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На и ме, по стој би на сло вен ских пле ме на оби ло ва ла је ре ка ма, из во
ри ма, је зе ри ма и мо чва ра ма, што је ути ца ло да во да по ста не пред мет 
кул та и обо жа ва ња, што се на ста ви ло и на кон њи хо вог пре се ље ња на 
Бал кан, ко ји је оби ло вао во дом. Да се култ во де са чу ва, по го до вао је по
да так, да хри шћан ство ни је по ти ски ва ло ста ро сло вен ски култ во де. Шта 
ви ше, и сам Исус Хри стос кр штен је у ре ци Јор дан. И би блиј ска син таг
ма – све та во да, до вољ но го во ри са ма за се бе. Да кле, во да нас пра ти од 
свог ро ђе ња и кр ште ња („Жи вот је из во де [...] Раз ли ва се во да и жи вот 
оти че” – пе сма „Во да и лед”; „у пра по чет ке во ди” – пе сма „Ми лан ко вић; 
„ра стао сам у во ди” – пе сма „Ми ка Алас учи да пли ва”), па до ча са смр ти, 
и у па ган ству и хри шћан ству, што све до чи и пе сма „Са ти”: „не гдје крај 
ри је ке да је ста ти и са че ка ти / да про ђе све што мо ра да ис цу ре сви са ти”. 
И то ком жи во та во да за чо ве ка има про тек тив ну уло гу („Бли зи на ре ке 
ће те увек / из ди ћи из над ка ла” – пе сма „Ушће”; „и кре неш пре ма во ди 
пу тем свог ис хо ди шта” – пе сма „Чим узмеш ве сло”).

Осим то га, на ши пре ци за ми шља ли су во ду као гра ни цу из ме ђу 
зем ног и за гроб ног жи во та, као ме сто на ко ме је при вре ме но оби та ва ла 
ду ша по кој ни ка, пре не го на ђе ко нач но ста ни ште, што је свр ста ва у 
„се но ви те”. Али, у том чи ну, во да је и ме ди јум пре но ше ња ду ше у рај ско 
на се ље („У веч ном кру же њу жи во та и смр ти [...] во да је раз но сач” – пе
сма „Во да и лед”), ана лог но уче њу не са мо хри шћан ства и па ган ства не го 
и оста лих ми то ло ги ја. 

За тим, оно што осе ћа мо чи та ју ћи Не ши ће ве сти хо ви ма у ко ји ма су 
ак те ри во да и ње не мо ди фи ка ци је је сте моћ пе сни ка, као и на ших прет
ход ни ка, да во ду до жи вља ва на ани ми стич ки на чин – ве ру је да је во да 
жи во би ће. Па се на род, још увек, са њом та ко и оп хо ди, твр ди нам пе сник 
Ђор ђе Не шић. 
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Ка ко за до би ти на кло ност пу бли ке у ко вид и пост ко вид вре ме на? 
Ме ди ји су ова „вре ме на” ин то ни ра ли го то во еп ски, па та ко на и ла зи мо 
на на слов члан ка на ин тер не ту ко ји гла си: „Пр ви срп ски ро ман о пан
де ми ји”. Да ли би сте про чи та ли ова ко опи сан ро ман? Про се чан пра ти лац 
ме ди ја сва ка ко би је ди но на ова ко опи са ну књи гу и обра тио па жњу. 
По зна ва о ци ма ви тал них функ ци ја оп стан ка у све ту ме ди ја мо ти ви са ност 
на ве де ног на сло ва омо гу ћи ла је са свим со лид но по зи ци о ни ра ње на 
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ин тер нет ској пре тра зи, уко ли ко на уму има мо објек тив ну (не)по пу лар
ност пи са не ре чи. Алек сан дру Га та ли ци, ау то ру по ме ну тог пр вог ро ма на 
о пан де ми ји, ро ма на Два де сет пе ти сат, ова ква „срећ на” окол ност си
гур но ни је сме та ла. Ипак, зам ка ба на ли за ци је вре ба иза ве ћи не из ја ва 
у ко ји ма се по ми ње ви рус при ме ра два де сет и пр вог ве ка. На кон чи та ња 
Га та ли чи ног по след њег ро ма на ја сно је да је ве за ви ру са и ро ма на ма ња 
но што на слов по ме ну тог члан ка су ге ри ше. Ипак, на слов члан ка до не кле 
je сми слен. Ве за по сле ди ца ви ру са и са др жа ја ро ма на су штин ска је око
сни ца чи та ве ње го ве иде је. Оно што наш „оми ље ни” ви рус иза зи ва као 
по сле ди ца ни је ни шта што до са да ни је ви ђе но. Ро ман у се би но си њи
хо во ин тен зи ви ра ње ко је је по стиг ну то по ди за њем с хро но ло шког на 
пси хо ло шко вре ме. По сле ди це као увер ти ра сјај но су по ста вље не оно ме 
што пред ста вља нај ве ћи иза зов чо ве ку мо дер ног све та, а што је ујед но 
и ну кле ус но вог ро ма на Алек сан дра Га та ли це.

