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О аван гар до ло ги ји као си сте ма тич ном и ин сти ту ци о нал ном про у ча ва њу мо жда 
нај ва жни јег фе но ме на у срп ској књи жев но сти два де се тог ве ка код нас се мо же го во-
ри ти тек у кон тек сту књи жев но и сто риј ских ис тра жи ва ња у пр вој де це ни ји два де сет 
пр вог ве ка. Осим спо ра дич них ра ни јих ини ци ја ти ва, по је ди них сту ди ја и збор ни ка, 
све до не дав но у ака дем ским кру го ви ма го то во да ни је по сто ја ло ве ли ко ин те ре со ва-
ње за те мељ но из у ча ва ње пи са ца као што су Раст ко Пе тро вић и Ста ни слав Ви на вер, 
што је не сра змер но зна ча ју и уло зи ове дво ји це књи жев ни ка у исто ри ји на ше књи-
жев но сти. Ону па жњу на уч не и ака дем ске јав но сти ко ја је до са да, ка да је о аван гард-
ним пи сци ма реч, по кла ња на углав ном ства ра ла штву (ра ног) Цр њан ског, тек са да 
до би ја Раст ко во и Ви на ве ро во ства ра ла штво, за шта би нај ве ће за слу ге тре ба ло при-
пи са ти про фе со ру Гој ку Те ши ћу, ан то ло ги ча ру, при ре ђи ва чу и из да ва чу, до не дав ном 
уред ни ку у „Слу жбе ном гла сни ку“, ко ји у на уч ним кру го ви ма већ де це ни ја ма пред-
ста вља си но ним за сту ди о зно књи жев но и сто риј ско и те о риј ско про у ча ва ње срп ске 
и ју го сло вен ске аван гард не књи жев но сти. За хва љу ју ћи упра во Те ши ће вом уред нич-
ком, али и про фе сор ском и мен тор ском ан га жма ну, да нас већ мо же мо го во ри ти о 
за сни ва њу не са мо аван гар до ло ги је већ и раст ко ло ги је (па и ви на ве ро ло ги је) у окви-
ру из у ча ва ња срп ске књи жев но сти, ка ко на уни вер зи те ти ма та ко и ван њих, бу ду ћи 
да је, са мо у окви ру две ју „Гла сни ко вих“ еди ци ја, у по след њих не ко ли ко го ди на об ја-
вље но де се так сту ди ја о ства ра ла штву Раст ка Пе тро ви ћа. 

Ме ђу њи ма је и књи га От кри ва ње то та ли те та Пре дра га Пе тро ви ћа ко ја је ре-
зул тат ис црп ног на уч но и стра жи вач ког ра да и ко ја ће без сум ње по ста ти не за о би ла зно 
шти во за са да шње и бу ду ће раст ко ло ге, али и аван гар до ло ге. Иако у пе ри о ди ци и 
ме ђу ра ни је об ја вље ним струч ним књи га ма по сто ји не за не мар љив број сту ди ја о 
по је ди нач ним ро ма ни ма Раст ка Пе тро ви ћа, ово је пр ва сту ди ја ко ја да је син те тич ки 
по глед на це ло куп но Раст ко во ро ма неск но ства ра ла штво, са фо ку сом на ис тра жи ва-
ње књи жев них сред ста ва и по сту па ка ко ји ма је пи сац те жио да до сег не ро ма неск ни 
то та ли тет у сво је вр сном ен ци кло пе диј ском мо де лу свог про зног из ра за. Тај ро ма неск-
ни то та ли тет, ка ко твр ди Пре драг Пе тро вић, ре а ли зу је се као то та ли тет раз ли чи тих 
из ра жај них по сту па ка. То под ра зу ме ва да ми ме зис као по е тич ки и об ли ко твор ни 
прин цип у ро ма ну мо ра би ти из не ве рен, те сто га аван гард ни аутор по се же за мон та-
жом, ко ла жи ра њем, тех ни ком то ка све сти и оста лим кон струк ти ви стич ким тех ни ка ма 
и на ра тив ним стра те ги ја ма ко ји ма се, из ме ђу оста лог, те жи по сти ћи си мул та ност, што 
је јед на од нај ва жни јих по е тич ких осо бе но сти аван гард ног ро ма на. Јер фин ги ра њем 
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си мул та но сти, ко ја би тре ба ло да пред ста вља то тал ни пре сек јед ног крат ког вре-
мен ског пе ри о да, чак јед ног да на или са та јед не или не ко ли ко ин ди ви дуа – са свим 
њи хо вим ми сли ма, се ћа њи ма, осе ћа њи ма, асо ци ја ци ја ма – пи сац мо же да на пи ше 
ро ман оби ман по пут Улик са или Го спо ђе Да ло веј, или – Да на ше стог. Раст ко ва „страст 
за то та ли те том“ од раз је не са мо ро ма неск них тен ден ци ја епо хе – ко ју је два де се тих 
го ди на нај сна жни је обе ле жио упра во Џој сов Уликс – већ и пи шче ве не сва ки да шње 
ра до зна ло сти и ње го ве све зна дар ске при ро де (под се ћа ња ра ди, Раст ко је био пе сник, 
при по ве дач, ро ма но пи сац, пу то пи сац, драм ски пи сац, есе ји ста, књи жев ни и ли ков ни 
кри ти чар, пре во ди лац, сли кар, ко лек ци о нар, ет но лог, ба вио се и фил мом и фо то гра-
фи јом, а тек на кра ју – прав ник и ди пло ма та). Раст ко ва стра стве на мла да лач ка ис тра-
жи ва ња ми то ло ги је, ан тро по ло ги је, књи жев но сти, пси хо ло ги је, фи ло зо фи је, исто ри-
је Сло ве на, по ду да рив ши се са аван гар ди стич ким те жња ма да ро ман по ста не отво рен 
ка дру гим умет но сти ма и на у ка ма, да ла су је дин стве на књи жев на оства ре ња ен ци-
кло пе диј ског ду ха ко ји ма се по ку ша ла из ра зи ти сва сло же ност „ин тим ног ко смо са” 
људ ске ин ди ви дуе при ка за на кроз њен од нос пре ма дру штве ној ствар но сти, али и 
пре ма исто риј ском и мит ском на сле ђу.

