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ПЕ ТАР ПИ ЈА НО ВИЋ

ГА ТА ЛИ ЦА 

При кра ју жи во та Ла за Ко стић је на пи сао ве о ма зна ча јан оглед 
„О Си ми Ма та ву љу” (1909). Вр ло су ва жне и за ни мљи ве Ко сти ће ве 
oцене и на по ме не о ве ли ком при по ве да чу. Две су са свим по ве за не. 
У пр вој на во ди да по пис де ла Си ме Ма та ву ља чи не „све гат ке и 
при по вет ке”,1 док у дру гој на по ме ни ау тор огле да раз ми шља о 
то ме шта се све мо гло до би ти да је Ма та вуљ ду же по жи вео. Па 
од го ва ра: „Ал’ у Си ме је до бро и при ја тељ ско око мо гло ви де ти да 
би се ње го вим ду жим жи вље њем срп ска књи га, срп ска га та ли ца 
са мо обо га ти ла и уз ви си ла.”2 Из ово га се још ви ди да Ла за Ко стић 
уз „гат ке” ве зу је „при по вет ке”, те да су за ње га „срп ска књи га” и 
„срп ска га та ли ца” јед но те исто. Omen est no men. Ко ре ном, тј. сво
јим пу ним об ли ком, ре чи „гат ка” и „га та ли ца” опре де ли ле су та ко 
не са мо пре зи ме на ше га пи сца, Алек сан дра Га та ли це, већ и по сао 
ко јим се он ба ви.

Нео бич ним ве за ма тре ба до да ти још јед ну Ко сти ће ву на по ме ну 
о ду ши: „У ду ши! У то ме је зна чај и вред ност при ча Си ме Ма та
ву ља.”3 А то је све оно Ма та ву ље во што је „нео до љи во из ни кло 
из тво рач ког за но са”4, из „ње го ве бе смрт не ду ше”.5 То у ње го вом 
де лу, ка ко га Ко стић у сво јим удва ја њи ма ви ди, тре ба раз ли ко ва
ти од оно га што је код Ма та ву ља „по род ње го ва са мрт ног мо зга”,6 
да кле „ви ше ре флек си ја и нео бра ђе на, ду шев но не сва ре на им пре

1 Ла за Ко стић, „О Си ми Ма та ву љу”, у: Књи га о Ма та ву љу, Са бра на де ла 
Си ме Ма та ву ља, књ. 9, при ре дио Ду шан Ива нић, За вод за уџ бе ни ке – Срп ско 
кул тур но дру штво „Про свје та”, Београд–За греб 2009, 65.

2 Исто, 64.
3 Исто, 65.
4 Исто.
5 Исто.
6 Исто.
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си ја не го пра ва ње го ва ин спи ра ци ја”.7 Ви де ће мо да су и мно ге 
при че Алек сан дра Га та ли це при че о ду ши. Оне то је су не са мо као 
не што „из ни кло из тво рач ког за но са” већ и, пре све га, по то ме што 
се све бит но, не ви дљи во и не у хва тљи во раз ре ша ва у ду ши ње го
вих ју на ка и при по ве да ча, а не то ли ко по оном што је спо ља да то. 

 У пред го во ру по но вље ном из да њу ра них ро ма на Ли ни је жи
во та, Еу ри пи до ва смрт и На лич ја (2013), још ви ше и још об у хват
ни је у књи зи Пи сац не ста ну је ов де (2013), Алек сан дар Га та ли ца 
рас пра вља о раз ли чи тим пи та њи ма сво је по е ти ке. У пред го во ру 
тој књи зи по сто ји и јед на Га та ли чи на на по ме на ко ја не го во ри 
са мо о по е ти ци не го и о иза бра ним књи жев ним пре ци ма: 

А кад сам по чи њао: љу био сам ви ше тон ски стих не го си ла бич
ки: стра сно во лео Цр њан ског и у по е зи ји и про зи, баш као Да ни ла 
Ки ша, Раст ка Пе тро ви ћа и Ла зу К. Ла за ре ви ћа, баш све пи сце код 
ко јих сам осе тио и ка кав сти хов ни да мар ко ји се оти ма хлад ним 
опи си ма и ви ви сек ци ји људ ске ду ше.8

Упо ре ђе но са већ по ме ну тим Ко сти ће вим по гле ди ма на умет
ност ре чи, ви де се ов де слич но сти: „сти хов ни да мар” код Га та ли це 
сро дан је оно ме што је по Ко сти ће вом схва та њу „из ни кло из тво
рач ког за но са” и „бе смрт не ду ше”, док су „хлад ни опи си” на лик 
оно ме што је по род „са мрт ног мо зга”. Сво је есте тич ке по гле де Ко
стић је из ло жио и у књи зи Основ но на че ло (1884), по ко јој укр шта ње 
су прот них а јед на ких си ла у при ро ди и ду ху ства ра њи хо ву рав
но те жу, од но сно си ме три ју. Ка да се те си ле спо је, тво ре ћи но ву 
це ли ну, тај спој чи ни хар мо ни ју у про сто ри ма ма те ри јал ног и ду
хов ног све та. Укр ште ни и удво је ни или ан ти те тич ки свет ко ји те жи 
је дин ству на ла зи се и у осно ви сли ке све та Алек сан дра Га та ли це. 
Дру га је ствар ко ли ко ће се тај ра су ти или фраг мен та ри зо ва ни 
свет истин ски уце ло ви ти.

Док се то не ви ди, вра ти мо се још јед ном из бо ру по срод но сти 
на ко јем Га та ли ца за сни ва сво ју по е ти ку. Ње го ви су књи жев ни 
пре ци у том из бо ру Ла за Ла за ре вић, Ми лош Цр њан ски, Раст ко 
Пе тро вић и Да ни ло Киш. Да ви ди мо за што би они, по ред још не
ких пи са ца по ме ну тих у дру гим тек сто ви ма, мо гли да бу ду пре те че 
на шем пи сцу. Ла за ре вић је за сно вао град ску при по вет ку у срп ској 
про зи и ти ме про ши рио њен те мат ски про стор. За слу га му је и у 
то ме што је пр ви наш при по ве дач ко ји ви ше не го на опис спољ ног 

7 Исто.
8 Алек сан дар Га та ли ца, „Пред го вор”, у: А. Га та ли ца, Огром ни ми кр о ко

смо си – иза бра ни ро ма ни (Ли ни је жи во та, Еу ри пи до ва смрт, На лич ја), „Ча роб на 
књи га”, Бе о град 2013, 7.
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све та по ла же на пси хо ло шку ана ли зу по сту па ка или при каз чо ве
ко вог ду шев ног ста ња. Опис при ро де и ми љеа у ње го вим при по
вет ка ма на го ве шта ва бо гат и сен зи би лан, при кри вен и дра ма ти чан 
уну тар њи жи вот ју на ка. 