Шта је то нај ве ћи иза зов чо ве ку мо дер ног чо ве ка? Ели ја де од го вор 
на ово пи та ње на ла зи у де са кра ли за ци ји све та пре да ка и по тре би за ре
кре а ци јом. Ова ква игра ho mo de usа нас до во ди до за кључ ка да не га ци
јом пре да ка чо век ну жно не ги ра и исто ри ју. Без исто ри је не ста је те мељ, 
а град, џи нов ски про та го ни ста мо дер ног све та, оста је да по сто ји на 
под ло зи ко ју мо же спра ти во да би ло ког вре ме на. Ви зи ја гра да ко ји би 
одо лео бу ји ца ма епо ха од го ва ра сли ци Бе о гра да из Два де сет и пе тог 
са та. Он је сли ка мит ског све та или, да нас по пу лар ни је на зва ног, све та 
из пе те ди мен зи је. 

Алек сан дар Га та ли ца рад њу ро ма на гра ди кроз хе те ро ген хро но топ 
чи је се сре ди ште на ла зи у па ра лел ном све ту из ван вре ме на и про сто ра 
– Бе о гра ду из два де сет и пе тог ча са. Удва ја ње ли ко ва по ста вље но је као 
ини ци јал на тач ка за раз вој рад ње. Ли ко ви ко је Га та ли ца до ми нант но 
би ра су исто риј ски, сто га је са ма рад ња још увер љи ви ја, не са мо за љу
би те ље ма гич ног све та књи жев но сти не го и за љу би те ље исто ри је. Лико
ви Алек сан дра Га та ли це су из раз ли чи тих вре ме на, а за јед нич ко им је 
што су сви из ван сво је ма ти це – до мо ви не. У мо мен ту ка да че жња до так
не крај њу тач ку у сво јој ам пли ту ди, де ша ва се удва ја ње, од но сно пре
ла зак у ди мен зи ју Бе о гра да из два де сет пе тог ча са. У том сми слу, двој
ни штво се још јед ном по ка зу је као сјај на по чет на ста ни ца ка од лич ној 
пси хо ло ги за ци ји ли ко ва ко ју Алек сан дар Га та ли ца, оче ки ва но, из во ди 
до след но и у овом свом оства ре њу. Глав ни за плет ро ма на пред ста вља 
су о ча ва ње ју на ка са до бом ма сов ног уки да ња на ци о нал ног иден ти те та, 
али и иден ти те та уоп ште. У бор би за иден ти тет као достојанственo по
сто ја ње, до кра ја ро ма на, ау тор нам от кри ва на ко ји на чин су шти на по
бе ђу је иде о ло ги ју. 

