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њи ва и не са мер љи ва у срп ској по е зи ји. Да је она пе сни ко во ау тен тич но 
емо ци о нал но и ме та фи зич ко ис ку ство. И да са др жи све оно што је у 
пе снич ком би ћу ду го вре ме на та је но, ћу та но, по вре ме но гу бље но и увек 
осе ћа но (Ч. Ни ко лић), и то еруп тив ним и искре ноис по вед ним го во ром 
би ћа и ду ха пе сни ка Дра га на Бо шко ви ћа. Љу бав је, од у век, би ла не у ни
шти ва, иа ко је скри ва на по вре ме но, по ру чу је нам пе сник искре но и 
убе дљи во. 

„Треп!”
До но вог отва ра ња пе сни ка и по е зи је.

Алек сан дар Б. ЛА КО ВИЋ

ПРИ ЧА О ПРЕ ЛЕ ШЋЕ НОЈ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈИ

Фи лип Гр бић, Пре лест, Вул кан из да ва штво, Бе о град 2018

У вре ме ка да смо све до ци књи жев не хи пер про дук ци је, на ро чи то 
на жан ров ском по љу ро ма на, мо гућ ност ис ти ца ња и да ле ко се жног чи
та лач ког од зи ва при па да са мо оној про зи ко ју ка рак те ри ше из ра жен став 
без ме ан дри ра ња или фал си фи ко ва ња ау тен тич но сти. При влач ност ова
квог шти ва нај че шће ле жи у чи ње ни ци да оно ну ди при каз нај не по сред
ни је до жи вље не ствар но сти на сва ком књи жев ном фо ну (пси хо ло шки и 
на ра то ло шки аспек ти, је зик), ка ква год би ла струк ту ра те ствар но сти из 
пер спек ти ве ју на ка ро ма на. У том сми слу, пр ви ро ман Фи ли па Гр би ћа 
(1984) Ру ми на ци је о пред сто је ћој ка та стро фи (Пла то, 2017), на гра ђен 
при зна њем За ду жби не „Ми лош Цр њан ски” за нај бо љи ро манпр ве нац, 
био је ета лон искре ног, ау тен тич ног, не из ве шта че ног и уз бу дљи вог при
по ве да ња о ства ри ма, ко је је по ти ца ло од ау тен тич но осе тљи вог, ин ту
и тив ног про та го ни сте пре на прег ну тих чу ла. Гр бић је у овом ро ма ну 
по ну дио из у зет ну пси хо гра фи ју лич но сти и по е ти ку „уну тра шњег из
гнан ства”, исто вре ме но се по ста вив ши и као ди јаг но сти чар до ба. 

Мо же се ре ћи да је ау тор но вим ро ма ном не сва ки да шњег на зи ва 
– Пре лест – на тра гу пр вог, с об зи ром на то да је, у гру бим цр та ма, реч о 
сво је вр сном пор тре ту мо дер ног по је дин ца ко ји по ку ша ва да се ис ко бе ља 
из па кле ног гро тла по ро ка ко ји на ме ће са вре ме ни, „ми ле ни јал ски” жи
вот, при че му му нај ве ће му ке за да ју из ра же на али го то во не у по тре бљи ва 
са мо свест, се бич лук и сла ба во ља. При ли ком, ме ђу тим, па жљи ви јег или 
по но вље ног чи та ња ро ма на, чи та о цу се из о штра ва сли ка о, ипак, до ста 
дру га чи јем шти ву у од но су на пр во де ло. Ове раз ли ке очи ту ју се, пре све
га, ка да је фор мал на ор га ни за ци ја ро ма на у пи та њу. Док су Ру ми на ци је 
би ле јед но став но струк ту ри ра не у че ти ри по гла вља, Пре лест ода је ути сак 
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тек ста уо бру че ног са мно го ви ше про ми шља ња и па жње. Ро ман је са здан 
од три де ла са сво је вр сним епи ло гом на кра ју, и сва ки од три де ла но си 
на зив, од го ва ра ју ћи мо то из по је ди них књи жев них де ла ко ја је ау тор 
очи то до жи вео као срод на сво јој по е ти ци и кон тек сту ру ко пи са, те од
ре ђен број по гла вља: пр ви део „Ре ци ди ви про шло сти” (је да на ест гла ва), 
дру ги део „Из лаз је но ви улаз” (та ко ђе је да на ест гла ва) и тре ћи „За блу де 
и ни шта ви ше” (пет гла ва). 