Ла за ре ви ће ва сли ка све та ис ка зу је фи ну осе ћај ност, скро ви ту 
и ти ху дра ма ти ку, тај но вит и по е ти зо ван уну тар њи жи вот. Из ме на 
при по вед ног рит ма при ла го ђе на ста њу ду ше, стил ски про чи шће
на и су ге стив на при ча омо гу ћу ју овом пи сцу да за ни мљи во и ле по 
при по ве да. Обра зац је та квог при по ве да ња при по вет ка „Ве тар”, у 
ко јој се пре пли ћу ствар ност и сан. Ње ни кључ ни мо ти ви но се уну
тар ње зна че ње и сим бо лич ки сми сао о нео ства ре ној људ ској сре
ћи. Као да су узе ти из не ког сим бо ли стич ког, а не ре а ли стич ког 
ру ко пи са. У то ме се, по ред оста лог, и огле да зна чај ове при по вет ке 
у раз во ју срп ске про зе. Она је из спољ ног све та ду бо ко уро ни ла у 
уну тар ње пре де ле људ ске ду ше. Оту да је све у њој тек у на зна ка ма 
и на го ве шта ју. Ни шта ни је са свим из ве сно и ко нач но. Сва ка ствар 
или по ја ва има сво је ду пло дно, сво је при кри ве но, сим бо лич ко 
зна че ње. У та квом ру ко пи су Га та ли ца је мо гао да на ђе оно што и 
ње га у при ча ма за ни ма.

Ми лош Цр њан ски је не што мла ђи пре дак Алек сан дра Га та ли
це. Но, за раз ли ку од Ла зе Ла за ре ви ћа, ко ји још осве до ча ва це ло ви
тост сли ке све та, код Цр њан ског је тај свет, под ути ца јем про ме на 
ко је до но се мо дер но до ба и Пр ви свет ски рат, фраг мен та ри зо ван, 
де цен три ран, па и раз гло бљен. Та кав рас кол мо рао је на ћи свој из
раз у умет но сти и књи жев но сти. На шао га је у оту ђе но сти ју на ка, 
удва ја њу сли ке све та, у све при сут ни јим са др жа ји ма под све сти и 
сна, те у по тра зи за уто пиј ским про сто ри ма људ ске сре ће. Та рас
по лу ће ност и по тра га на не ки на чин обе ле жи ће цео два де се ти век. 
За то у тек сту „О чо ве ку” оца Та де ја на ла зи мо сле де ћу ми сао: „Ми 
смо мно го раз би је ни, по пут огле да ла ко је је раз би је но и оцр та ва 
ствар ност у пар чи ћи ма. Све док си ла Бо жи ја не при ку пи и са ста
ви, да се вер но огле да и ви ди лик Бож ји.”9 Срп ска књи жев на аван
гар да, ко јој при па да и ра ни Ми лош Цр њан ски, са ста вља ла је те 
пар чи ће или кр хо ти не ствар но сти у текст ко ји је био мо за и чан и 
рас то чен. 

Пре ло ми у том књи жев ном до бу би ли су об у хват ни ји и да
ле ко се жни ји. Раз гло бље на или по ме ре на ствар ност но во га ве ка 
до но си ла је бри гу, те ско бу и страх, што је на ла зи ло свој из раз у 
цр но ху мор ним и иш ча ше ним, гро теск ним сли ка ма. До не ла је кри
тич ки став пре ма на сле ђу за пад но е вроп ске кул ту ре и по ку шај да 

9 Отац Та деј, Ко је по бе дио стра сти, тај је по бе дио ту гу, „Им пе ри ја 
књи га”, Кра гу је вац 2012, 59. 
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се ал тер на ти ва све ту ко ји је гу био рав но те жу на ђе у но вој и окре
пљу ју ћој при ми тив но сти. Сви ти по тре си раз гло би ли су кла сич ни 
текст. Он ни је ви ше жан ров ски ста би лан већ спа ја ра зно ли ке књи
жев не вр сте, као што књи жев ност укр шта са му зи ком, сли кар ством, 
фил мом и дру гим умет но сти ма. Тај но ви текст јед на ко спа ја ау то
би о граф ско са фик ци о нал ним, а до ку мент жи во та са умет нич ком 
пре ра дом. У та квом по рет ку ства ри здра во ра зум ски став све ви ше 
за ме њу је оне о би чен, па и по ме рен по глед на свет. Уста ље ни фа бу
ла тив ни по ре дак у про зи све ви ше је за ме њи ва ла ло ги ка асо ци ја тив
ног ре да и њој бли ски на ра тив ни ре зо ви на лик ки не ма то граф ској 
тех ни ци и мон та жи умет нич ке це ли не. По е ти за ци ја про зе, жан ров
ска и сва ка дру га гра нич ност, укљу чу ју ћи и екс пе ри мент, по ста ли 
су та да су штин ске од ли ке при по вед не умет но сти у аван гар ди. 

Про ме на сли ке све та у мо дер ни зму тра жи ла је и про ме ну 
на ра тив не син так се, па и рит ма у про зи. Све је ра ђе но с уве ре њем 
да је циљ умет но сти, ка ко је 1917. го ди не пи сао Вик тор Шклов ски, 
„да ти осјет ства ри као ви ђе ње, а не као пре по зна ва ње; умјет нич
ки је по сту пак – по сту пак ’за чуд но сти’ ства ри (остра не ние ве шчеј) 
и по сту пак оте шча ле фор ме, ко ји по ве ћа ва те шко ћу и ду жи ну 
пер цеп ци је.”10 По што про зни ри там, на ро чи то у тра ди ци о нал ном 
при по ве да њу, ау то ма ти зу је пер цеп ци ју, „умјет нич ки је ри там са
др жан у про зном рит му кад се овај на ру ша ва”.11 Ме ђу тим, „ако 
на ру ша ва ње уђе у ка нон, оно ће из гу би ти сву сна гу оте жа ва ју ћег 
по ступ ка”.12 Да кле, све што по ста је ка нон – у рит му, сти ху, ком
по зи ци ји, при по ве дач ким тех ни ка ма, ви до ви ма ис ка за и у је зи ку 
– сла би умет нич ки учи нак про зног де ла. За то је аван гард ни текст 
стал но на сто јао да број ним про ме на ма оте жа пер цеп ци ју. На дру
гој стра ни, сам до жи вљај све та ко ји до би ја фор му раз гло бље не 
или раз би је не це ли не тра жио је не ста би лан и де ком по но ван об лик 
и из раз ко ји ће сли ку та квог све та нај бо ље при ка за ти. По зно мо
дер ни стич ки срп ски при по ве да чи ко ји пи шу од ше зде се тих го ди
на XX ве ка, а њи ма при па да и Киш, при хва ти ли су не ке те ко ви не 
аван гард ног на сле ђа. 

