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АЛЕК САН ДАР ГА ТА ЛИ ЦА

Уред ни штво Ле то пи са: Ка ко би сте у по е тич ком сми слу опи
са ли ак ту ел ни тре ну так са вре ме не срп ске про зе? Шта је на сле ди
ло пост мо дер ни зам осам де се тих и де ве де се тих го ди на про те клог 
ве ка?

Алек сан дар Га та ли ца: Срп ска про за по чет ка 21. ве ка не раз
ли ку је се од ита ли јан ске, ма ђар ске или изра ел ске. Има мо оштру 
по де лу на две вр сте књи жев но сти. Пр ву бих на звао очај нич ко те ра
пе ут ском, а дру гу уза луд но тран сцен дент ном. Очај ни те ра пе у ти 
ме ђу књи жев ни ци ма ре гру ту ју се углав ном из мла ђих ге не ра ци ја 
и они хо ће да осве тле па као са да шњег тре нут ка у ко јем не по сто ји 
ни ка ква транс цен ден ци ја, да кле ни ка кво по и ма ње про сто ра ко ји 
ни је про ду же так на шег ис ку ства или на шег за до вољ ства. Пи шу 
из нај ду бљих по бу да, не би ли њи ма и они ма ко ји чи та ју њи хо ве 
књи ге би ло лак ше. Та кви ро ма ни отва ра ју ра не, за да ју уда р це, не
гу ју есте ти ку ру жног и не ма ју на ме ру да сво ју по е ти ку по ме ре ни за 
ми ли ме тар да ље од обе сми шље не ствар но сти из ко је је бог одав но 
про те ран. На су прот њи ма, уза луд ни тран сцен ден та ли сти пи шу 
све рап со дич ни је књи ге, са све ду бљим и озбиљ ни јим фи ло зоф ским 
по ру ка ма. Не чи тљи вост ру ко пи са је пре по ру ка, по тре ба да се ро
ман окру жи са де се так струч них во ди ча уо би ча је на си ту а ци ја. Ако 
књи га не бу де има ла чи та ла ца, тим го ре по чи та о це. По сто ји са мо 
јед на ствар ко ја је ује ди ни ла пр ве и дру ге: и јед ни и дру ги про те
ра ли су при чу са свoјих стра ни ца – очај ни ци за то што је ствар ност 
то ли ко мр ска да у њу не мо же да ста не ни јед на при ча; тран сцен ден
та ли сти сто га што је при ча про ста, пуч ка и ни је јој ме сто у књи
жев но сти ко ја се већ одав но одво ји ла од те не из др жљи ве ствар
но сти. Ја, као пи сац, сто га већ го ди на ма имам са мо јед ну ми сао: 
ка ко да на сво јим стра ни ца ма спа сем при чу. 
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Све че шће се до га ђа да ро ма но пи сци пи шу сце на ри је за фил
мо ве и се ри је, а да дра ма тур зи до би ја ју књи жев не на гра де. Ве за 
из ме ђу књи жев но сти и филм ске умет но сти по ста је све чвр шћа. 
Ка ко ће се то од ра зи ти на са му књи жев ност? 

Пи шем сце на ри ја за те ле ви зи ју где сам за по слен; пре во дим 
дра ме ко је се игра ју на сце ни, али ка да поч нем с пи са њем ро ма на, 
ја ужи вам да га оде нем ре чи ма и ми сли ма та ко и то ли ко да он 
ни ка да не мо же би ти екра ни зо ван без ве ли ке ште те по укуп ну 
вер ти ка лу ми сли и ли те рар них опи са. Мо гу би ти до бри и ро ма ни 
бр зе ак ци је, стал них ди ја ло га и кро ки опи са, али то је оскуд на 
књи жев ност и рет ко из те опо ре зе мље мо же да ник не ве ли ка 
биљ ка ли те ра ту ре. Ка да се ро ман оде не у ле по ту ре чи и ре че ни ца, 
он по ста је лук су зан. А ка ква је то књи жев ност ако ни је лук су зна 
и не ну ди и ви ше не го што мо же да се по је де?

Сар тр је у про шлом ве ку по ста вио пи та ње за ко га се пи ше 
књи жев ност. Да ли мо же те да опи ше те да на шњег чи та о ца срп
ске про зе? Да ли је у пи та њу је дан тип чи та о ца, или је по сре ди 
ви ше раз ли чи тих ти по ва?

