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ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

ИС ПОД ПРА ДЈЕ ДО ВЕ ОПА КЛИ ЈЕ
О ро ма ну „Оби тељ” За ха ра При ле пи на

И при је ро ма на Оби тељ За хар При ле пин је имао ста тус кла
си ка са вре ме не ру ске књи жев но сти, а овим ро ма ном је свој ста тус 
не са мо учвр стио већ и ви со ко по ди гао, на сла ња ју ћи се на ве ли ку 
тра ди ци ју ру ских пи са ца ко ји те ма ти зу ју исто ри ју – на Ла ва Тол
сто ја, Ле о ни да Ле о но ва, о ко ме је на пи сао обим ну књи гу, и Алек
сан дра Сол же њи ци на.

На слов ро ма на је ви ше зна чан, па уно си исто вре ме но ин ти ман 
и иро ни чан тон. Ин ти ман, јер је из вор при ча и зна ња о со ло вец ком 
ло го ру по ро дич ни пре дак, пра дјед За хар Пе тро вич, ко ји је у ло го ру 
на Со лов ка ма про вео три го ди не. „Ја сам до ди ри вао пра де ду, пра
де да је гле дао у очи све це и де мо не”, сто ји у „Ау то ро вој ре чи”, и та ко 
је ус по ста вљен кра так и бли зак, при сан и лир ски пут до исто ри је. 

Ме та фо рич ки ре че но, За хар При ле пин је из вла чио при чу 
ис под пра дје до ве опа кли је, ко јом се у срећ ним тре ну ци ма не ко ли
ко пу та огр нуо и на ра тор увод не, ау тор ске ри је чи. Та опа кли ја је, 
као и пра дје до ва при ча о ло го ру, би ла као ста ро за вјет но пре да ње: 
„Њу је но си ло, и ни је мо гло да из но си се дам по ко ле ња”, као што 
се и пра дје до ва при ча пре но си с ко ље на на ко ље но че ти ри ге не
ра ци је и та ко је у ва ри јан та ма жи вје ла и пам ти ла се као усме на 
књи жев ност док ни је за пи са на и ко нач но уцје ло вље на и уоб ли че
на: „Исти на је оно што се пам ти”, пи ше При ле пин. Књи жев ност 
пам ти, ро ман на ро чи то.

Ри јеч оби тељ при мје ре на је на сло ву и ти ме што је на Со лов
ка ма при је ло го ра по сто јао ма на стир Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це 
и у ње му је жи вје ла ја ка ма на стир ска оби тељ. Со лов ке су би ле 
остр во би је лих га ле бо ва и цр них мо на ха. Осни ва њем ло го ра ри јеч 
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оби тељ про ши ри ла је сво је зна че ње са ин тим нопо ро дич ног и 
мо на шког жи во та на ло гор ски жи вот и та ко по при ми ла иро нич но 
зна че ње. Та ко ће пи сац у већ ци ти ра ној оквир ној ау тор ској ри је чи 
за пи са ти да је ли ко ве ло го ра ша са со ло вјец ких фо то гра фи ја до жи
вља вао „го то во као бли ску, ма да по вре ме но и рђа ву род би ну”.

Ло го ри су, уз свјет ске ра то ве и атом ску бом бу, јед но од нај
стра шни јих оби љеж ја XX ви је ка. Не са мо Евро па – пла не та је 
пре мре же на про кле тим авли ја ма. Тим по во дом је срп ски пје сник 
Ста ни слав Ви на вер ство рио син таг му европ ска ноћ. Пи са ти о ло
го ри ма зна чи про ши ри ва ти лек си ку ли те ра ту ре на је зик ло го ра ша. 
При ле пи нов ју нак, пје сник Афа на сјев, са ња да на пи ше по е му у 
ко ју би унио ло го ра шке ри је чи. Онај ко жи ви по ред ки бли, ко ви ди 
ка ко се на ис тој то ја зи за ки блу и људ ски из мет уно си ка зан с ка
шом, ко је де у смр дљи вим ку хи ња ма, ко до жи вља ва сву ду би ну 
људ ског па да и по ни же ња, али и от пор жи во та ко ји на сто ји да се 
одр жи и про ду жи, за ла же се да се у но вој књи жев но сти мо ра за
хва ти ти још ни же од ни ско га сти ла – „из ба ле ге, из сеп тич ке ја ме” 
– и да се тај стил скоје зич ки слој по ми је ша с уз ви ше ним сти лом. 
Јер та ко се кре ће клат но чо вје ко ве суд би не; та ко по ср ће, па да и 
ди же се људ ско ти је ло и људ ска ду ша.