За што све ово до во ди мо у ве зу са про зом Алек сан дра Га та ли
це? Не са мо за то што он сво је прет ход ни ке на ла зи и у пи сци ма те 
епо хе – Цр њан ском и Раст ку Пе тро ви ћу – већ и отуд што су кључ на 
ње го ва де ла ве за на за то вре ме. У не ки ма се као књи жев ни ли ко
ви по ја вљу ју срп ски и европ ски аван гард ни пи сци. Јед ном реч ју, 
код Га та ли це је та епо ха пред ста вље на не са мо сво јим са др жа јем, 

10 Вик тор Шклов ски, „Умјет ност као по сту пак”, у: В. Шклов ски, Ус кр сну ће 
ри је чи, из бор и пре вод Ју рај Бе де ниц ки, „Ствар ност”, За греб 1969, 43. 

11 Исто, 50.
12 Исто, 51.
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лич но сти ма и ду хом, већ је она тран спо но ва на и при по вед ним 
тех ни ка ма ко је јед ним де лом ожи вљу ју и ти пом тек ста при бли
жа ва ју то бур но вре ме.

Из сво га стра дал ног до ба, ју на ци Ми ло ша Цр њан ског ми шљу 
се оти ску ју у свет не бе ског пла вет ни ла пред ста вљен у су ма тра
изму. То је по ку шај да се на ђе ви ши сми сао жи во та и на тај на чин 
ис ку пи чо ве ко ва смрт на при ро да. Но, та по тра га у ствар но сти 
по ка зу је се као оп се на и за блу да, од но сно као по ку шај да се пре
вла да сва ка ра ци о нал на огра ни че ност овог све та. Свет Ми ло ша 
Цр њан ског сло је вит је и ко ло ри сти чан. Опа жа јан је и чул но при
јем чив по то ме што га пи сац осе ћа и при ка зу је у зби ру исто вре
ме них и раз ли чи тих чул них ути са ка. Сто га ње гов из раз од ли ку је 
рас ко шна си не сте зиј ска пу но ћа ко ја че сто обе ле жа ва и ру ко пис 
Алек сан дра Га та ли це. При по вед ни по сту пак Ми ло ша Цр њан ског 
учи ни ла је по себ ним по е ти за ци ја про зе, лир ски ри там у ре че ни ци 
и но ва син так са. То зна чи да Цр њан ски вр ши по ме ра ња у тек сту 
– од скло па ре че ни це и сти ха до стил ске и жан ров ске ино ва ци је, 
за хва љу ју ћи ко јој се гу би уо би ча је на раз ли ка из ме ђу сти ха и про
зе. Уз ли ри за ци ју при че, при по вед но лир ско „ја” код Цр њан ског 
не ка да по ја ча ва ау то би о граф ска на ра ци ја укр ште на из ме ђу до ку
мен та и фик ци о нал ног све та. О то ме по себ но све до чи ње гов Днев
ник о Чар но је ви ћу (1921), пр ви крат ки аван гард ни ро ман у срп ској 
књи жев но сти. 

У аван гард ном кру гу је и про зни пи сац Раст ко Пе тро вић. 
Те мат ски је на сло њен на ар хе тип, сло вен ски мит и по тра гу за тај
ном чо ве ко вог по сто ја ња. Пе тро ви ћа за ни ма двој на чо ве ко ва при
ро да на раз ме ђи ани мал ног и ху ма ног. Пр во бит на и еле мен тар на 
са мо бит ност вра ћа Пе тро ви ће вог ју на ка ње го вим ко ре ни ма и са мом 
се би, а одва ја га од исто ри је и кул ту ре. Пе тро ви ће ва при по вет ка, 
ко ју од ли ку је по е ти за ци ја ис ка за, че стим жан ров ским пре ру ша
ва њем по твр ђу је „на че ло не пре ста ног ме ња ња.”13 Уз огре ше ње о 
ло ги ку про пор ци је и хо ти мич ну „не ус кла ђе ност при по ве да ња 
(из ме на пла но ва на ра ци је, про ме на при по ве да ча, мо бил ност ис ка
зних по зи ци ја – као у при чи ’Не мо гу ћи ра тар’)”,14 та кво при по ве
да ње обе ле жа ва при бли жа ва ње „по зи ци ја на ра тив ног су бјек та и 
са мог ау то ра”.15 У про зи Раст ка Пе тр о ви ћа град ски пеј за жи, до ми
нант ни и у про зи Алек сан дра Га та ли це, че сто до би ја ју фан та зма
го ри чан, тј. не ства ран из глед. 

13 Ми хај ло Пан тић, Мо дер ни стич ко при по ве да ње – срп ска и хр ват ска 
при по вет ка/но ве ла 1918–1930, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 
1999, 276.

