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П Р И К А З И  К Њ И Г А

ДИС ПЕР ЗИВ НА ЦЕ ЛО ВИ ТОСТ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА  
АЛЕК САН ДРА ГА ТА ЛИ ЦЕ

Пе тар Пи ја но вић, Рас пра ва о Га та ли ци, Књи жев на оп шти на Вр шац, 
Вр шац 2015

Сту ди ја Пе тра Пи ја но ви ћа Рас пра ва о Га та ли ци је рас пра ва о Га
та ли ци, ко ли ко и о га та ли ци. У пи та њу је, да кле, рас пра ва о мо гућ но сти
ма књи жев но сти, кроз ли те ра ту ру јед ног по себ ног књи жев ни ка. Бу ду ћи 
да је Пе тар Пи ја но вић про у ча ва лац вр хун ских до ме та срп ске књи жев
но сти, ова сту ди ја пред ста вља рас пра ву о по зи ци о ни ра њу Алек сан дра 
Га та ли це ме ђу нај зна чај ни ја име на срп ске књи жев но сти.

Сту ди ја се са сто ји из де вет по гла вља у ко ји ма ау тор по је ди нач но 
ана ли зи ра де ла Алек сан дра Га та ли це, обра ћа ју ћи по себ ну па жњу на 
жан ров ске про бле ме и при по вед не ци клу се, као и по е тич ке срод но сти 
са дру гим ау то ри ма на ше и свет ске књи жев но сти. 

Ау тор је ана ли зом про зе Алек сан дра Га та ли це до шао до по е тич ког 
мо де ла ко ји пре ци зно де фи ни ше Га та ли чи ну про зу. Оно што пи сац сту
ди је на зи ва ,,флу ид на и дис пер зив на це ло ви тост” пред ста вља пре пли
та ње фраг ме на та, не у узроч нопо сле дич ном ни зу, не го у асо ци ја тив ном 
ни зу. Том де фи ни ци јом Пе тар Пи ја но вић успе ва да по ми ри два на из глед 
опо зит на мо де ла функ ци о ни са ња ствар но сти ко је је от кри ла про за Алек
сан дра Га та ли це: с јед не стра не те жњу ка упо је ди на че њу и с дру ге стра не 
,,хо мо ге ни зу ју ћи при ти сак оп штег” (Зиг мунт Ба у ман). Та ко су ро ма ни 
Алек сан дра Га та ли це из гра ди ли ,,фраг мен та ри зо ван, а ипак це ло вит 
вир ту ел ни ро ман о 20. сто ле ћу” (Пе тар Пи ја но вић). 

Утвр ђу ју ћи при по ве дач ки ну кле ус у књи жев ном опу су Алек сан дра 
Га та ли це, Пе тар Пи ја но вић утвр ђу је ко су све ње го ви књи жев ни пре ци. 
Бу ду ћи да су при че Алек сан дра Га та ли це при че о ду ши, ка ко ка же Пе тар 
Пи ја но вић, ње го ви књи жев ни прет ход ни ци у та квим ис тра жи ва њи ма 
су Ла за Ла за ре вић, Ми лош Цр њан ски, Раст ко Пе тро вић и Да ни ло Киш, 
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из ме ђу оста лих. Ла за Ла за ре вић је пр ви на том спи ску пи са ца за то што 
ће се пр ви у књи жев ном де лу зна чај ни је по за ба ви ти пси хо ло шком ана
ли зом по сту па ка и чо ве ко вог ду шев ног ста ња, ви ше не го спољ ног све та. 
Ме ђу тим, спи сак књи жев них прет ход ни ка не слу жи са мо утвр ђи ва њу 
књи жев не ге не а ло ги је. Пре све га, то је спи сак оних пи са ца ко ји су нај
сна жни је уче ство ва ли у ди ја ло гу са пи сцем. На тај на чин Га та ли ца гра
ди свој књи жев ни по сту пак кроз ди ја лог са тра ди ци јом. Од Ки ша зна мо, 
ако не већ од Хо ме ра, да је па ра фра за, пре о бли ко ва ње ра ни јих тек сто ва, 
не са мо ле ги тим но сред ство у са зна ва њу ствар но сти не го мо жда и је ди ни 
мо гу ћи на чин пи са ња и раз у ме ва ња ствар но сти. Оно што но во до но си 
два де се ти век и ње гов на след ник у књи жев но сти, а Га та ли ца је и у том 
сми слу ста нов ник овог ду хов ног по ли са, је сте пи са ње отво ре не ли те ра
ту ре ко ја на слу ћу је, пре и спи ту је исто ри ју, ме ша фик ци ју и фак та. Осим 
укљу чи ва ња чи та о ца у игру ства ра ња, ова квим пи са њем па жња се пре
у сме ра ва на сам чин ства ра ња. Про цес, а не ре зул тат је сте оно што ин
те ре су је на шег пи сца. 