Исто та ко, Гр бић се у но вој књи зи огла ша ва не што јед но став ни јим, 
кон тро ли са ни јим и зре ли јим при по вед ним то ком и је зи ком, прем да је, 
као и у пр вом ро ма ну, за др жан ди на ми чан, је згро вит и уз бу дљив тем по 
при по ве да ња ко ји чи та о цу др жи па жњу. Ме ди та тив ни, го то во те о риј
скофи ло зоф ски па са жи ко ји ма је пр ви ро ман оби ло вао, чак и по це ну 
нео че ки ва ног ско ка у при по ве да њу и на гле про ме не ре ги стра, у Пре ле
сти су све де ни, урав но те же ни и вр ло до бро уве за ни у основ но тки во књи
жев ног тек ста. Сто га је при по ве да ње у но вом ро ма ну умно го ме ли не ар но, 
че сто из бра зда но ди ја ло зи ма, а је зич ки иди ом ва ри ра у скла ду са про
ме ном кон тек ста, од слен га до фи ло зоф ски и на уч но за си ће ног из ра за. 
У том сми слу, мо гло би се чак твр ди ти да су Ру ми на ци је би ле са о бра зне 
ро ма ну то ка ми сли, ако се у об зир узме до ми нант ни при по ве дач ки по
сту пак ко ји су ка рак те ри са ле ве ли ке ам пли ту де у на ра тив ном дис кур су, 
док је Пре лест не што тра ди ци о нал ни ји и ста бил ни ји. 

Реч је о ро ма ну ис при по ве да ном у пр вом ли цу ко ји пра ти при чу 
Мак си ма Ту ма но ва, бе о град ског на став ни ка фи ло зо фи је ле че ног од ал ко
хо ли зма и де пре си је. Под сти цај за по че так Мак си мо ве при че ра ђа се ка да 
са зна да је Вик тор Јо ка но вић, ње гов ду го го ди шњи при ја тељ из мла до сти, 
ка ме рад у свим из ле ти ма у мрач ни свет по ро ка, из вр шио са мо у би ство. 
Овај до га ђај по ста је по вод за при зи ва ње мно го број них (не)при јат них 
успо ме на и осе ћа ња у свест, што за по сле ди цу има Мак си мо во по нов но 
мо рал но, ду хов но и те ле сно по ср ну ће. Пре о крет на ста је ка да му нео че
ки ва но сти же суд ски по зив ко ји од ње га зах те ва да се, прав ним пу тем, 
под врг не те сту очин ства. Та ко Мак сим, у сво јој 36. го ди ни, из не на да са
зна је да је отац три на е сто го ди шње де вој чи це, ко ја ће убр зо по че ти да жи ви 
с њим, што, на жа лост, не до но си ни ка кав бо љи так, већ са мо по гор ша ва 
си ту а ци ју. Кри сти на, нео бич но зре ла за сво је го ди не, убр зо ће при су ство
ва ти број ним оче вим сла бо сти ма и екс кур си ма у пи јан ство, дро ги ра ње 
и про ми ску и тет. Ка ко то обич но, ме ђу тим, би ва, ро ман у ве ли кој ме ри 
пре ва зи ла зи ин ди ви ду ал ну суд би ну јер при ка зу је чи та ву ге не ра ци ју та
ко зва них ми ле ни ја ла ца, љу ди ко ји ни у че му не успе ва ју да ис тра ју из у зев 
у вла сти тој се бич но сти, и ко ји на свим фрон то ви ма те же да укло не било 
ка кву опа сност ко ја би угро зи ла њи хо ву то бо жњу сло бо ду: 