У ве зи са тим, ова сту ди ја увер љи во по ка зу је у ка квом је од но су Раст ко ва екс пли-
цит на и им пли цит на по е ти ка са иде јом то та ли те та ро ма неск не фор ме, оте ло тво ре ном 
у де ли ма пи шче вих са вре ме ни ка – Џој са, Де бли на, Хак сли ја и дру гих. На и ме, Пе тро вић 
по кла ња зна чај ну па жњу упра во овом син хро ниј ском пре се ку европ ског ро ма на два-
де се тих и три де се тих го ди на про шлог ве ка ука зу ју ћи на не по бит не слич но сти у ком-
по зи ци о ној, на ра тив ној и мо тив ској струк ту ри нај ре пре зен та тив ни јих де ла тог кор-
пу са и Раст ко вих ро ма на – на на гла ше ни кон струк ти ви зам, оли чен у по ступ ци ма мон-
та же и ко ла жа, слич не при по ве дач ке стра те ги је, си мул та ност и фраг мен та рост, па и 
је зич ке екс пе ри мен те као на књи жев на сред ства за по сти за ње то та ли те та фор ме. 

Зна чај но је то што је Пре драг Пе тро вић овом сту ди јом, ука зу ју ћи на мно го број не 
екс пли цит не по е тич ке ис ка зе у Раст ко вим есе ји ма и ли ков ним кри ти ка ма, под се тио 
на то у ко јој ме ри је наш пи сац до бро раз у мео са вре ме ну књи жев ност и умет ност, 
ко ли ко је пра вил но осе ћао би ло вре ме на, ур ба ни пулс европ ске аван гар де. По зна то 
је да је Раст ко, као фран цу ски ђак и „пр ви наш ли ри чар ко ји не до ла зи са за ка шње-
њем“, и као нај ком пе тент ни ји ту мач мно го број них но во фор ми ра них умет нич ких по-
кре та, увек био у до слу ху са ак ту ел ним аван гар ди стич ким стру ја њи ма у Евро пи (Ла зар 
Три фу но вић га на зи ва „Апо ли не ром срп ске умет но сти“). По зна то је и да је све оно што 
је Раст ку и уском кру гу пи са ца око ње га у по е тич ком сми слу би ло бли ско по пра ви лу 
са бла жња ва ло „бе о град ску фи ја кер ску чар ши ју“, не у пу ће ну и углав ном уз др жа ну 
пре ма но вим умет нич ким тен ден ци ја ма. Ме ђу тим, све ком по зи ци о не тех ни ке ко је је 
Раст ко већ сво јим пр вим ро ма ном (Бур ле ска го спо ди на Пе ру на бо га гро ма) увео у срп ску 
књи жев ност (кон струк ци ја, мон та жа, ко лаж, ка та ло зи), као и но ве на ра тив не стра те-
ги је у ње го вим ро ма ни ма (ток све сти, по ли пер спек тив ност при по ве дач ке по зи ци је, 
ци тат ност и др.), пр во бит но углав ном не схва ће не или од ба че не као по мо дар ске но-
во та ри је или бе сми сли це, дво стру ко су ин те ре сант не за из у ча ва о це ње го ве и на ше 
аван гард не књи жев но сти уоп ште: као но ви не у срп ској књи жев но сти два де се тих 
го ди на ко је су, по ка за ло се, ан ти ци пи ра ле по то њи из ра зи ти ан ти ми ме тич ки курс срп-
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ског ро ма на, и, што је за ову сту ди ју од по себ не ва жно сти, као књи жев на сред ства 
ко ји ма је Раст ко же лео по сти ћи то та ли тет (ро ма неск не) фор ме.

