у бол ни ци за ле че ње 
за ви сно сти, као и от кри ће да са да има већ че тр на е сто го ди шњу ћер ку, са ко јом јед но 
вре ме, на кон смр ти де вој чи ци не мај ке Је ле не, по ку ша ва да ус по ста ви ау тен ти чан 
од нос отац –ћер ка, а за ко ју се, сред стви ма ме ло драм ске гра да ци је, на кра ју ис по ста-
вља да ипак ни је Мак си мо ва ћер ка. 

За ин те ре со ва ност за про ми шља ње хри шћан ских вред но сти и дис кур са ни је рет-
кост у са вре ме ној књи жев но сти. Шта ви ше, тра ди ци о на ли стич ки по глед на ак ту ел не 
фе но ме не, као, на при мер, у слу ча ју фран цу ског ау то ра Ми ше ла Уел бе ка, оства ру је 
за па жен ко мер ци јал ни успех на свет ском ни воу. У ро ма ну Пре лест при мет на је тен ден-
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ци ја да се ау тор, као и Уел бек у сво јим ро ма ни ма, осла ња на фра зе о „де ка ден ци ји” 
са вре ме не ци ви ли за ци је, не ну де ћи ни ка кав син те тич ки оквир ко ји мо же да на ра ти-
ви зу је про бле ма ти ку од но са за јед ни це и по је дин ца или од но са Бо га и чо ве ка из ван 
ди хо то ми је тра ди ци о нал ног мо де ла жи вље ња као над моћ ног и ег зи стен ци је у да на-
шњем све ту као дру го ра зред не. Но, док је код Уел бе ка по пра ви лу екс пли ци ра на и 
по ли тич ка ди мен зи ја – на при мер, из би ја ње на сил них де мон стра ци ја је сте ва жан 
мо тив за раз вој при по ве да ња у ро ма ни ма По ко ра ва ње и Се ро то нин – код Гр би ћа је 
ак це нат на ин тим ној ис по ве сти про та го ни сте, а по ли тич ки ко мен тар ни је ор ган ски 
део на ра ци је.

При по вед на кон струк ци ја ро ма на је не ко хе рент на, јер ни је дан од под за пле та не 
по се ду је уну тра шњу на ра тив ну ло ги ку, већ је све под ре ђе но са мо ра зу ме ва њу и ис по-
вед ном то ну глав ног ју на ка. Сто га је ау тор при ну ђен да епи зо дич не за пле те раз ре ша ва 
та ко да се ука лу пе у ап стракт не ста во ве глав ног ју на ка о људ ској при ро ди као гре шној 
и са вре ме ном све ту као све ту са мо об ма не и по вр шно сти, уме сто инер ци јом са мог 
на ра тив ног то ка. О пре суд ним мо мен ти ма у жи во ту Мак си ма Ту ма но ва – ра стан ку са 
пр вом су пру гом, а по том и са Кри сти ном, ћер ком за ко ју се ис по ста вља да ни је ње го-
ва – глав ни ју нак из ве шта ва у не ко ли ко ре че ни ца. Ти до га ђа ји, да кле, не до при но се 
раз во ју на ра ци је, а из ве шта ва ње о њи хо вом рас пле ту функ ци о ни ше ис кљу чи во та ко 
да убла жи не у бе дљи вост Мак си мо ве кон вер зи је из ста ња „пре ле сти” у фа зу мир ног, 
по ро дич ног жи во та са дру гом су пру гом и но во ро ђе ним си ном. Епи зо дич на фор ма 
ро ма на – низ епи зо да у жи во ту глав ног ју на ка, ко је у це ли ну по ве зу је углав ном са мо 
то што се ра ди о истом ју на ку и истом при по вед ном гла су – ни је по сле ди ца екс пе ри-
мен тал ног умет нич ког по ступ ка, већ од ре ђе них про пу ста уну тар жан ров ских ко ор-
ди на та ко је текст сам се би за да је. На и ме, Пре лест се жан ров ски мо же ока рак те ри са ти 
као ге не ра циј ски ро ман, а при по вед ни по сту пак као ре а ли стич ки, јер пра ти жи вот ни 
пут јед не гру пе по зна ни ка и при ја те ља од њи хо вог упо зна ва ња на сту ди ја ма, у ра ним 
два де се тим, до жи вот них иза зо ва као што су за по шља ва ње, брак, по том ство, у сред-
њим три де се тим. На ни воу ре то ри ке тек ста, упа дљи ва је фа сци на ци ја пој мо ви ма из 
хри шћан ске те о ло ги је, по пут „гре ха”, „раз вра та”, „пре ле сти”, ко је при по ве дач ко ри сти 
без (ау то)иро ниј ске или не ког дру гог об ли ка дис тан це, што дик ти ра оп шти про по вед-
нич ки тон ро ма на. Та ко ђе, ни јед на на ра тив на ин стан ца у тек сту не про бле ма ти зу је 
не склад из ме ђу та квог то на и сим бо лич ног по тен ци ја ла на слов не ме та фо ре, с јед не, 
и чи ње ни це да се оно што при по ве дач пре по зна је као „раз врат но” и из у зет но у сво јој 
не е тич но сти за пра во мо же кла си фи ко ва ти као низ ми зо ги них, не рет ко и пе до фил ских 
пор но граф ских кли шеа – уче ни це и њи хо ви „не ста шлу ци” ко ји оп се да ју Мак си ма Ту-
ма но ва, на си ље, ал ко хол или нар ко ти ци као так ти ке ко ји ма се же не при мо ра ва ју на 
секс, фе ти ши стич ки од нос пре ма жен ском те лу, с дру ге стра не. У том сми слу, с об зи ром 
на то да ко но та тив ни спек тар „пре ле сти” под ра зу ме ва ју ро ди вост, ре ли ги о зни за нос 
и гор дост ко ји ни су при ме њи ви у кон тек сту Гр би ће вог фик ци о нал ног све та, при ла го-
ђа ва ње од ре ђе них кул тур них и те о ло шких пред ста ва је зи ку ре кла ме за пор но граф-
ске сај то ве оста вља ути сак ла жне и уси ље не ду хов но сти.