Сви ми – де пре сив ци, за ви сни ци, ми ле ни јал ци и леј тблу ме ри. Од 
пе де се так при сут них го сти ју, са мо не ко ли ко нас је има ло по јед но де те. 
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Огром на ве ћи на при сут них ни је има ла чак ни ста бил ну ве зу, а ка мо ли 
брак. Оп шта еко ном ска не си гур ност сва ка ко ни је би ла узрок то ме, јер 
про фе си о нал но нео ства ре ни ни су ни би ли ту. (...) Го га је при ча ла ка ко је 
на пу сти ла до бро пла ћен по сао у бан ци са мо да би не ко вре ме пу то ва ла 
по све ту. (...) Не ма деч ка. Пи је ко смук. И ње не дру га ри це су углав ном 
би ле у том фа зо ну, док су дру га ри још бо ље за ра ђи ва ли, во зи ли ску пе 
ау то мо би ле, жа ри ли по спла во ви ма, спо па да ли клин ке и ви кен да шки ужи
ва ли у ал ко хо лу и дро га ма. (...) Ми, ми ле ни јал ци са сво јим бе сми сле ним 
пу то ва њи ма и ори јен та ци јом ис кљу чи во на за до во ље ње лич них же ља. 
Шта ће од нас оста ти? Ни шта! Ми смо нај о бич ни ји тру то ви, исто риј ски 
ма те ри јал за ре ци кла жу (108–109).

Жи вот ни стил ми ле ни ја ла ца те ме љи се, да кле, на не пре ста ном од
ла га њу жи вот них пре крет ни ца, од ла сци ма на жур ке, ак тив ном кон зу ми
ра њу ал ко хо ла и дро ге и про ми ску и те ту. У све тлу то га би Мак си мо ва 
срод ни ца из прет ход ног ро ма на би ла Ла ра, Ла за ре ва же на. Оно што пак 
нај пре ка рак те ри ше њи хов од нос пре ма све ту и бли жњи ма су нео гра ни
че на та шти на, охо лост и пре зир. На ро чи то је за ни мљи во то што је Гр бић 
при ка зао да та кав жи вот ни стил ни је огра ни чен са мо на не ста шне сту
дентске да не већ би ва про лон ги ран и про ду бљен и у ка сни јим го ди на ма; 
дру гим ре чи ма, у пи та њу је ге не ра ци ја пре ле шће них љу ди, љу ди ко ји су 
под ле гли ду хов ној об ма ни и ко ји су скре ну ли с пу та че сти то сти и об зи ра 
на пут са мо љу бља и емо тив не оту пе ло сти. Сва ка ко, реч „пре лест” нај
че шће се су сре ће у ду хов ној и све то о тач кој ли те ра ту ри; али у овом слу ча
ју ни ка ко ни је реч о не ка квом ре ли гиј ском шти ву у док три нар ном сми слу 
те ре чи, прем да је очи глед но да је ау тор у из ве сној ме ри био на дах нут 
не дог мат ском ре ли ги о зно шћу До сто јев ског и да се ве ра ис по ста вља као 
јед на од су штин ских те ма овог ро ма на. Пре лест је мно го пре але го ри ја 
о да на шњем дру штву (без ика квог по ку ша ја ан га жо ва не књи жев но сти), 
ди јаг но за до ба, тач ка у ко јој се су ми ра све оно што по је дин ца спре ча ва 
да се ко нач но усре ди шти у овом све ту. 

Мак сим Ту ма нов рас крин ка ва са мог се бе пред чи та о ци ма у по ве
ре нич ком и ис по вед ном то ну и све до чи о илу зор но сти успо на, бо љит ка 
и ду хов ног ис це ље ња (на јед ном ме сту он ка же да се „тре ба до че па ти 
не ке но ве илу зи је, за хва љу ју ћи ко јој ће жи вот по но во по ста ти мо гућ”), 
не устру ча ва ју ћи се да са оп шти нај оп скур ни је и нај од бој ни је де та ље из 
сво је мла до сти или о свом пси хо ло шком ус тр ој ству: „Мо гао сам да ла
жем и ма ни пу ли шем, а ка да би ме про ва ли ли, на ста вљао бих да ла жем 
и ма ни пу ли шем без ика квих по сле ди ца. Као мла дић сам био јак на ре чи ма 
и слаб на де ли ма, а он да сам од ра стао и по стао још ја чи на ре чи ма и још 
сла би ји на де ли ма” (124). Ро ман, у том сми слу, отва ра мно га про во ка тив
на пи та ња ко ја се ти чу људ ске охо ло сти, без оч но сти и нар ци со ид но сти, 
али је за ни мљи во да пи сац у не ко ли ко на вра та ну ди и са свим струч ну, 
про ниц љи ву и пре ци зну пси хо ло шку ана ли зу по на ша ња сво јих ју на ка, 
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од но сно од го во ре на по је ди на пи та ња, ко ја у де лу са оп шта ва упра во пси
хи ја тар, док тор Хр њак:

То ва ше по си па ње пе пе лом... има са мо јед ну функ ци ју: да вас осло
бо ди би ло ка кве од го вор но сти за ва ше по ступ ке и за ваш жи вот. Ви нео бич
но стро го о се би су ди те, по не кад чак сви ре по, ре као бих, али та ла жна са
мо кри ти ка очи то не ма за циљ да вас ко ри гу је и уса вр ши на лич ном или 
профе си о нал ном пла ну, не го баш на про тив: ви као да из не ког не појм љи
вог раз ло га ужи ва те у то ме што сте са вр ше но све сни ду би не тих ва ших 
пе ри о дич них па до ва (124–125).

Мак сим је, да кле, на из глед ти пи чан пред став ник ге не ра ци је ми
ле ни ја ла ца по свом жи вот ном сти лу и по зи ци о ни ра њу на дру штве ној 
ле стви ци (он је про фе сор, су пруг, син). Оно што га, ме ђу тим, ипак раз
ли ку је и раз два ја од ње го вих бес при зор них при ја те ља је сте не спу та на 
ин те лек ту ал на за ле ђи на, ду хов ност и (са мо)ана ли тич ност, као и не пре
ки дан раз ди ру ћи осе ћај кри ви це и гри же са ве сти ко ји че сто би ва ућут
кан исто вре ме ном охо ло шћу и не до стат ком ем па ти је. Ком плек сност овог 
ју на ка огле да се у ње го вој по дво је но сти, исто вре ме ном и на по ре дом по
сто ја њу две крај но сти, си ла ко је се не ми ло срд но су да ра ју, што не ми нов но 
узро ку је не под но шљив рас цеп и јаз из ме ђу ствар но сти и иде а ла, оно га 
што Мак сим је сте и оно га што стре ми да бу де: „Да то ми је да ви дим оно 
што је уз ви ше но, али ми ни је да то да се поп нем до тог уз ви ше ног, ког 
ипак ни ка ко не мо гу да се ота ра сим, јер га ви дим ја сни је не го што ви дим 
пред ме те ко ји ме окру жу ју.” Без об зи ра на то, ау тор за др жа ва (ау то)иро
ни чан и са свим су ров од нос пре ма вла сти том ју на ку. Ка да на јед ној свад
би упо зна же ну у ин ва лид ским ко ли ци ма ко ја по се ду је ви ше elan vi talа 
од ње га, Мак сим из ја вљу је: „Та ко, да кле, осо ба ко ја не мо же са мо стал но ни 
да се от ко тр ља с пон тон ског мо сти ћа у ре ку жи ви ис пу ње ни је и срећ ни
је од ме не, па ће ни ка ко ји бо лу је од са вр ше ног здра вља, не по пра вљи вог 
глум ца ко ји пле ни из гле дом и ре чи ма, а кри је ду шу из о па че ну од стра
сти” (195), или, ка да му то ком сва ђе де вој ка Ема од бру си: „Иза ђи већ јед ном 
на по ље из те сво је мо чва ре, чо ве че! Не жи виш сам у све ту и уоп ште ни си 
та ко по се бан као што се три пу јеш” (197).

Док су Ру ми на ци је има ле не што ма њи број ли ко ва, с на гла ском на 
Ла за ру и Ла ри, у Пре ле сти фо кус је за др жан на про та го ни сти око ко јег 
се кон цен три шу оста ли ју на ци (од суд ни за ток рад ње или пак ефе мер ни) 
за јед но са сво јим жи вот ним при ча ма и ин ди ви ду ал ним суд би на ма, чи ме 
се, као код ру ских ре а ли ста, ства ра сво је вр сни ка та лог ју на ка чи ја је 
„исто ри ја” ма кар украт ко пре до че на (Вик тор, Раст ко, Го ран, Го га, Је ле
ни на по ро ди ца итд). Сва ка ко је ме ђу њи ма нај у пе ча тљи ви ји Вик тор, 
Мак си мов бив ши нај бо љи при ја тељ пре ма ко јем је осе ћао ме ша ви ну 
ди вље ња и за ви сти, „ко јег је во лео ви ше од се бе”, ко ји је био „при ро дан 
као храст, као ми не рал”, с ко јим је одр жа вао сим би от ски, на ма хо ве 
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хо мо е рот ски од нос. Вик тор га је бес по го вор но пра тио у свим раз врат ним 
рад ња ма ко је би сми шљао: 