По ла зе ћи од пре ми се да ро ман као „кључ ни ре пре зент кул ту ре гра ђан ског до ба 
[...] из ра зи то пре тен ду је на то та ли тет“, Пре драг Пе тро вић у по гла вљу „Work in pro gress: 
ро ман и то та ли тет“ да је ди ја хро ниј ски пре сек нај зна чај ни јих те о риј ских (пре)ис пи ти-
ва ња пој ма то та ли те та и ње го ве по ве за но сти са ро ма ном – од Лу ка че ве Те о ри је ро-
ма на, Бен ја ми но вих и Адор но вих есте тич ких огле да и есе ја, Бро хо ве сту ди је о Џој су 
и Бах ти но вих ис тра жи ва ња ро ма на до Бир ге ро ве Те о ри је аван гар де и дру гих са вре-
ме них ис тра жи ва ња Бар та, Де ри де, Фра ја и Ека. Ова крат ка али си те ма тич на хре сто-
ма ти ја нај зна чај ни јих те о риј ских про ми шља ња о раз ли чи тим об ли ко твор ним прин-
ци пи ма и по е тич ким осо бе но сти ма (пре све га аван гард ног) ро ма на пред ста вља од-
ли чан увод у раз ма тра ња о Раст ко вим по е тич ким по гле ди ма и по ме ну тој „стра сти за 
то та ли те том“.

Основ ни пред мет ове сту ди је је су три Раст ко ва ро ма на – Бур ле ска, Љу ди го во ре и 
Дан ше сти. Је ди но ро ман Са си ла ма не мер љи вим не ма за себ но по гла вље, ма да се о 
ње му го во ри у кон тек сту ње го ве ви ше стру ке по ве за но сти са ро ма ном Дан ше сти. 
По гла вља о Бур ле ски и Љу ди го во ре су, у не што из ме ње ном из да њу, ов де пре не се на 
из пр ве, па жње вред не, Пе тро ви ће књи ге Аван гард ни ро ман без ро ма на. Пре ци зна, 
на уч но уте ме ље на и на мо мен те ве о ма лу цид на за па жа ња о Бур ле ски умно го ме су 
обо га ти ла уви де о овом ро ма неск ном пр вен цу Раст ка Пе тро ви ћа. Ово је пр ва озбиљ-
на сту ди ја ко ја је, на кон сту ди је Све тла не Слап шак („Ми тур ги ја Раст ка Пе тро ви ћа” у 
збор ни ку Књи жев но де ло Раст ка Пе тро ви ћа, 1989), по ка за ла зна чај овог крат ког, по-
ма ло скрај ну тог, Раст ко вог ро ма на за срп ску аван гард ну књи жев ност и ње гов ве ли ки 
ан ти ци па тор ски по тен ци јал. У по гла вљу о ро ма ну Љу ди го во ре (ако при хва ти мо ово 
жан ров ско од ре ђе ње), Пре драг Пе тро вић зна лач ки ука зу је на не рас ки ди ву ве зу из-
ме ђу Раст ко вих есе ја и ро ма на, од но сно ка ко се нај ва жни је ма ни фе ста ци је ње го ве 
екс пли цит не и им пли цит не по е ти ке пре пли ћу у овом де лу. Та ко ђе, Пе тро вић пра вил-
но за кљу чу је да је ово де ло исто вре ме но озна ча ва ло „по сте пе ни сми рај“ пи шче вих 
аван гар ди стич ких те жњи и „кли цу“ ње го вог по след њег ро ма на Дан ше сти.

