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ко ји су на ста ли у са мом чи та њу и да нас вра ти чи та њу, а не да чи та ње 
окон ча”, збор ник Сто го ди шњи ца „Ли ри ке Ита ке”, са мно штвом под
сти цај них уви да, вра тио је чи та о це по е зи ји Ми ло ша Цр њан ског, до ка
зав ши, ујед но, ка ко Ли ри ка Ита ке, сто ти ну го ди на на кон об ја вљи ва ња, 
под сти че ме то до ло шки и ин тер пре та тив ни „са мо при нос но вог”, док, у ова
ко кон ци пи ра ним хер ме не у сиј ским за хва ти ма, по е зи ја, али и це ло куп но 
ства ра ла штво Ми ло ша Цр њан ског, не из бе жно зна че „је дан сте пен ви ше”. 
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РУКОВЕТПРОЗНИХКРОКИЈА

Ђор ђе Пи са рев, Сен ти мен тал но вас пи та ње ју на ка ро ма на, Аго ра, Но ви 
Сад 2020

„Де ша ва се да Пи сац та ко упле те при чу, да она по ста је го то во не ра зу мљи ва. 
То у ве ћи ни слу ча је ва ни је не ка му дрост или ча ро ли ја не до ступ на чи та о ци ма. 

Обич но је то не ка три ча ри ја. Уо ста лом, ни од пи сца се не оче ку је да му  
сва ка бу де зла та вред на.”

(Ђор ђе Пи са рев, Сен ти мен тал но вас пи та ње ју на ка ро ма на)

Но ва књи га Ђор ђа Пи са ре ва се, у скла ду са до са да шњим пре о ку
па ци ја ма овог ау то ра, пред ста вља као јед но из ра зи то пост мо дер но оства
ре ње. По вр шни чи та лац, ко ји на осви ту тре ће де це ни је два де сет и пр вог 
ве ка још увек су ди о књи зи на осно ву ко ри ца, за си гур но ће би ти по нет 
на ја вом де ла „из ра зи то ме та про зног им пул са”, ко је се оства ру је у „жи
вом ин тер тек сту ал ном ди ја ло гу са до бро по зна тим име ни ма свет ске 
књи жев но сти — Тол ки ном, С. Кин гом, Му ра ка ми јем, Ди кен сом, Тве
ном, Зе бал дом, Геј ме ном, Џ. Остин, А. Кри сти, Аси мо вим, Мел ви лом, 
Лор ком, Хан лај ном и др.”, ви зи ја ма па лимп се ста тек ста, пост мо дер ног 
чи на де кон струк ци је и жан ров ског екс пе ри мен та са ро ма ном о умет ни
ку и обе ћа њем „за ум них, ду хо ви тих и ма што ви тих скло по ва”.

Све сни, да кле, овог рас ко шног хо ри зон та оче ки ва ња, и ма ње или 
ви ше са уз бу ђе њем, отва ра мо ко ри це оби мом не ве ли ке књи ге при ча. 
Сен ти мен тал но вас пи та ње ју на ка ро ма на са сто ји се од че тр де сет про
зних оства ре ња, ко је је те шко жан ров ски од ре ди ти. Да ли су у пи та њу 
крат ке при че, flash fic tion, „ми ни ја тур не но ве ле” (ка ко нас оба ве шта вају 
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ко ри це, ко ји ма се у тре нут ку пре ке по тре бе из но ва окре ће мо), сво је вр сна 
по е зи ја? Од го вор на ово пи та ње мо ра ће да ти чи та лац; ми смо се опре
де ли ли за из раз „про зни кро ки ји”, ко ји бо ље из ра жа ва при ро ду екс пе
ри мен та Пи са ре ва не го што то чи не кон вен ци о нал ни тер ми ни на у ке о 
књи жев но сти. 

Збир ку отва ра текст ко ји но си исти на слов као и она са ма ‒ Сен
ти мен тал но вас пи та ње ју на ка ро ма на. У пи та њу је нај о бим ни је (не
пу не три стра не) и нај кон вен ци о нал ни је оства ре ње ове књи ге, ко је се 
из два ја из остат ка кро ки ја сво јом ре ла тив ном раз ра ђе но шћу и пре тен
зи ја ма на уло гу пред го во ра, по ста ју ћи та ко исто вре ме но и фик ци ја и 
не фик ци ја. Већ у са мом на сло ву, ко јим је овај кро ки чвр сто ве зан за збир
ку као це ли ну и по ста вља се као њен ми кро ко смос, на го ве шта ва се пр ва 
и ва жна ин тер тек сту ал на ве за ‒ а то је она са жан ром бил дун гсро ма на, 
ко ја се оства ру је ево ци ра њем на сло ва по зна тог оства ре ња Ги ста ва Фло
бе ра. Мо то нам до но си дру гу ве зу ‒ ци тат из Тол ки но вог Хо би та, а 
тре ћа се ја вља у са мом тек сту кро ки ја; у пи та њу је Бор хе сов Пјер Ме нар.