14 Исто, 281.
15 Исто, 286.
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Све је код Раст ка ра су то, раз гло бље но и са сли ка ма ко је су 
из гу би ле кла сич ни оквир. У Да ну ше стом (1961) при по ве дач ко ри
сти крат ке и бр зе, го то во филм ске ре зо ве, што ка зи ва њу да је жи
вост и ди на ми ку. Та кво при по ве да ње не кад успо ра ва ју мо но то не 
сце не у ко ји ма го то во да и не ма рад ње. Пе тр о ви ће ви не вољ ни ци 
у том ро ма ну на ла зе уто чи ште са мо у сну. Њи хо ва ствар ност је 
сно хват на и из ме ша на са ја вом. За то је те шко раз лу чи ти оно што 
ју нак са ња од оно га што му се у ствар но сти до га ђа. Због удва ја ња 
ја ве и сна, по ме ша ни су и при по вед ни пла но ви ро ма на – објек тив
но ка зи ва ње сме њу ју са свим лич ни до жи вља ји пре ве де ни у при чу. 
У жан ров ски хи брид ној књи зи Љу ди го во ре (1931) њен ју нак, стра
нац на остр ву, хтео би да бла го де ти на ше ци ви ли за ци је на до ме сти 
ча ри ма при ро де ко ју осе ћа као свој мит ски, пр во бит ни за ви чај. 
Обич на при ча о стран ство ва њу пре тва ра се у лир ски фи ло зоф ски 
есеј о устрој ству ко смо са и све га у све ту. Док че сти це ко смо са те же 
тај но ви том је дин ству, чо век се, жи ве ћи у све ту ко ји је из гу био рав
но те жу, оту ђио и одво јио од дру гог. 

И у то ме је ду ал ност у чо ве ку мо дер них вре ме на. Тај рас кол 
за пи сан је и у про зи Раст ка Пе тро ви ћа, ко је га Алек сан дар Га та ли
ца по ми ње као сво га књи жев ног пре тка. Не по ми ње Ста ни сла ва 
Ви на ве ра, ау то ра При ча ко је су из гу би ле рав но те жу (1913) и јед
ног од ње го вих ју на ка у Ли ни ја ма жи во та (1993). Ви на вер је аван
гар дист ко ји у де ли ма укр шта еле мен те ра зних жа нр о ва – ли ри ке 
и есе ја, про зе и дра ме. Жан ров ски укр штај са др жи и ње го ва ра на 
при по ве дач ка књи га При че ко је су из гу би ле рав но те жу. Она спа ја 
фан та сти ку и ми то ло ги ју са са др жа ји ма ствар но га све та, ко ји та ко ђе 
гу би рав но те жу и ста бил ност. Гу бље ње рав но те же мо дер но га до ба 
и кла сич не син так се ла ко се осе ти и у Га та ли чи ном ру ко пи су, што 
на ро чи то по твр ђу је ње гов хи брид ни Ве ли ки рат (2012).

На сле ђе аван гард не по е ти ке код Алек сан дра Га та ли це огле
да се и у чи ње ни ци да је крат ки ро ман ње го ва оми ље на фор ма. Та 
фор ма је у срп ској аван гар ди при сут на још од по ја ве Днев ни ка о 
Чар но је ви ћу. Обе ле жа ва је екс пе ри мент, од сту па ње од ми ме тич ког 
обра сца, на гла ше на (ау то)по е тич ка свест при по ве да ча – ју на ка, 
пре власт пси хо ло шког над хро но ло шким вре ме ном, ин тер тек сту
ал ност и ин тер ме ди јал ност, (ау то)ци тат ност и до ми на ци ја на ра
тив ног су бјек та ко ји по ти ску је по зи ци ју све зна ју ћег при по ве да ча. 
У срп ском крат ком ро ма ну то ком це лог XX ве ка че сто се ја вља ју 
удво је ни при по ве да чи и ли ко ви. Фи гу ра „двој ни ка у крат ком ро
ма ну, од Ми ли ће ви ће вог Бес пу ћа, Цр њан ско вог Днев ни ка о Чар
но је ви ћу до Ан дри ће ве Про кле те авли је и Ки шо ве Ман сар де нај
о чи глед ни ја је ма ни фе ста ци ја кри зе иден ти те та мо дер ног ју на ка и 
дез ин те гра ци је ње го вог си сте ма вред но сти ко ји не мо же да оп ста не 
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у де ху ма ни зо ва ном све ту”.16 Та кав на чин удва ја ња сли ке на пу клог 
све та и син так се чест је и у про зи Алек сан дра Га та ли це. 

Ру ко во де ћи се из бо ром по срод но сти, Га та ли ца, ви де ли смо, 
ме ђу књи жев не прет ке увр шта ва и Да ни ла Ки ша. Ти ме је он по
ву као по е тич ку вер ти ка лу у ево лу тив ном лу ку срп ске про зе ко ји 
иде од аван гар де пре ма по зно мо дер ни стич кој по е ти ци из ше зде се
тих го ди на и да ље пре ма кра ју XX ве ка. У по ме ну том је из бо ру по 
срод но сти и Хор хе Лу ис Бор хес, о ко јем Га та ли ца де таљ но рас пра
вља у књи зи Пи сац не ста ну је ов де. Ње гов је зна чај у то ме што је, 
као ни је дан пи сац пре то га, „не у мо љи во уда рио на ми ме тич ност, 
од но сно пре сли ка ва ње”.17 Он „одва ја ви дљи во од не ви дљи вог и 
по ру чу је да су књи ге, спи си, ана ли и би бли о те ке под сти цај ни је 
од жи во то пи са род ног кра ја или би ло ка квог до ма ћег ко ло ри та”.18 

Бор хес из ми шља ствар ност и ма штом до ку мен ту је при чу. 
Ње го ву по е ти ку Га та ли ца ства ра лач ки учи та ва у свој ру ко пис. 
Ни јед ном ни дру гом пи сцу жи вот на гра ђа ни је до вољ на. За то им 
је по треб на па ра лел на ствар ност, ма шта ри ја или фан та сти ка. По
мо ћу ма ште обо ји ца ства ра ју ма гиј ски ре ал не све то ве, као што је 
ре а лан и при вид ко ји ства ра наш свет. Из ми шља ње осна жу ју ми
то по е ти ком и умет нич ком исти ном. Свој ства ра лач ки по сту пак 
чи не нео бич ним упо тре бом оте шча ле фор ме, при зма тич них сли
ка и про ду же не пер цеп ци је. У то ме им по ма жу фи гу ра огле да ла 
и огле да ња, ми сти фи ка ци ја и ци та ти из не по сто је ћих ен ци кло пе
ди ја или дру гих из ма шта них књи га. Не кад ко ри сте и на вод не на
уч не из во ре. Та ко „до ку мен ту ју” фан та сти ку, што им омо гу ћа ва 
да ми сти фи ка ци ја као при вид у њи хо вој про зи до би је ста тус не чег 
што на вод но по сто ји. На тај на чин при вид се пре тва ра у илу зи ју 
књи жев не ствар но сти. По узо ру на Бор хе са, и Га та ли ца у ру ко пи
се угра ђу је мно ге са др жа је ко ји пред ста вља ју апо криф но пам ће ње 
чо ве чан ства – ра зно ли ке па и не по сто је ће спи се, исто риј ска пре
да ња и из ми шље не лек си ко граф ске из во ре. 