Ро ман Оби тељ За ха ра При ле пи на те ма ти зу је ло гор на Со лов
ка ма из ко је га ће се раз ви ти чу ве ни Ар хи пе лаг ГУ ЛАГ. Ње го ви 
ју на ци су ло го ра ши, чу ва ри и ру ко во ди о ци ло го ра. При ле пин уво ди 
у при чу огро ман број ра зно вр сних ли ко ва – кри ми нал це, до у шни
ке, ље ка ре, на уч ни ке, умјет ни ке, мо на хе, про сти тут ке, спор ти сте, 
че ки сте, цр ве но ар меј це, ми ли ци о не ре, ру ко во ди о це – па чак и 
осни ва ча ло го ра, Фјо до ра Ива но ви ча Ејх ма ни са. Ста тус глав них 
ју на ка има ју Га ли на Ку че рен ко и Ар тјом Гор ја и нов. Оства ре на је 
сли ка Ру си је с на лич ја.

На ив на је у ло го ру по дје ла на ро би ја ше и го спо да ре ло го ра. 
Жи вот је устро јен та ко да ро би ја ше му че са ми ро би ја ши; да се они 
ме ђу соб но су ко бља ва ју, ту ку и уби ја ју. Ни шта ни је јед но смјер но 
ни јед но знач но. На ив на је и пред ста ва о ло го ру као па клу, су ге ри ше 
нам ова књи га. Љу ди па клом ола ко на зи ва ју сва ко зло. У ло го ру 
се, ипак, од ви јао жи вот, че сто за стра шу ју ћи, по ни жа ва ју ћи, са 
мно го смр ти, стри је ља ња, смра да, ап сур да, али жи вот у сво јој 
ра зно вр сно сти. 

Одр жа ти се, пре жи вје ти суд бин ско да нас – то је основ ни 
прин цип ло гор ског жи во та. „Не смем да кло нем. Не смем да црк нем 
пре вре ме на!” – по на вља При ле пи нов Ар тјом. Да би пре жи вио, 
чо вјек се на ви ка ва на смрад ло гор ске тр пе за ри је, пре по зна ју ћи је 
као при сну ври јед ност по сли је ис цр пљу ју ћег ра да:
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Про же та смра дом и ко ме ша њем љу ди, тр пе за ри ја у ко ју су 
до шли тек по сле је да на ест са ти но ћи, из гле да им као род на, ду го
о че ки ва на, дра га ку ћа.

Еле мен тар но до би ја на ци је ни и ври јед но сти. По што је по јео 
смр дљи ву ка шу, Ар тјом се осје ћа мно го по у зда ни је. Хра на до би ја 
пр во бит ну, мит ску ци је ну. Са др жај мај чи ног па ке ти ћа је чи та во 
бла го, а ја је ко га не ма, ко је по сто ји са мо у ју на ко вом сну, та кво је 
и то ли ко ври је дио да би се из ње га вје ро ват но „из ле гао злат ни 
пе тлић”. При ле пин из ван ред но до ча ра ва моћ и не моћ људ ског 
ти је ла. Плот ско, тје ле сно, пул си ра у овом ро ма ну. Ар тјо му је и у 
ло го ру плот „зво ни ла и зах те ва ла жи вот”.