Као и сва ки ау тор пост мо дер не про ве ни јен ци је, ни Пи са рев ни је 
мо гао за о би ћи по зна тог ар ген тин ског пи сца, ко ји је сво јим крат ким 
при ча ма по ста вио те мељ са вре ме не књи жев но сти. По ступ ци ко је је 
Бор хес у сво јим де ли ма с успе хом при ме њи вао, као што су, ре ци мо, ци
тат и па стиш, али и ње го ви мо ти ви и фи ло зоф ске пре о ку па ци је ‒ вре ме, 
веч ност, ла ви рин ти и огле да ла ‒ не за о би ла зан су део ку ти је са ала ти ма 
сва ког пи сца пост мо дер ни стич ке по е ти ке, па сто га овај из бор ни не чу ди. 
„Пјер Ме нар, ау тор Ки хо та” јед на је од Бор хе со вих нај по зна ти јих при ча, 
ко ја се ба ви јед ним од кључ них пи та ња лин гви сти ке и пост мо дер не 
фи ло зо фи је: ства ра њем и од ре ђи ва њем зна че ња. На пи сан у фор ми књи
жев ног при ка за, „Пјер Ме нар...” нам до но си при чу о исто и ме ном ли ку 
ко ји по ку ша ва из но ва на пи са ти Дон Ки хо та, ко ји се „реч по реч и ред 
по ред” ‒ ка ко нам об ја шња ва Пи са рев ‒ по кла па са Сер ван те со вим.

Ова ве за ‒ има ју ћи у ви ду пр ви текст збир ке као нај зна чај ни ји, и 
сво је вр сни ау то по е тич ки ис каз ‒ за кљу чу је мо, не мо же би ти слу чај на! 
Љу би те љи крат ке при че ‒ и књи жев но сти уоп ште ‒ ла ко ће се се ти ти 
ка ко нам Бор хес го во ри о то ме ко ли ко је Ме на ров Ки хот бо га ти ји и сло
је ви ти ји од Сер ван те со вог, и то због то га што је Ме на ров текст на стао 
у мно го ка сни јем вре ме ну, и са мим тим је про жет зна че њи ма ко ја ни су 
мо гла по сто ја ти у Сер ван те со во вре ме. Да ли, по зи ва ју ћи се на бил дунгс
ро ман, тај зна чај ни жа нр европ ске књи жев но сти и „Пје ра Ме на ра, ауто
ра Ки хо та”, Пи са рев же ли да нам ука же на то ка ко се ње го во по ду хва
та ње „сен ти мен тал ног вас пи та ња” не са мо на до ве зу је на књи жев ну 
тра ди ци ју, већ је и на но во осми шља ва и да је јој зна че ње ко ја она у сво
је вре ме ни је по се до ва ла? На пр ви по глед чи ни се да је та ко; ме ђу тим, 
по гле да мо ли Пи са ре вљев ис каз да је „Ме нар уза луд но ис пи си вао Сер
ван те со вог Ки хо та (не)схва та ју ћи да је то увек иста при ча од тач ке до 
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тач ке”, по ста вља се пи та ње ‒ од ба цу је ли Пи са рев Бор хе са, или ко ри сти 
ње го во де ло ис кљу чи во као ре фе рент ни ори јен тир?

На ше је ми шље ње да је реч ипак о овом дру гом. Го во ре ћи о „Бор
хе су ко ји је, ви ди чу да, био ди рек тор Би бли о те ке иа ко ни је мо гао да 
чи та ни књи ге ко је је чу вао, а ка мо ли не што ви ше, тј. дру го”, Пи са рев 
као да на го ве шта ва да је ипак реч о сво је вр сном ин тер тек сту ал ном ди
ја ло гу; ме ђу тим, ово по зи ва ње на Бор хе са тек је па у шал ног ка рак те ра. 
Чак и ако је ау тор имао на ме ру да, од ба цу ју ћи ре ше ње Пје ра Ме на ра, 
до ка же не мо гућ ност не са мо обо га ћи ва ња тек ста већ и ње го ве ре кон
струк ци је (а све то на при ме ру бил дун гсро ма на, те ста ме не и чвр сте 
фор ме), оно не би ва успе шно ре а ли зо ва но у тек сту. По ри ца ње Бор хе са, 
и по ри ца ње зна че ња тек ста са ми по се би ни су ни ка кав грех пре ма књи
жев но сти; ме ђу тим, оно што им да је на те жи ни је сте успех њи хо ве ре
а ли за ци је. Да ли Пи са рев у сво јој де кон струк ци ји и кул ту ру и не ну ди 
не што што је зна чај но и ре ле вант но, или је у пи та њу тек до сет ка, ко ја 
се у са мој се би ис цр пљу је?