И Киш је Бор хе сов след бе ник. То зна чи да су пло до ви ње го
ве лек ти ре већ по сто је ће при че и број на зна ња ко ја се мо гу на ћи 
у би бли о те ка ма, али и у књи га ма не по сто је ћих ау то ра. И од та кве 
гра ђе Киш ства ра сво ју про зу. За то се и ка же да је он под ути ца јем 
алек сан дриј ске шко ле. По сту пак ми сти фи ка ци је схва ћен на Ки шов 
на чин до зво ља ва и тра жи да се сва жи вот на, би о граф ска и ау то био
граф ска, исто риј ска и књи жев на гра ђа, укљу чу ју ћи и из ми шље не 

16 Пре драг Пе тро вић, Аван гард ни ро ман без ро ма на – по е ти ка крат ког 
ро ма на срп ске аван гар де, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 2008, 150.

17 Алек сан дар Га та ли ца, Пи сац не ста ну је ов де, Књи жев на оп шти на 
Вр шац, Вр шац 2013, 14.

18 Исто, 15.
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или ла жне из во ре, ле ги тим но ко ри сти с је ди ним ци љем – да до ку
мен ту је при по ве да ње и при чу учи ни увер љи вом. Та кав по сту пак, 
ко ји се по зи ва на раз не из во ре, „до ка зу је” ау тен тич ност и „исти
ни тост” при че. Оту да се Бор хе сов и Ки шов по сту пак че сто осла ња 
на ци тат, ин тер тек сту ал ност и мон та жу, од но сно на укр шта ње и 
ве зу тек сто ва ко ји већ по сто је у број ним књи жев ним и не књи жев
ним де ли ма.

Уз гра ђу из па ра лел ног све та, код Ки ша чи ње ни це ствар но сти 
та ко ђе пот кре пљу ју фан та сти ку. Све те чи ње ни це при по ве дач обич
но не да је у об ли ку па ра фра зе, већ их „кри во тво ри”, ме ња их или 
очу ђа ва не ким бит ним де та љем. За та кве при че ко је су, на под ло зи 
сво је основ не вер зи је, ис при ча не на дру га чи ји на чин и са раз ли чи
тим чу ди ма, при по ве дач Хор хе Лу ис Бор хес ка же да су апо криф не. 
Та кав апо криф ни по сту пак, ко јим се уоб ли чу ју ра зно ли ке те ме, 
Бор хе со во је на сле ђе ви дљи во и у про зи Да ни ла Ки ша. Ру ко во де ћи 
се за па жа њем Вик то ра Шклов ског ка ко стил, а за јед но са сти лом 
и про зни ри там, не сме да се уста ли пре ра ста њем у ка нон већ тре
ба да се ме ња и при ла го ђа ва сли ци све та, Киш тај по е тич ки на ук 
узи ма као сво је ства ра лач ко на че ло. Про мен љи вост и ди на ми ку 
тих чи ни ла ца при по ве дач ке фор ме на ро чи то осве до ча ва ра на Ки
шо ва про за. Та ко на ра тив ну кон вен ци ју крат ког ро ма на Пса лам 44 
(1962) ме ња отво ре на, од но сно по ли фо на струк ту ра Ман сар де (1962). 
Ова „са ти рич на по е ма” не са мо што па ро ди ра при по ве дач ке мо де
ле већ и по ка зу је чи тав ре ги стар гле ди шта из ко јих се свет по сма
тра и при бли жа ва чи та о цу упо тре бом од го ва ра ју ћих на ра тив них 
и ко мен та тор ских гла со ва. 

Рас та ка ње сли ке све та по твр ди ће Ки шо ви Ба шта, пе пео (1965), 
Ра ни ја ди (1969) и Пе шча ник (1972). Фраг мен та ри зо ван или ра сут 
свет у ис ку ству ма лог Ан дре а са Са ма, ко ји је ла ба во при по вед но 
сре ди ште што ве зу је исеч ке Ан дре а со вог ро до сло ва и се ћа ња, 
од ре ди ће фи ло зо фи ју ком по зи ци је и фор му ових Ки шо вих књи га 
по на о соб, али и це ли не по ро дич ног ци клу са. Осе ћа ње ду ал но сти, 
ко је обе ле жа ва сли ку ју на ка – при по ве да ча, ре флек то ва ње јед не 
књи ге у дру гим две ма, уза јам ност при че и зби ље, фик ци о нал ног 
и не фик ци о нал ног све та, укр шта ње про шлог и са да шњег, ствар но
сти и при ви да, чи ни да па ра лел ни и збиљ ски свет у овим де ли ма 
бу де огле дал ски пред ста вљен.

Тој ду ал но сти по ма же и чи ње ни ца да је свет у овом ци клу су 
рас то чен као и сам ру ко пис, али на су прот та квом све ту – ру ко пи су 
ја вља се че жња ју на ка – при по ве да ча да се ра су ти свет при бе ре и 
са ку пи, уре ди и ка та ло ги зу је; реч ју, да се уце ло ви, на ла зе ћи сво ју 
фи гу ру у иде ји о јед ној ве ли кој, уни вер зал ној књи зи на лик фа мо
зном кон дук те ру Еду ар да Са ма или ен ци кло пе ди ји мр твих у исто
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и ме ној Ки шо вој но ве ли. Но, упр кос тој че жњи, „ро ма неск ни дис
курс Да ни ла Ки ша не по врат но из гу бље ну це ло ви тост све та на до
ме шћу је кон струк циј ским то та ли те том ње го ве бес крај но рас пар ча не 
и не сво ди ве ра зно ли ко сти”.19 Та кво по е тич ко ис ку ство по зно мо
дер ни стич ки је ре флекс раз ло мље не сли ке све та и њој при ме ре не 
фор ме ство ре не у срп ској аван гар ди. То на сле ђе ба шти ни и на ра
штај пи са ца на рас кр шћу XX и XXI ве ка. Ме ђу њи ма је и Алек сан
дар Га та ли ца.