При ле пи нов чо вјек је из у зет но кон тра дик тор но, не са вр ше но 
и се би не по зна то би ће. Ар тјом је во лио сво га оца и сма трао га нај
бо љим чо вје ком на сви је ту, али га је у од суд ном тре ну ужа са пре
клао као ов цу. Га ља ће кре ну ти у бјек ство с Ар тјо мом, али ће се у 
тој аван ту ри њи хо ва љу бав по ка за ти као вар ка – оду ва ће је хлад ни, 
сје вер ни, мор ски вјер тро ви – а они јед но дру гом да ле ки, стра ни, 
па чак и глу пи, и не спо соб ни. По тој сло же но сти и кон тра дик тор
но сти чо вје ка, као и по ди ја ло шкој струк ту ри ро ма на, При ле пин 
по не кад под сје ти на До сто јев ског.

Људ ска при ро да у ло го ру по ка зу је сво је стра шно, скри ве но 
ли це. Ро би ја ши се су пер и ор но ра ду ју до ла ску но вих не срећ ни ка: 
„Ту ђи страх их је гре јао, ра до вао.” Же ља за бјек ством из ло го ра и 
за тво ра је уни вер зал на, чак и ка да се дру га оба ла не ви ди, као што 
је и уни вер за лан на гон чо вје ка да пре жи ви и да се осло бо ди. Ту 
по тре бу за бјек ством и пу но ћом сло бод ног жи во та осје ћа и же на 
ко ја је од лу чи ва ла о људ ским суд би на ма, же на из вр ха ло гор ске 
вла сти и нај у же упра ве ло го ра, Га ља, Га ли на Ку че рен ко, ко ја по ку
ша ва го то во са вр ше но ис пла ни ра но бјек ство са ро би ја шем Ар тјо мом, 
по сли је че га и са ма па да ме ђу ро би ја ше.

При ле пи нов ро ман се не ће пам ти ти по љу бав ној ве зи дво је 
нај моћ ни јих љу ди ло го ра, Ејх ма ни са и Га ли не – то мо же би ти до 
ба нал но сти пред ви дљи во – али ће оста ти не за бо ра ван по љу бав
ној ве зи со ци јал но за стра шу ју ће уда ље них и су прот ста вље них 
љу ди, по ве зи ко ја не ми нов но до во ди у пи та ње сло бо ду и со ци
јал ни ста тус, па и сам жи вот же не, Га ли не Ку че рен ко и ро би ја ша 
Ар тјо ма Гор ја и но ва. Ри јет ко је гдје та ко по ка за на сна га ира ци о
нал ног, на гон ског, ерот ског као у овој си жеј ној ли ни ји При ле пи
но вог ро ма на. Та љу бав ће од ве сти Га ли ну у аван ту ру не у спје лог 
бјек ства са Ар тјо мом, а бјек ство до отре жњу ју ћег љу бав ног охла
ђе ња и по то ну ћа ме ђу ро би ја ше. При ле пин је учи нио увјер љи вим 
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и исти ни тим оно што из гле да со ци јал но не вје ро ват но и не мо гу ће. 
А то мо же са мо ве ли ки та ле нат.

За стра шу ју ћи су пре о кре ти људ ских суд би на и со ци јал них 
по зи ци ја, по себ но ако се има у ви ду епи лог ро ма на. За стра шу ју ћи 
је би ланс и ка та лог суд би на у епи ло гу ро ма на. Зло је са мље ло не 
са мо ве ли ки број ло го ра ша већ го то во све њи хо ве нај у глед ни је 
стар је ши не. Исто риј ска исти на под у пи ре увјер љи вост при по ви
је да ња – умјет нич ку исти ну. При ле пин је сво ју књи жев ну ви зи ју 
исто ри је под у про и до ку мен ти ма, па и днев ни ком глав не ју на ки ње 
– Га ли не Ку че рен ко.