Про за Алек сан дра Га та ли це у осно ви је са мо род на, али, као књи
жев ност пра фра зе, јед на ко је и про за ко ја не гу је и ко мен та тор ски дис курс. 
За то она оби лу је књи жев ним ре ми ни сцен ци ја ма, при та је ним ди ја ло зи ма 
с тра ди ци јом и алу зи ја ма.1

Ак тив ни ја уло га чи та о ца удах њу је нов жи вот основ ном тек сту, или 
про то тек сту. Про то текст и но во на ста ли текст та ко во де ди ја лог у ко јем 
се рас тва ра ју сло је ви ствар но сти и ве ли ке исто ри је. Не кад су те ре ми ни
сцен ци је, ка ко ка же Пе тар Пи ја но вић, ,,син таг мат ског ви да”, што зна чи 
да је алу зи ја на не ког пи сца да та у не ко ли ко ре чи, а не кад је у пи та њу 
ди ја лог два књи жев на де ла. Ми лош Цр њан ски је, утвр ђу је Пе тар Пи ја
но вић, не што бли жи пре дак Алек сан дра Га та ли це у ис тра жи ва њу ,,го ле 
ду ше”, али и пи та ња двој ни ка. 

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.2

Рас кол у чо ве ку, по дво је ност, иза зва на по ве ћа ва њем рас це па у са
мој ствар но сти, те ма је ко ју ис тра жу је Алек сан дар Га та ли ца у сво јим 

1 Пе тар Пи ја но вић, Рас пра ва о Га та ли ци, Књи жев на оп шти на Вр шац, 
Вр шац 2015, 59.

2 Исто, 10.



де ли ма. Над ја чан од све та ко ји је ство ри ла ње го ва ду ша, или над ја чан 
од оних без ду ше ко ји су ство ри ли ова кав свет (оста је пи та ње), чо век је, 
пре ко ди ран, свог тран сцен ден тал ног двој ни ка по ти ски вао и то је при
по ве да ње два де се тог ве ка ре ги стро ва ло. Про блем је са мо у то ме што се 
овај двој ник ја вљао свом ем пи риј ском бли зан цу у нај не згод ни јим тре
ну ци ма исто ри је. 

По пи та њу двој ни ка и удва ја ња, Алек сан дар Га та ли ца се сво јим 
књи жев ним по ступ ком ди рект но на ста вља, та ко ђе, на књи жев на ис тра
жи ва ња Бор хе са и Ки ша. Де таљ но ком па ра тив ном ме то дом Петар Пи
ја но вић ис тра жу је ди ја лог ко ји Га та ли ца во ди са овом дво ји цом ау то ра. 
Чи тав ар се нал сим бо ла ко ји слу же ја сни јем ис тра жи ва њу чо ве ко ве по
дво је но сти је ту, а ме ђу њи ма нај зна чај ни је ме сто при па да сим бо лу огле
да ла. Од пр вих књи жев них де ла, утвр ђу је Пе тар Пи ја но вић, Га та ли ца 
се ба ви тим пи та њи ма:

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... 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.3

Пра те ћи кроз сту ди ју ди ја лог ко ји Га та ли ца во ди са тра ди ци јом, 
Пе тар Пи ја но вић пра ти ства ра лач ки раз вој овог пи сца. Пре све га ком па
ра тив ном ме то дом, бу ду ћи да је то ме то да ко ја да је нај ви ше ре зул та та 
у ана ли зи књи жев ног де ла Алек сан дра Га та ли це. У том сми слу ау то ри
тет и ком пе тент ност Пе тра Пи ја но ви ћа као књи жев ног про у ча ва о ца 
води ће бу ду ћег чи та о ца сту ди је кроз књи жев ни ди ја лог ко ји пи сац во ди 
са сво јим прет ход ни ци ма. Та ко ће ова сту ди ја би ти јед на ко пси хо ло шка, 
со ци о ло шка, фи ло зоф ска, као што је и књи жев на ана ли за. Да кле, све 
оно што сту ди ја јед ног књи жев ног опу са тре ба да бу де, на ла зи се у овој 
сту ди ји. За то су по треб ни вр хун ски пи сац и вр хун ски ис тра жи вач. 

Не над СТА НО ЈЕ ВИЋ

3 Исто, 21.
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