Све ово го во ри о јед ној вер ти ка ли срп ске про зе у ко јој има 
мно го раз ли чи то га и ин ди ви ду ал но га. Уну тар срод не по е ти ке у 
књи жев ној ди ја хро ни ји и син хро ни ји сва ки зна ча јан пи сац угра
ђи вао је у ру ко пис соп стве но ства ра лач ко ис ку ство и уме ће, сво ју 
сли ку све та и сен зи би ли тет сво је епо хе. На тој слич но сти и ис ку
ству по е тич ке раз ли ке и Га та ли ца при ча сво ју при чу. Те мат ски би 
се она мо гла пред ста ви ти на сло вом ње го ве књи ге Век. Ши ро ким 
фа бу ла тив ним об у хва том, та књи га са сто ти ну и јед ним ли цем по
ста је уни вер зал на књи га ми ну лог сто ле ћа. У ње го вим беш ча шћи
ма ис при ча не су и ка та ло ги зо ва не све бит не при че јед ног бр зог, 
бур ног и тра у ма тич ног вре ме на, ко је је са два свет ска ра та до не ло 
ве ли ке по тре се но вој европ ској и срп ској исто ри ји. Ти ин фарк ти 
у кр во то ку мо дер ног до ба, са свим су но вра ти ма и те ско бом, на ру
ши ли су це ло ви тост сли ке све та, свест при по ве да ча и са му при чу. 
Оту да је Га та ли чин Век, са сто ти ну јед ном при чом и сто ти на ма 
ли ца, сли ко ви та фи гу ра уз бу дљи ве и пер вер ти ра не дру штве не 
исто ри је и по је ди нач них људ ских суд би на.

У тај ве о ма ши рок хро но топ – са об у хват ним вре мен ским и 
про стор ним по љем – ста ле су и оста ле књи ге Алек сан дра Га та
ли це. Ве ћи на тих књи га те мат ски је окре ну та по че ци ма два де се
тог ве ка, Ве ли ком ра ту и ме ђу рат ном пе ри о ду, тек оквир но Дру гом 
свет ском ра ту, не што ви ше дис хар мо ни ји по рат ног до ба и кра ју 
умо р ног сто ле ћа ко је још увек ни је отво ри ло вра та исто ри ји с људ
ским ли цем. Са истом ви зу ром, ко ја тра га за свим оним што је 
има нент но чо ве ку и ње го вој суд би ни, хро но топ се код Га та ли це 
кат кад спу шта по ду би ни вре ме на. Исто риј ско вре ме та ко до се же 
сво ју древ ну ста ри ну, ан тич ки свет, ко ји огле да њем ствар но сти у 
ми ту и кроз стал но жи ви ар хе тип та ко би ва угра ђен и у те ме ље 
мо дер не европ ске ци ви ли за ци је. 

Га та ли цу не за ни ма са мо исто ри ја у свом фак ти ци те ту, већ 
пре све га оно што су ње ни уну тар њи про це си или дух вре ме на. 

19 Ти хо мир Бра јо вић, „Пе шча ник на Ман сар ди – по зно мо дер ни стич ки сен
зи би ли тет у ро ма ни ма Да ни ла Ки ша”, у: Т. Бра јо вић: Об ли ци мо дер ни зма, Дру
штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, Бе о град 2005, 262.
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Ти про це си не рет ко су суб вер зив ни и не на кло ње ни чо ве ку ко ји 
по ку ша ва да сво је вре ме осми сли жи вот ном пу но ћом. Па ра докс 
исто риј ског то ка, ка ко га ви ди Га та ли чин при по ве дач – че сто и у 
уло зи ли ка ре флек то ра – у то ме је што исто ри ја сво јим беш ча шћи
ма уни жа ва чо ве ка и свет у ко јем он жи ви. Два де се то сто ле ће је 
ме ра те ре гре си је и по то ме је ви ше стру ко за ни мљив као књи жев на 
те ма. Оси па ње исто ри је и ње ног сми сла оту ђу је чо ве ка и ки да ње
го ве ве зе са све том. Оту да је ра сап као гу бље ње це ло ви то сти јед на 
од оп се сив них те ма Алек сан дра Га та ли це. Про стор у ње го вој про
зи ма хом је усред сре ђен на Бал кан и Ср би ју, на ро чи то на Бе о град, 
док ши рим об у хва том уо кви ру је цео ста ри кон ти нент, пре све га 
сред њу Евро пу и Ме ди те ран. Тај ма тич ни про стор Га та ли чи не 
про зе је по при ште исто ри је, тј. ла ви ринт у ко јем ју на ци, по на ло
гу сво је при ро де или суд би не, тра же пра ви пут до ци ља; ако ци ља 
уоп ште има. 

При по ве дач Алек сан дра Га та ли це узи ма ра зно ли ке ви до ве и 
гле ди шта. Осим што во ди при чу, при по ве дач се не кад ја вља и у 
уло зи ју на ка – све до ка ко ји пам ти до га ђа је и љу де, све зна да ра и 
ко мен та то ра. Лик при по ве да ча са ви ше функ ци ја, а пр ва му је да 
то што ка же бу де за ни мљи во и увер љи во, по том из ме не та ча ка 
гле ди шта или при по вед них пер спек ти ва, омо гу ћа ва ју пи сцу да 
ства ри осмо три и при ка же из ра зних угло ва. Ње го ва уну тар ња ви
зу ра омо гу ћа ва му да исто риј ско за ме ни пси хо ло шким вре ме ном, 
да вре ме рас пли не или згу сне, те да га по ста ви пре ма при ро ди са ме 
рад ње и при че. При том пи сца не за ни ма то ли ко спо ља шна исти на, 
по што је она тек оквир за уну тар њу при чу или при чу о ду ши. 

Ка ква је то при ча? Од го вор тра жи под се ћа ње да је цео XX век 
у зна ку ра сло ја ва ња и по дво је но сти. Пр ве де це ни је тог ве ка, у ко
ји ма је це ло ви та сли ка све та ко нач но раз би је на кроз пред о се ћај 
ве ли ког ра та, рат на стра да ња и те ско бе, па по рат не тра у ме, рас то
чи ле су це ли ну људ ског би ћа и ство ри ле по год не усло ве за ства ра
ње по де ље не лич но сти. Не ка да су ти усло ви код Га та ли це ве за ни 
за на след не или не ке дру ге чи ни о це људ ске суд би не. Рас та ка њу 
це ло ви то сти до дат но ће до при не ти и но ви свет ски рат и ка та кли
зма ко ју је тај рат иза звао. Вре ме по сле Дру гог свет ског ра та код 
нас ства ра но ву, иде о ло шку лич ност, са вред но сти ма ко је су би ле 
са свим дру га чи је од пред рат них. Иде о ло шки пре ко ди ран, но ви чо век 
мо рао је да осе ти уну тар њи рас кол ко ји је ну жно ра ђао двој ни ка.