Го спо дин Го љат кин је свог двој ни ка до че као из гу бив ши ка ља че и 
за гли бив ши у бла то. Га та ли чи ни ју на ци до би ли су двој ни ка тек кад су 
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по же ле ли да из гу бе сво је ка ља че и до дир ну бли ско им тло са ко јег су 
прог на ни, оно бла то ко је су за ме ни ли са мо у прав ни пар ке ти на кло ње ни 
са мо они ма ко ји их „ве што гла ча ју”, ка ко би то ка зао До сто јев ски. Ипак, 
тво рац го спо ди на Го љат ки на и ње го вог двој ни ка го во ри да има љу ди 
ко ји ма ске ста вља ју са мо за ма ска ра ду и ко ји не ви де су шти ну у гла ча
њу пар ке та чи зма ма. И та ко чи зме по ста ше, ка ко би то Сте ван Сре мац 
ка зао, „фор мал на ја бу ка раз до ра” из ме ђу два све та и два чо ве ка, чо ве ка 
мо дер ног и чо ве ка ста бил ног. У скла ду са тим, и Бе о град из два де сет и 
пе тог са та по ста је, ка ко га ње гов тво рац опи су је, „ко ло ни ја од ба че них 
ори ги на ла као ко му на пре ко број них”. 

Шта је услов под ва ја њу, ула ску у Бе о град из два де сет и пе тог са та, 
у Бе о град из пе те ди мен зи је и у мит ски град? Од го вор на ово пи та ње, 
на из глед, чи ни се јед но став ним. Услов је, сва ка ко, да и са ми кан ди да ти 
за ула зак у та кву ствар ност по ста ју мит ски. Чо век овог фор ма та ни ка ко 
се ни је за до во ља вао ми шљу да је сфе ра жи во та је ди на по сто је ћа и до сти
жна. Чо век ми та те жио је ви шим сфе ра ма по сто ја ња ко је би уткао у ону 
у ко јој и сам по сто ји. Кључ на раз ли ка из ме ђу чо ве ка мит ске ствар но сти 
и чо ве ка да на шњи це, ка ко би то Ју лус Ево ла ка зао, је сте та што је за тра
ди ци о нал ног чо ве ка спој два ју сфе ра јед на, нео дво ји ва, ствар ност. Чо век 
мит ске ствар но сти је ди но је кроз ус по ста вља ње су жи во та из ме ђу сфе ра 
до сти зао прет по став ку сва ког ви шег об ли ка жи вље ња. Упра во овај рас
кол по ве зни ца је ко ја ује ди њу је Га та ли чи но де ло, у чи јем је сре ди шту, 
ка ко Пе тар Пи ја но вић на во ди, укр ште ни и удво је ни или ан тич ки свет.

У рат но до ба, ко је по инер ци ји под ра зу ме ва уни ште ње на ци ја и 
на ци о нал ног иден ти те та, уни шта ва се и лич ни иден ти тет. Ин те гри тет 
као атри бут ко ји сто ји са мо уз чо ве ка пре ста је да под но си сво ју сми са
о ну су шти ну. Чо век мо дер ног све та по ста је лу та ли ца у рас по лу ће ном 
све ту, а прет ход но по ме ну то до сто јан стве но по сто ја ње за ме њу је се пре
жи вља ва њем. Свет та квог до ба је онај у ко јем је агре си ја, ко ја је при род
на, ани мал на, ре ак ци ја на ре ал не окол но сти, узро ко ва ла са мо до вољ ност, 
а са мо до вољ ност фе но ме не ко ји су у су штин ској су прот но сти са свим 
оним што је пред ста вља ло не на ру ше ну, ар хе тип ску, при ро ду чо ве ка. 
До ба гло бал не хи по кри зи је чи ни да дру штво до ђе до фа зе пре зре ло сти, 
чи је да ље на пре до ва ње за ви си ис кљу чи во од не зре ло сти ње го вих чла
но ва – оних ко ји су свој уплив у мо дер ни свет пла ти ли за бо ра вом, или 
оних ко ји за бо ра вом из стра ха по ку ша ва ју да пре жи ве Гол го ту мо дер ног 
све та. Га та ли чи на фраг мен тар на фор ма и стил ски па жљи во из ве де на 
по ли фо ни ја не и мар ска је игра мо дер ног чо ве ка. Та ква фор ма су ге ри ше 
оно ра до по ми ња но ти хо ис тра ја ва ње у пре но ше њу осе ћа ња исти не. 
Ду жност ше гр то ва ња у том сми слу је из ван сва ког си сте ма ко ји за циљ 
има под сти цај за бо ра ва, ства ра ње ма се ко јом је ла ко упра вља ти и ко ја 
не кри тич ки са гле да ва хи је рар хиј ски над ре ђе не, чи ји по гле ди не се жу 
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да ље од фи зич ке ре ал но сти, а ин те ре со ва ње за ду шу пре ста је у мо мен ту 
ка да се на гон у све ту без број фе но ме на за до во љи и бар на трен на пу сти 
све при сут ну сфе ру де фи ци тар но сти. Осе ћа ње кон стант ног не до стат ка 
на тај на чин за тва ра ви ди ке, а ха ла пљи вост ко ја хр ли ка за до во ље ном 
на го ну по ста је до ми нант на по кре тач ка си ла.