Вик тор је, ја дан, био до бар, али пре о се тљив и ужа сно по во дљив, и 
без сум ње би сад био жив да ни је, у од лу чу ју ћем пе ри о ду свог жи во та, 
на ба сао на ме не, пре пре де ног раз врат ни ка, ко ји га је по ву као са со бом у 
жи во бла то нај цр њих по ро ка; бла то из ког сам се ја, за хва љу ју ћи свом бес
крај ном са мо љу бљу, из ву као на вре ме, док је Вик тор по то нуо под ути ца јем 
свог бес крај ног са мо пре зи ра (20–21).

Још у ве ћој ме ри не го Ту ма нов, Вик тор је екла тан тан при мер ран
ко ви ћев ског чо ве ка сла бе во ље, без мо ћи вла да ња над со бом. Ње го ва 
рас це пље ност по ти че од ро бо ва ња вла сти тој при ро ди, при че му ду шев на 
чи сто та ни је до вољ на да га из ба ви од ис ку ше ња и ко нач ног па да. Вик тор 
је ка рак те ри сти чан ју нак, из гу бљен и трај но рас па ме ћен лик ко ји као 
да са со бом но си фа тум тра гич но сти. Он бо лу је од епи леп си је, ко ја је, 
вре ди спо ме ну ти, у ан тич ко до ба сма тра на све том бо ле шћу, а у ка сни јим 
епо ха ма јој је до де љи ва но из ве сно де мон ско свој ство, чи ме се по себ ност 
овог ју на ка на ро чи то сте пе ну је. Ка сни је ће се, за хва љу ју ћи из ме ђу оста
лог упра во на па ду епи леп си је, ис по ста ви ти да је лу цид на де вој чи ца Кри
сти на, ис пр ва „при пи са на” Мак си му, ко ја је у ме ђу вре ме ну го то во по че ла 
да жи ви жи во том ка кав на ли ку је про та го нист ки њи озло гла ше ног до ма ћег 
фил ма Клип, за пра во Вик то ро ва би о ло шка ћер ка, за че та у раз врат ној 
сту дент ској но ћи чи ји су ак те ри би ли Мак сим, Вик тор, њи хов не раз двој
ни при ја тељ Раст ко и Кри сти ни на мај ка, Је ле на.

 На чин на ко ји Вик тор за вр ша ва по себ но је уз не ми ру ју ћи, а ау то ру 
је по слу жио за по сре дан ко мен тар о ак ту ел ном пра зно вер ју и ма ло ду
шно сти чак и на све тим ме сти ма. С на ме ром да се за мо на ши, он по ку ша
ва да сту пи у чак два ма на сти ра и ма на сти р ске цр кве, где би ва су ро во 
од би јен, го то во оте ран: мо нах у ма на сти ру Бла го ве ште ње ће ра ди је би ти 
за ба вљен сво јим лап то пом и хва та њем wifi сиг на ла; мо на хи ња у ма на
сти ру Ни ко ље при ста је да га при ми у цр кву са мо у гру пи ту ри ста. Вик тор 
за вр ша ва обе шен о гра ну цр ног ја се на на са мом вр ху Ка бла ра, а „ни ко 
се ни је усу дио да му при ђе, јер је на ис тој гра ни на ко јој је ви сио Вик тор 
ви сио и је дан по скок”, ко ји се убр зо био об мо тао око ње го вог те ла, тво
ре ћи с њим го то во не ка кву ре не сан сну скулп ту ру, чи ме се фин ги ра го
то во ми то ло шки по тен ци јал сце не и под се ћа да ви ше не ма ду хов но сти 
та мо где би тре ба ло да је нај ви ше бу де.