Да на шњи пра ви чи та лац срп ске про зе жи ви у ме сту од пе де
сет хи ља да ста нов ни ка. На чи та ње га по кре ће при јат на про вин циј
ска ча мо ти ња, до бра би бли о те ка, и не ма шти на ко ја га спре ча ва да 
ку пу је књи ге ко је су му не по треб не. Та кав чи та лац за ми шља пи сца 
ко ји жи ви у Бе о гра ду, Ни шу или Но вом Са ду као не ког гла ди ја то ра 
ко ји мо ра да се бо ри са си ла ма не мер љи вим, и за то чи та сва ку ње
го ву но ву књи гу, јер је убе ђен да је пи сац њо ме спа сао и сво ју ду шу 
и сво ју гла ву, а он – чи та лац из ма лог ме ста – по мо ћи ће му ти ме 
што ће му да ти по др шку у сво јој ти ши ни, у гра ди ћу ко ји је, не ма 
сум ње, ма ње опа сан и иза зо ван. Ова кве чи та о це тре ба не го ва ти и 
чу ва ти. Они су ти због ко јих пи ше мо књи ге. Они књи ге не чи та ју 
као кри ти ча ри, као не вер не То ме, као ци ни ци, већ у њих учи та вају 
сво ју страст и скло ни су да и од пи са ца ко ји су по не где би ли бле ди, 
плит ки или на ив ни на чи не до бре ли те ра те, а ка да се су срет ну с 
истин ски ве ли ком књи гом, да ни ма иду као пи ја ни и свој гра дић не 
мо гу да пре по зна ју. Ово ни је ни ка кво ли те рар но пре те ри ва ње, или 
јеф ти на иде а ли за ци ја. Пу ту ју ћи Ср би јом, од Ди ми тров гра да до 
Су бо ти це, упо знао сам сто ти не, мо жда и хи ља де та квих чи та ла ца. 

У ко јој ме ри по ли тич ка ко рект ност ути че на те ма ти ку и 
ква ли тет са вре ме не срп ске про зе? Да ли има те ути сак да по сто ји 
по ли тич ки ути цај на рас по ред сна га у књи жев ном по љу?
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По ли тич ка ко рект ност, као и по ли тич ка не ко рект ност, ду бо ко 
је су прот на сва ком пра вом про це су ства ра ња – то ме су ме учи ли 
мо ји ве ли ки про фе со ри на Ка те дри за свет ску књи жев ност. Ја се, 
да кле, као њи хов уче ник, ни сам ти ме ни ка да ба вио, јер ми је би ло 
глу по да на то гу бим вре ме. Мно гим пи сци ма то ни је глу по и та
кви у ли те ра ту ру ула зе за то да би од ње не што до би ли, а не сто га 
да би јој не што да ли. Про фе сор Зо ран Га ври ло вић, ко га су мно ге 
мла ђе ге не ра ци је већ за бо ра ви ле, го во рио нам је да у естет ском 
сми слу не ма ни ка кве раз ли ке из ме ђу фа ши стич ке и ан ти фа ши стич
ке књи жев но сти – и јед на и дру га има рок тра ја ња. Пр ва је не ста ла 
сло мом фа ши зма, а дру га ће, го во рио нам је про фет ски још по чет
ком осам де се тих го ди на два де се тог ве ка, не ста ти ка да из бле ди 
емо тив но се ћа ње на фа ши зам. Ви ди мо да нас где је ме сто мно гим 
ан ти фа ши стич ким пи сци ма: од Ре мар ка до Хајн ри ха Ма на, а њи
хов ути цај у вре ме ка да нам је то го во рио Зо ран Га ври ло вић још је 
био зна тан. Да кле, украт ко, по ли тич ка ко рект ност, као и по ли тич ка 
не ко рект ност, ни штав но ути че на ква ли тет срп ске, или би ло ко је 
дру ге про зе.

Чак и он да ка да је се бе прав да ла као из раз сна ге сти ла, као 
у слу ча ју Фло бе ро ве Ма дам Бо ва ри, про за је по се до ва ла и сна жан 
кри тич ки по тен ци јал. Да ли са вре ме на срп ска про за по се ду је кри
тич ки по тен ци јал и про тив че га се она бу ни, ако је тај по тен ци јал 
са чу ва ла? 

Ово пи та ње на ста вак је прет ход ног, а на ње га мо гу од го во ри
ти у истом то ну. Књи жев ност тре ба да се бу ни, књи жев ност тре
ба и мо ра да бу де мо рал на, она мо ра да жи го ше не прав ду и ни ске 
по бу де, књи жев ност оба ве зно мо ра да бу де на стра ни чо ве ка, ма
лог па и ве ли ког ако је чо век, али ако то чи ни пам фле ти стич ки или 
пла ка тер ски, он да ни је од ко ри сти ни се би, ни мо ра лу, ни чо ве ку. 
Ли те ра ту ра је ку ла у ко ју мо гу да уђу са мо они ко ји хо ће да ми сле, 
и је ди но они ко ји по сле чи та ња књи ге же ле да бу ду дру га чи ји не го 
што су би ли ка да су за по че ли с ње ним чи та њем. Књи жев ност је 
отуд ка та ли за тор чи та о че вог раз ми шља ња. До бра књи га не тре ба 
да ка же: „Уста ни, ма ли чо ве че”, „Су тра је дан за бу ну”, или „До ста 
си тр пео”, већ ако је до бра – да на гна чи та о ца да сам се би на кон 
чи та ња књи ге, ка же: „Ма ли сам чо век, али мо рам да уста нем!”, 
„Су тра ме њам не што око се бе, па ако тре ба и на бу ну ћу се ди ћи!” 
и нај по сле: „Не мо гу ви ше да тр пим не прав ду и по ни жа ва ња – ова 
књи га ми је на то ука за ла и ја не смем да је из не ве рим.” 