Но, су штин ски про блем на ни воу умет нич ке из вед бе ро ма на ни је са мо у не са гла сју 
из ме ђу тра ди ци о нал ног ма ни ра при по ве да ња и са вре ме ног окру же ња, за ко је је зик 



174

ро ма на не про из во ди ау тен тич не стил ске фор му ле већ по ку ша ва да га на сил но ука-
лу пи у то по се те о ло шке ли те ра ту ре. Не са гла сност из ме ђу, угру бо ре че но, са др жин ских 
и фор мал них аспе ка та овог де ла пре по зна је се и у су да ру ре а ли стич ког по ступ ка – на 
јед ној – и со ци јал не и пси хо ло шке не у бе дљи во сти – на дру гој стра ни. На про сто, ре-
а ли стич ки по сту пак жи ви од ука зи ва ња на ди ја лек тич ну при ро ду ка ко људ ске све сти, 
та ко и дру штва, док су ју на ки ње и ју на ци ро ма на Пре лест углав ном од ре ђе ни јед ном 
ка рак те ри сти ком: Вик тор је по же љан му шка рац, док оста ли му шкар ци мо ра ју да ко-
ри сте раз не так ти ке или Вик то ра ка ко би се при бли жи ли же на ма; Мак сим је нео д го-
во ран и не зрео, док је ње гов брат до бар сту дент, а ка сни је успе шан ле кар и од го во ран 
су пруг и отац; Мак си мо ва пр ва су пру га Ни на има пре ви со ке стан дар де, док Ема Мак-
си ма при хва та она квог ка кав је сте. 