О то по су двој ни ка све до че већ Ли ни је жи во та, пр ви ро ман 
Алек сан дра Га та ли це. Огле дал ска про јек ци ја ни је по твр ђи ва на у 
ње го вој про зи са мо кроз по је ди не ју на ке, већ је на шла на ра тив ни 
лик и у ком по зи ци ји по је ди них при ча умет ну тих у ро ман. Те вр сте 
је и огле дал ска ком по зи ци ја при че о уби ству Рас пу ћи на и ен гле
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ском аген ту у Ве ли ком ра ту. Та кво раз у ме ва ње све та, лек ти ра у 
ко јој на ро чи то ме сто има ју Бор хес и Киш, те пре све га уну тар ња 
по тре ба при че да при ка же удво је но ли це све та и чи та о ца, учи ни ли 
су да удва ја ња и огле да ла бу ду зна чај не фи гу ре у про зи Алек сан
дра Га та ли це. 

Код Да ни ла Ки ша то се за па жа у ау то по е тич ким ко мен та ри ма 
у ко ји ма ње гов ју нак – при по ве дач са гле да ва се бе из пер спек ти ве 
не ког дру гог, тј. кроз од нос пре ма се би као стран цу. Огле дал ски 
су у про зи бор хе сов ске по е ти ке пре ло мље ни ја ва и сан, ствар ност 
и умет ност, ау тор и ау тор ски при по ве дач. Раз би је но огле да ло као 
то пос те про зе на бо го слов ски на чин по твр ђу је и већ по ми ња на 
ми сао оца Та де ја. Он го во ри о ствар но сти у пар чи ћи ма ко ју мо же 
да са ста ви са мо Бож ја си ла и њо ме пре о бра ће ни чо век. Тек та да ће, 
под се ћа отац Та деј, мо ћи да се „вер но огле да и ви ди лик Бож ји”. 
Из но ва са ста вље но огле да ло, а то је са мо жуд ња мо дер них вре ме
на, омо гу ћи ло би да се ви ди и це ло вит људ ски лик. 

Ако у тој про зи ни су це ло ви ти свет и при по ве да че ва пред ста
ва о све ту, че сто на кла си чан на чин ни је хо мо ге на ни на ра тив на 
син так са ни при ча ко ја о све ту при по ве да. То се по себ но ти че ро
ма на, од но сно оних ње го вих гра див них еле ме на та ко ји ро ман чи не 
хи брид ним жа нр ом. Бор хе су ро ман ни је био по во љи јер је, за раз
ли ку од при че ко ја „има ви ше спон та но сти”,20 тај жа нр „вр ло ве
штач ки”.21 И ка да су од лу чи ва ли да пи шу у том жан ру, Бор хе со ви 
след бе ни ци у пра ви лу ни су ства ра ли чвр сте на ра ти ве. Кла сич не 
и це ло ви те при по ве дач ке об ли ке на до ме шта ли су об ли ци ма рас
тре си те ци клу сне про зе. Та ко је и са Га та ли цом. Ње гов пр ви крат ки 
ро ман Ли ни је жи во та има та кав склоп, као што је ро ман Ве ли ки 
рат гра ђен без кла сич ног глав ног ју на ка и као сло же ни на ра тив 
мо за ич не фор ме. Свет ко ји се из ну тра рас то чио за то ни је ла ко ни 
по жељ но пре та ка ти у мо но лит не ро ма неск не фор ме, ни ти у ње
го вој град њи ко ри сти ти кла сич не при по вед не тех ни ке. То се код 
Га та ли це ипак ви ше од но си на уоб ли че ње ро ма на не го на на ра ти
ве ма њег оби ма, од но сно на при че. Ко ли ко год да је ње гов ро ман 
рас то чио кла сич ни об лик, што зна чи да је по фор ми ра сут и дис
пер зи ван, то ли ко су при че као са мо стал не це ли не или де ло ви 
ма кро струк ту ре углав ном на ра тив но ста бил не. 

Све ово отва ра пи та ње при че и ње ног ста ту са у про зи ово га 
пи сца. Тај ста тус не што је дру га чи ји од бор хе сов ске тра ди ци је уто
ли ко што при ча код ње га ни је схва ће на као при по ве да ње по е ти ке. 

20 Хор хе Лу ис Бор хес, „Ро ман”, у: Кар ло Ро бер то Стор ти ни, Бор хе сов реч
ник, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1996, 208.

21 Исто.
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За раз ли ку од Ки шо ве Ман сар де и по ро дич ног ци клу са, у ко ји ма 
се че сто мо гу на ћи фраг мен ти по е ти ке у екс пли цит ном ви ду, код 
Га та ли це то га не ма. Це ла је Ман сар да екс пли цит на и има нент на 
рас пра ва о по е ти ци про зе. Ако Га та ли ца та кву књи гу и не ма, има 
Ми ми кри је ко је па сти шом, на бла го па ро диј ски, ма ње иро ни чан 
на чин под ри ва ју раз не мо де ле при по ве да ња, па и бор хе сов ско на
сле ђе у књи жев но сти. Дру ге ње го ве књи ге ис ка зу ју по е тич ки став 
на знат но дис крет ни ји, тач ни је има нен тан на чин. 