Нај ве ћи део ове сту ди је по све ћен је ана ли зи Да на ше стог, тог гран ди о зног ро ма-
на ко ји, као што то и аутор сту ди је ис ти че, у исто ри ји са вре ме не про зе до да нас ни је 
до био ме сто ко је му по умет нич кој вред но сти при па да. Пе тро вић, пре све га, вр ло 
ар гу мен то ва но до ка зу је те зу – ко ја је код не ких прет ход них ис тра жи ва ча оста ла са мо 
на на го ве шта ју – да све што је за по че то у прет ход ним ро ма ни ма, у те мат ско-мо тив ској 
и ком по зи ци о но-на ра тив ној рав ни, у Да ну ше стом, као у не ком ве ли ком фи на лу, до-
би ја свој ко нач ни из раз. Та ко ђе, из у зет но је зна чај но Пе тро ви ће во ту ма че ње фраг-
мен тар не ком по зи ци је овог ро ма на као „со фи сти ци ра не на ра тив не струк ту ре“ ко јом 
је Раст ко, на тра гу Џој са, Вир џи ни је Вулф и дру гих мо дер ни стич ких пи са ца, по но во 
пре свих, ство рио пр ви ве ли ки ро ман то ка све сти у на шој књи жев но сти (по зна то је 
да је об ја вљен тек по сле пи шче ве смр ти). У ком плек сној ар хи тек ту ри овог обим ног 
ро ма на пре по зна је мо од раз Раст ко вих чи та ња Џој са, Пру ста и дру гих пи са ца, а са мим 
тим и пи шче ву те жњу да ра зно род ним ком по зи ци о ним сред стви ма до сег не ро ма-
неск ни то та ли тет, да кле то та ли тет фор ме. У Раст ко вој по е ти ци то под ра зу ме ва, ка ко 
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је то са жео Пре драг Пе тро вић, зах тев „за ус по ста вља ње ро ма на као ен ци кло пе ди је 
жан ро ва, при по ве дач ких по сту па ка, сти ло ва и је зич ких мо гућ но сти ко ји ар ти ку ли шу 
сву сло же ност ин ди ви ду ал ног по сто ја ња у раз ме ра ма ко смич ког тра ја ња“.

Сту ди ја От кри ва ње то та ли те та Пре дра га Пе тро ви ћа пред ста вља ве о ма зна чај-
ну мо но гра фи ју о ро ма ни ма Раст ка Пе тро ви ћа и не сум њи во је да је ње на уло га у 
очу ва њу кон ти ну и те та у из у ча ва њу ства ра ла штва овог пи сца од из у зет не ва жно сти. 
Вред ност Пе тро ви ће ве сту ди је огле да се, пре све га, у ми ну ци о зном чи та њу Раст ко вих 
ро ма на и есе ја, и ори ги нал ним и про ниц љи вим ту ма че њи ма, про пра ће ним им пре-
сив ним бро јем ре фе рен ци у фу сно та ма. Уисти ну, оне по не кад уме ју да за гу ше текст 
оп те ре тив ши га че стим ци та ти ма, те се чи ни да по твр ду за ле ги тим ност сво јих за кљу-
ча ка и ту ма че ња аутор сту ди је од ви ше че сто тра жи у ре чи ма по зна тих про у ча ва ла ца 
и те о ре ти ча ра. Ипак, не сум њи во је да су те мно го број не ре фе рен це – из књи жев но-
те о риј ских, фи ло зоф ских, со ци о ло шких, ми то ло шких, исто риј ских, пси хо ло шких и 
дру гих сту ди ја – ну жне бу ду ћи да их из и ску је по тре ба да се све о бу хват но ин тер пре-
ти ра ен ци кло пе диј ски про зни из раз Раст ка Пе тро ви ћа. Јер тај нео б у зда ни ен ци кло-
пе диј ски дух Раст ко вог де ла тра жи и ен ци кло пе диј ско зна ње ње го вог ту ма ча, а ту 
Пре драг Пе тро вић ни у јед ном сег мен ту не ће из не ве ри ти чи та о ца.
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