Од го вор на то пи та ње да ће нам са ми тек сто ви Пи са ре ва, осло бо
ђе ни на кнад ног учи та ва ња. Већ смо иза бра ли да их на зо ве мо про зним 
кро ки ји ма, а са да ће мо обра зло жи ти и за што; у пи та њу су из ним но 
крат ки тек сто ви, ко ји су (с де ли мич ним из у зет ком пр вог) са чи ње ни по 
пот пу но ис тој схе ми. Та схе ма из гле да ова ко: мо то‒при ча‒постскрип
тум. За мо то‒при ча по слу жи ли су исеч ци из раз ли чи тих књи жев них 
оства ре ња, и то, углав ном, оних ко ји при па да ју жан ров ској књи жев но
сти, прем да има и по зи ва ња на „кла си ке”. Мо то ко ји отва ра при чу нај
че шће је те шко са њом по ве за ти, и мо же се по твр ди ти да је у ве ли ком 
бро ју слу ча ја у пи та њу ци тат ко ји је мо гао би ти за ме њен би ло ко јим 
дру гим. Са ме при че се ‒ у до ме ну ми кро фик ци је ‒ ба ве уста ље ним 
књи жев ним мо ти ви ма и за пле ти ма ре ду ко ва ним на нај о снов ни је цр те, 
док је постскрип тум нај че шће сво је вр сна пи шче ва до сет ка, ко ја мо же, 
а и не мо ра, има ти ве зе с оним што јој прет хо ди.

Ова кви „кро ки ји” би, те о рет ски, ау то ру ко ји има шта да ка же, мо
гли по ну ди ти про стор да се на огра ни че ном про сто ру до так не есен ци
јал них про бле ма књи жев но сти. Да би се то оства ри ло, ме ђу тим, ну жно 
је да мо то, текст при че и пост крип тум де лу ју у са гла сју. Пи са рев то не 
успе ва, и ре пе ти тив ни тек сто ви ње го ве збир ке те шко да се укла па ју у 
по сту пак ars com bi na to ria; мо гло би им се је ди но, као сво је вр стан ком
про мис, по ну ди ти да но се дру ги део овог на сло вља. До каз да је ау то ру 
не до ста ја ла ја сна за ми сао и иде ја за ње ну ре а ли за ци ју ле жи у не срод
но сти иза бра них ци та та, њи хо вој су штин ској не по ве за но сти са остат ком 
тек ста, као и тек ме сти мич ним ус по ста вља њем ин тер тек сту ал ног ди
ја ло га, ко ји је ну жан да би тек сто ви, ско ро пот пу но ап стра хо ва ни од 
зна че ња, би ли не што ви ше од пра зних ка лу па.
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Про зни кро ки ји, ко ји нај че шће не де лу ју ни за себ но ‒ из у зев не ко
ли ци не ко ји ма се мо ра при зна ти од ре ђе на за ни мљи вост ‒ тек гру пи са
ни за јед но би ва ју раз от кри ве ни као ‒ пра зни кро ки ји. Не до ста так би ло 
ка кве су штин ске ве зе ме ђу њи ма као да осли ка ва не по ве за ност ко ја 
по сто ји у струк тур ним три ја да ма мо то‒при ча‒постскрип тум; ком по
зи ци о ни прин цип је ди но је што по ве зу је тек сто ве збир ке. Ова кво ар ти
фи ци јел но сје ди ња ва ње, на жа лост, не мо же се име но ва ти успе лим, за то 
што се, кроз че тр де сет (или три де сет де вет, ако ис кљу чи мо пр во) оства
ре ња та три јад на схе ма раз от кри ва тек као до сет ка, као спо ља на мет нут 
прин цип ко јим се не по ве за ни тек сто ви по ку ша ва ју одр жа ти на оку пу. 
На жа лост, ко нач ни ре зул тат за о ста је не са мо за ве ли чан стве ним струк
ту ра ма Бор хе со вих ла ви ри на та, већ и за ста ме ном ар хи тек то ни ком бил
дун гсро ма на, и раз от кри ва се као хр па ша то ра на три шта па.

Ми лош МИ ХА И ЛО ВИЋ