Овим се ево ци ра пи та ње ак ту ел но сти хри шћан ства, ко јим је Мак
сим, без об зи ра на без бо жнич ке ин ци ден те и лич ну не до след ност, са свим 
за о ку пљен. На сво јим ча со ви ма фи ло зо фи је он од лу чу је да ви ше па жње 
по све ти гра ди ву из хри шћан ства, без об зи ра на про те сто ва ње уче ни ка, 
у тре нут ку ка да му је са мом по треб но ис це ље ње. Гр би ће во на по ред но за
ни ма ње за естет ско и де ви јант но с јед не стра не, и за ду хов но и уз ви ше но 
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с дру ге, по ти че од де таљ ног чи та ња До сто јев ског, ко јег је ви ше пу та ис ти
цао као при мар ни узор. У том сми слу је под сти цај но уо чи ти из ве сне ти
по ло шке ана ло ги је и ин тер тек сту ал на отва ра ња Гр би ће вог ро ма на пре ма 
де ли ма из прет ход них пе ри о да. Као што смо при ме ти ли и у при ка зу 
ро ма на Ру ми на ци је о пред сто је ћој ка та стро фи, Гр би ће ви ју на ци, сво
је вр сни двој ни ци ау то би о граф ске фи гу ре, кре ћу се по ли ни ји де ка дент 
– су ви шни чо век. Њих је ка рак те ри са ла емо тив на дис тан ци ра ност у 
од но су на свет у спре зи са ви шком афек та, осе ћа ње не при пад но сти соп
стве ној око ли ни, ин те лек ту ал ни и ег зи стен ци јал ни скеп ти ци зам, тен
ден ци ја да се ска ред ним по на ша њем скан да ли зу је јав ност и шо ки ра 
сред њи ста леж, ква ре ње омла ди не, те дру штве но по ли тич ка кри тич ност 
и ве шта ма ни пу ла ци ја бли жњи ма, на ро чи то же на ма. Су ви шни чо век 
по пут Чул ка ту ри на, Обло мо ва и Пе чо ри на, де ка дент по пут Де зе сен та 
и ден ди по пут До ри ја на Гре ја, обе ле же ни су не спрем но шћу и не спо соб
но шћу да са ко лек тив ним за бра на ма и огра ни че њи ма са о бра зе сво је емо
ци о нал не на го не и чул не по бу де. У овој то бо жњој етич кој рав но ду шно сти 
и, чак, мон стру о зно сти, па ра док сал но ле жи при влач ност ова квих ју на ка, 
а чи та лац при су ству је по тре сном сте пе но ва њу гу бит ка људ ског до сто
јан ства.

Па ипак, Мак си ма Ту ма но ва раз ди ре осе ћај гри же са ве сти и он жу ди 
за пре о бра жа јем ко ји ни ка ко не до ла зи. Он, шта ви ше, у јед ном тре нут ку 
по ми шља да га је сам Бог по се тио и до жи вља ва не ка кво вер ско про све
тље ње (он чу је „не бе ску ли тур ги ју”), за ко је се на кра ју ис по ста вља да 
је чист ре зул тат уо бра зи ље, још јед не од мно го бр ој них пре ле сти. У том 
сми слу, мо же се за кљу чи ти да се у Мак си му Ту ма но ву укр шта ју два 
ви да ру ске књи жев но сти ре а ли зма: је дан је ши рег оп се га, оп штег ка рак
те ра и по ти че од Љер мон то ва и Гон ча ро ва, а дру ги вид је ужи, ду бљи, и 
у ње го вом сре ди шту је До сто јев ски. Уо ста лом, са мо ју на ко во име су ге
ри ше ру ско на сле ђе: ње гов отац, Олег Ту ма нов, има епи зод ну уло гу у 
ро ма ну, али оста вља ути сак сте ре о тип не „за не се њач ке ру ске ду ше” ко ја 
си но вље ву па то ло ги ју раз у ме на лир ски, по бо жан и ни ма ло строг на чин. 
Исто та ко, у по ја ви да Мак си ма не на да но зви зне ста ње ма ло ду шно сти 
у ко јем се пре да је па клу по ро ка као да се алу ди ра на Соф ки ну дво гу бост 
у ро ма ну Не чи ста крв, од но сно оно ње но, пси хо со мат ско ста ње ко је је 
по вре ме но об у зи ма. 