У ро ма ну је оства рен низ бли ста вих лир ских тре ну та ка, про
бље са ка и от кри ћа. Ис цр пљен чо вјек ви ди зви је зде од ко јих би ва
ља ло ску ва ти су пу. Сун це у во ди из гле да са свим бли зу и ли чи на 
кри шку ма сла ца. Мај чин кућ ни ја стук се не ста вља под гла ву, већ 
на ср це. Ар тјом се бе ви ди као про го ре ли кла вир. Он ће, раз ње жен 
над мај ком па цо ва, по ди је ли ти хљеб са по ро ди љом и до ји љом 
па цов чи ћа, тра же ћи од ње да га на у чи жи во ту. Ар тјом ће на Га љи
ном ли цу угле да ти „зрак не ви дљи вог за ла ска је се њег сун ца... – као 
да је је ди ни на чи та вом све ту”. Не ко је су ге ри сао Ар тјо му „да сва
ки чо век но си ма ло па кла на свом дну: про џа рај те жа ра чем – по ку
ља ће смр дљи ви дим”. Су о чен са сти хи јом и са рав но ду шном и су
ро вом при ро дом, Ар тјом схва та ка ко је чо вјек ма ли и слаб. „И ка ко 
је огро ман свет, огро ман и црн.” Упр кос свим је зи вим ис ку стви ма 
с љу ди ма, Ар тјом се не бо ји љу ди, већ без љу ди. За твор ски кри ми
нал ци – ипак љу ди – на кра ју ће му до ћи гла ве.

Ства ра њем илу зи је исти ни то сти и увјер љи во сти исто риј ске 
сли ке ло го ра, ба вље њем јед ним од нај ве ћих за ла XX ви је ка, мај стор
ским ин ди ви ду а ли зо ва њем ју на ка и уво ђе њем тол сто јев ски број ног 
пер со на жа у ро ман, из вр сним и број ним ди ја ло зи ма, дра ма тич ним 
и не пред ви ди вим од но си ма ме ђу ју на ци ма са пу но пре о кре та, 
вје штим ко ри шће њем до ку мен тар но сти, сли ком чо вје ко ве сло же
но сти, кон тра дик тор но сти и за го нет но сти и упор но сти жи во та да 
се одр жи у не људ ским усло ви ма, до ча ра ва њем не у га си вих људ ских 
же ља за љу ба вљу, при ка зи ва њем на гон ског и ира ци о нал ног у чо
вје ку, хра бро шћу да се су о чи са ужа си ма чо вје ка и исто ри је, спо
соб но шћу да из бјег не јед но стра ност и сим пли фи ка ци је, При ле пин 
је по стао пи сац чи је ће сли ке XX ви је ка и ви зи ја сви је та оста ти 
ре ле вант ним за до ла зе ћа вре ме на.

Не пред ви дљи вост у во ђе њу си жеј них ли ни ја и нео че ки ва ни 
за о кре ти у до ча ра ва њу суд би на ка рак те ри шу и кра ћу При ле пи
но ву про зу. Но ве ли стич ка збир ка Се дам жи во та то по твр ђу је, 
сли је де ћи При ле пи но во увје ре ње да је жи вот не пред ви дљив и да 
га у при по ви је да њу тре ба сли је ди ти и по што ва ти.
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Дви је на гра ђе не При ле пи но ве књи ге по твр ђу ју зна чај пре
вод не књи жев но сти, афир ми шу ћи пре во ди о ца Рад ми лу Ме ча нин 
и про мо ви шу ћи Ан дри ће ву на гра ду у ме ђу на род ну књи жев ну чи
ње ни цу.*

У Ан дрић гра ду, о Са ви нуд не 2017. г.

* Реч при ли ком уру че ња Ан дри ће ве на гра де За ха ру При ле пи ну за ро ман 
Оби тељ и збир ку при по ве да ка Се дам жи во та, у Ан дри ће вом ин сти ту ту, 27. 
ја ну а ра 2017. го ди не у Ан дрић гра ду.