Рас ко рак из ме ђу те ма ко је ро ман отва ра и на чи на на ко ји се оне на ра тив но и стил-
ски ар ти ку ли шу ре зул ти ра гро те ском ко ја ни је ин тен ци о нал на. То по себ но до ла зи до 
из ра жа ја ка да се у ро ма ну по ја ви је ди на ха ри зма тич на ју на ки ња, а то је Кри сти на, 
де вој чи ца за ко ју Мак сим ве ру је да јој је отац. Ме ђу тим, Кри сти ни на не по сред ност и 
зре лост, не сра змер на у од но су на (не)зре лост ње ног оца, гу бе свој при по вед ни ква ли-
тет оног тре нут ка ка да при по ве дач агре сив но сек су а ли зу је ње ну по ја ву, упо ре ђу ју ћи 
је са пред ста ва ма из ре не сан сне умет но сти, или ка да Кри сти ни о сво јим уче ни ца ма 
го во ри на сли чан на чин. Не про бле ма ти зо ва ње ци ви ли за циј ског та буа као што су ро-
до скрв не же ље, без об зи ра да ли се те же ље у тек сту опи су ју сте ре о ти пи ма из пор-
но гра фи је или из исто ри је умет но сти, ви ше из гле да као да ау тор не кон тро ли ше ток 
на ра ци је, а ма ње као не ки об лик „пре ле сти” или гор до сти ко ја се не мо же об у зда ти. 
Но, слу чај на гро те ска, уте ме ље на на ла ко уоч љи вом ги но фо бич ном има ги на ри ју му, 
бу ду ћи да је при по ве дач за и ста убе ђен да је са мо по сто ја ње де вој чи ца сво је вр сна 
сек су ал на агре си ја упе ре на про тив ње га, ис по ља ва се не са мо као стил ско свој ство 
тек ста већ и на ни воу ње го ве струк ту ре. Она је кључ на за раз у ме ва ње при по ве да че-
вог од но са пре ма Вик то ру, фан та зму из про шло сти ко ји за Мак си ма пред ста вља не ку 
вр сту узо ра. Оно што на по чет ку из гле да као хо мо е рот ска че жња ис по ста вља се као 
прин цип хи је рар хи је ма ску ли ни те та. Мак си му је Вик тор по тре бан као ори јен тир за 
соп стве ни му шки иден ти тет, ко ји се гра ди кроз њи хо ву ме ђу соб ну раз ме ну же на, бу-
ду ћи да све ју на ки ње у ро ма ну, с из у зет ком Кри сти не, за ко ју се са зна је да је ипак 
Вик то ро ва ћер ка, до слов но функ ци о ни шу као Мак си мов и Вик то ров за јед нич ки сек-
су ал ни обје кат или као ва лу та ко ја раз мен ску вред ност сти че у Мак си мо вом од но су 
пре ма Вик то ру. Има ју ћи ово у ви ду, оно што на ра тор име ну је као „пре лест”, „раз врат” 
и „гор дост” мо же се ту ма чи ти као стра те ги ја ко јом он сâм про на ла зи сво је ме сто у 
од но су пре ма му шкар цу ко га до жи вља ва као ег зи стен ци јал но и сек су ал но су пер и ор-
ног. Уто ли ко, иди ла гра ђан ског бра ка ко ју ју нак на кра ју до сти же мо же да се оства ри 
тек ка да је сва ка сим бо лич ка ве за са Вик то ром, ам би ва лент ном фи гу ром због ко је 
глав ни ју нак сум ња у се бе као му шкар ца, пре ки ну та, од но сно ка да се, ка ко са зна је мо 
на са мом кра ју ро ма на, Кри сти на пре се ли на дру ги кон ти нент.

Основ на сми са о на про тив реч ност у ро ма ну – из ме ђу при по ве да че вог ви со ког 
ми шље ња о се би и ре ал них окол но сти у ко ји ма се на ла зи – у при по вед ном по ступ ку 
очи ту је се и кроз сна жно при су ство мо но ло га ко ји не од ра жа ва ју са зре ва ње ју на ка. 
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На и ме, Мак сим Ту ма нов ин си сти ра на по роч но сти са вре ме ног све та, чи ји је и сам 
ак тив ни уче сник, а у ро ма ну, осим ре фе рен ци на пред со крат ску фи ло зо фи ју и пра во-
слав ну те о ло ги ју, не по сто ји ни ка кав сим бо лич ки кон траст у од но су на по ја ве ко је 
при по ве дач осу ђу је, прем да их ни ка да не пре по зна је у вла сти том по на ша њу. Без тог 
кон тра ста, текст не мо же да из бег не ре то ри ку ко ја је из гра ђе на на па са ти зму тј. на 
кон ти ну и ра ном ре фе ри ра њу на иде а ли зо ва ну сли ку про шло сти. За то по ли тич ка кри-
ти ка, чи је је оте ло вље ње ис те то ви ра на омла ди на са пир син зи ма и чуд ним фри зу ра ма, 
у ро ма ну не ма аде кват ну књи жев ну фор му, те се не раз ви ја да ље од мо ра ли за тор ског 
то на и кон ста то ва ња да је свет у про шло сти био уз ви ше ни ји и леп ши. Та ко ђе, бу ду ћи 
да при по ве дач ни ка да не по ка зу је свест о овој кон тра дик ци ји, ње го ва ни чим не пот-
кре пље на сли ка о се би као не ко ме ко је вред но сно у ис тој рав ни са „слав ном про-
шло шћу” ко ја га оп чи ња ва, у чи та лач ком ис ку ству пре по зна је се као књи жев но не а у тен-
тич на. Сво ју кри ти ку све га око се бе – сво јих при ја те ља, ди рек то ра и за по сле них у шко ли 
у ко јој ра ди, сво јих уче ни ца и уче ни ка – на ра тор те ме љи на пре при ча ва њу или ци ти-
ра њу фи ло зоф ског ка но на и ус по ста вља њу не е ла бо ри ра них и по вр шних ана ло ги ја 
из ме ђу тих тек сто ва и са вре ме ног дру штва. Сто га се на слов на ме та фо ра, ко ја обе ћа ва 
но во или пак са вре ме ни је ту ма че ње хри шћан ског по гле да на свет, ис по ста вља као 
на го ве штај по јед но ста вље не ре ин тер пре та ци је тек сто ва из про шло сти.