Слич но као и пр ви ро ман, Пре лест се до ти че мно гих го ру ћих дру
штве но по ли тич ких пи та ња, као што су ван те ле сна оплод ња, ге не ра циј
ски јаз из ме ђу бра ће, ми грант ска кри за, „на си ље” по ли тич ке ле ви це и 
слич но. Мак сим је сум њи чав пре ма ко мер ци јал ним ме тро по лит ским 
цен три ма мо дер но сти и пре ма њи ма осе ћа гну ша ње иа ко је има нент но 
њи ма при ву чен, као и пре ма Бе о гра ду, цен трал ном ге о граф ском ло ка ли
те ту ро ма на чи ји је кон тра пункт гор штач ка пла ни на Го ли ја на ко јој жи ви 
ње го ва ћер ка с мај ком. Ју нак жи ви у епо хи ко ја је обе ле же на ха о тич но шћу 
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по сто ја ња и у ње гов про стор су упи са ни раз ли чи ти аспек ти вла да ју ћих 
нор ми дру штве но сти и чул но сти, ко ји сто је спрам во ље по је дин ца и иску
ша ва ју ње го ву сна гу да им се од у пре и су прот ста ви. 

Ипак, но ви ро ман ис по ста вља се као мно го мрач ни ји од пр вог. 
Пре лест је ду бо ко уз не ми ру ју ћа сли ка жив ча не сла бо сти, не пре ки ну те 
ег зи стен ци јал не те ско бе по је дин ца чи је ста во ве дик ти ра уни шта ва ју ћа 
же ља да из и гра, по ни зи и пот чи ни свет се би. Без об зи ра на не ко ли ко 
не о че ки ва них обр та у по след њих де се так стра ни ца ро ма на ко ји тек сту 
да ју на ро чи то убр за ње и хро но ло шки скок у две го ди не уна пред, чи ни се 
да Мак сим Ту ма нов не успе ва да до кра ја са мог се бе и сво је об ма не пот
чи ни се би. Ро ман по сти же из ван ред ну за о кру же ност: он се за вр ша ва 
она ко ка ко и по чи ње, ге не ра циј ским оку пља њем на ко јем се кон ста ту је 
да „су не кад би ли све жи и пу ни по ве ре ња у жи вот”, а да су сад „сви у сир
ће ту”. Максим „увек из гле да бо ље у од но су на то ка ко се осе ћа”: упр кос 
на из глед ко нач но ста бил ном по ро дич ном жи во ту, ре ци ди ви бив шег 
жи во та и свих по чи ње них зло ба и да ље га по хо де у об ли ку нај муч ни је 
опо ме не – ха лу ци на ци је, или ко мен та ра ге не ра циј ских дру га ра. Је ди но 
оздра вље ње и ис ку пље ње пру жа крај ње ин тим но отва ра ње се бе пре ма 
ста ром при ја те љу, Раст ку, и пу ца ње емо тив них бра на у ка тар зич ном, 
за грц ну том ди ја ло гу на то пље ном су за ма.

Mср Ка та ри на Н. ПАН ТО ВИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске сту ди је 
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ЦР ЊАН СКИ, СТРА НАЦ У СВО ЈОЈ КУЛ ТУ РИ

Ми ло Лом пар, Цр њан ски – би о гра фи ја јед ног осе ћа ња, Пра во слав на реч, 
Но ви Сад 2018

По што се у сво је две прет ход не мо но гра фи је по све тио де лу Пе тра 
Пе тро ви ћа Ње го ша1, Ми ло Лом пар вра тио се сво јој „мла да лач кој љу ба
ви” – Ми ло шу Цр њан ском. У сво јим ра ни јим књи га ма о кла си ку на шег 
мо дер ни зма, он је при сту пао ње го вом де лу са раз ли чи тих стра на: у сту
ди ји О за вр шет ку ро ма на (1995; дру го, из ме ње но из да ње 2008) ис пи ти
вао је не са мо сми сао за вр шет ка Дру ге књи ге Се о ба, ка ко је на зна че но 
у под на сло ву, већ и мно го ши ру про бле ма ти ку спи са тељ ских по сту па ка 

1 О тра гич ком пе сни ку, Ал ба трос плус, Бе о град 2010; Ње го ше во пе сни штво, 
СКЗ, Бе о град 2010 (дру го, про ши ре но из да ње 2017). 