Ви дљи во је, да кле, да у при по ве дач кој по е ти ци Алек сан дра 
Га та ли це ве о ма ва жну уло гу има при ча. По ми шље њу ово га ау то ра, 
при ча не тре ба да бу де ис пра зна по е тич ка игра. За то се он „про
ти ви сва кој књи жев но сти ко ја при ча о то ме ка ко ће при ча ти, пре ти 
да ће нам не што ис при ча ти, или твр ди да ће оно што ни је до при
ча но би ти до при ча но у не кој фа мо зној бу ду ћој књи зи”.22 Уме сто 
тог и та квог пре не ма га ња, Га та ли ца вра ћа до сто јан ство мо дер ној 
при чи ко ја се по ка зу је као је ди ни пра ви га рант „за ни мљи во сти 
про зе”.23 Још тач ни је, осло нац на при по ве да ње је „ма тер њи је зик 
књи жев но сти уоп ште, од Гил га ме ша до Оди се је; од Ме де је до Хи
ља ду и јед не но ћи, од Ро меа и Ју ли је до Про це са”.24 То зна чи да „не 
мо же по сто ја ти књи жев ност без при че”.25 

Бо ри слав Пе кић ка зу је да пи сцу у ис по ве да њу по е ти ке не 
тре ба на реч ве ро ва ти. Он с раз ло гом ми сли да је од екс пли цит не 
по е ти ке оту да зна чај ни ја са ма про за. Га та ли ца сво ја по е тич ка ста
но ви шта пре све га по твр ђу је при по ве дач ком прак сом. Мо гло би 
се ре ћи да он при по ве да ње по е ти ке ста вља у дру ги план, или га 
по ми ру је са за ни мљи вом и су ге стив но ис при ча ном при чом ко ја 
го во ри из ну тра, са ма за се бе и са ма о се би. Осим што је су ге стив на 
и ве о ма за ни мљи ва, Га та ли чи на при ча, у ау тор ском ви ђе њу јед
на ко „дра ма тич на, осе тљи ва, ра њи ва, хе рој ска, ика р ска”,26 не кад 
је не на ме тљи во по е ти зо ва на, али ни ка да лир ски сен ти мен тал на. 
Не са мо по то ме што сво ју рад њу углав ном ло ци ра у град ски про
стор, та при ча је из раз ур ба ног при по ве дач ког сен зи би ли те та, а 
по свом ду ху је са вре ме на чак и ка да си ла зи у ду бо ку про шлост.

Књи жев на вер ти ка ла ко ју Алек сан дар Га та ли ца по вла чи пре
ма про шло сти тра же ћи у њој књи жев не прет ке не до се же са мо по
че так XX ве ка и аван гар ду. Као ства ра лац ко ји ве о ма до бро по
зна је и ста ро грч ку књи жев ност, он сво је прет ке тра жи и на ње ним 
из во ри ма. На ла зи их у де лу драм ског пи сца Еу ри пи да, о ко јем 

22 Алек сан дар Га та ли ца, „Пред го вор”, исто, 9.
23 Исто.
24 Исто.
25 Исто.
26 Исто.
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при по ве да и ње гов ро ман Еу ри пи до ва смрт. Ни је то је ди на ве за 
Га та ли це и древ ног дра ма ти ча ра. На и ме, у освр ту на соп стве но 
де ло и на ве зу с Еу ри пи дом, он из но си став да је ан тич ком књи жев
ном прет ку „не ка вр ста се кре та ра на срп ском је зи ку”.27 А та ве за 
огле да се и у то ме што је Еу ри пид ње гов про зни пут „до кра ја 
офо р мио”.28

У че му се огле да тај ути цај и ве за два пи сца ко је де ле два де
сет че ти ри ве ка? Тре ба под се ти ти да Ари сто тел у рас пра ви О пе
снич кој умет но сти по во дом Еу ри пи да ис ти че зна чај при че и чи
ње ни цу да је ве ли ки дра ма ти чар „за це ло пе сник оно га што је нај
ви ше тра гич но”.29 Том ста ву о Еу ри пи ду Ми лош Ђу рић до да је и 
ко мен тар: 

Жи вим цр та њем нео бич них стра сти и тра гич них љу ба ви, 
умет нич ким при пра вља њем тре ну та ка пре по зна ва ња, про ве ра ва
њем це лог ни за осе ћа ња, по сти за њем фи не и га ну тљи ве гра да ци је, 
ни ко ни је умео као он да иза зо ве ду бо ке ути ске у ду ши гле да ла ца.30

У Га та ли чи ном ви ђе њу два су ва жна бе о чу га ко ји сто је из ме ђу 
ње га и Еу ри пи да: уве ре ње да „ве ли ка умет ност ни ка ко не сме би ти 
до сад на”31 и став да је уз Еу ри пи до ву по моћ по е зи ја за у век опре
де ли ла из глед ње го ве „лир ске про зе”.32 Без об зи ра на окол ност да 
је XX век с оту ђе ном и из ну тра по де ље ном лич но сти мо дер ног 
вре ме на у сре ди шту про зе Алек сан дра Га та ли це, древ но на сле ђе 
у њој по твр ђу је то пос удва ја ња и двој ни ка ко ји у ан тич кој ми то
ло ги ји и књи жев но сти има свој ар хе тип ски мо дел. Код Га та ли це 
тај то пос је оса вре ме њен и знак је осе ћај но сти пи сца ко ји је дух 
књи жев но сти с кра ја ми ну лог ве ка пре нео у XXI сто ле ће. При то ме 
он на ис ку ству књи жев них пре да ка ства ра сво ју и пре по зна тљи ву 
при чу. Има и свест о то ме да би му пре ци мо гли би ти Ла за Ла за
ре вић, Раст ко Пе тро вић, Цр њан ски и Киш. У њи хо вој су бли зи ни 
древ ни Еу ри пид, свет ски Бор хес, Бор хе сов след бе ник на сво ме 
пу ту у свет Па вић и са свим свој, мо дер ни кла сик Пе кић, као што 
су му ве ли ки узо ри Ан дрић и Се ли мо вић. Ни ма ло слу чај но, на по
чет ку ово га тек ста на шао се у при чи и при по ве да њу из у зет ни Си мо 
Ма та вуљ. За Ма та ву ља је лу ди а ге ни јал ни Ла за Ко стић ре као да 

27 Исто.
28 Исто.
29 Ари сто тел, О пе снич кој умет но сти, пре вео Ми лош Н. Ђу рић, За вод 

за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1988, 65.
30 Ми лош Н. Ђу рић, „Ре ги стар име на с об ја шње њи ма и на по ме на ма”, исто, 

119.
31 А. Га та ли ца, исто, 8.
32 Исто.
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би се „ње го вим ду жим жи вље њем срп ска књи га, срп ска га та ли ца 
са мо обо га ти ла и уз ви си ла”. То је пом но би ра на, ужа и ши ра књи
жев на фа ми ли ја, чи ју срп ску књи гу с по уз да њем на ста вља њен 
по то мак Га та ли ца.