Иа ко је фо кус отва ра ња по ру ке ро ма на од са мог по чет ка имао ја сну 
усме ре ну пу та њу, да би се на кра ју и оства рио као та кав, без из не на ђе ња, 
то не ума њу је умет нич ку вред ност при ка за не иде је. Уни вер зал на по пу
лар ност „да на по сле су тра”, пе тље и двој ни штва да нас је то ли ко про
ши ре на да чак ни до ма ћи поп хи то ви не про пу шта ју при ли ку да ис ко
ри сте не ке од по ме ну тих иде ја. По пу лар ност ових кон це па та на ро чи то 
је при сут на у фил му. Филм као ме ди јум пла си ра ња умет но сти све ви ше 
по ти ску је књи гу због сво је вре мен ске еко но мич но сти. Игра ју ћи на кар
ту ко мер ци јал но сти, Га та ли чи на књи га не оста вља про сто ра за вре мен
ске пу ко ти не то ком чи та ња. Од лив па жње, у том сми слу, вр ло је про
ми шље но укро ћен по узо ру на ау диови зу ел ни ме ди јум умет но сти. На 
тај на чин, ро ман Два де сет пе ти сат од го ва ра са вре ме ном кон зу мен ту 
умет но сти. Ипак, без об зи ра на про ми шље но би ра ње са др жин ског ин
вен та ра, уни вер зал ност иде је о чо ве ку по вра ће ном у рав но те жу ко јом 
се ро ман за тва ра не гу би сна гу, те оп ста је као нај ја чи адут ове књи ге. 

Уз сву „исто риј ску при ну ду”, ка ко је на зи ва Ме ле тин ски, и уз сву 
по тре бу чо ве ка да ми то ло ги ју по ти сне у ци љу не чег но вог и „исти ни
ти јег”, она, ми то ло ги ја, у сво јим об ли ци ма не пре ста но из ви ре у го то во 
свим си сте ми ма ми шље ња и ве ро ва ња. Без об зи ра што се, ка ко би исти 
ау тор ка зао, њо ме ко ри сте, а не жи ве на про сто у њој, као што је то чи нио 
тра ди ци о нал ни, мит ски чо век, она сна гом свог си сте ма, ко ји је са свим 
си гур но ге нет ски уткан у обра сце раз ми шља ња чо ве ка, ис пли ва ва на 
по вр ши ну. Са мим тим, и крај Га та ли чи ног ро ма на у ко јем се тво рац нај
по зна ти јег срп ског двој ни ка у књи жев но сти от кри ва као удво јен у удво
је ном све ту, по ста је јед но са сво јим ли ком и до че ку је оне ко ји у се би 
га је же љу за до сти за њем исти не, су ге ри ше на иде ју ко ја сво ју ве зу са 
уни вер зал но са вре ме ним ни ка да не гу би. Су штин ска иде ја овог ро ма на 
је иде ја ује ди ње ног чо ве ка, ује ди ње ног са со бом са мим и са чи та вим 
све том, от кри ва њем нај ду бљих ла ви ри на та људ ске ду ше, тј. от кри ва њем 
уни вер зал не ду ше. 

Ни ко ли на КА ШТЕ РО ВИЋ




