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ЈАНААЛЕКСИЋ

ЦРКВА–ИЗВОРЖИВЕПРИЧЕ
Полисемантичностцрквеуроману

„ОпсадацрквеСветогСпаса”ГоранаПетровића

И Жи чу тре ба у ви си ну гле да ти.
ИсидораСекулић

Прожетикњижевнитекстзнамењимаисторијеикултурног
сећањаодговоранјеихрабарподухватједногписца.Понајпре
уколикосвојуроманескнуконструкцијуподижеизепохеукојој
сетрадицијатемељнопреиспитује,ањенитоковиводеборбуза
превластукултурномсамосагледавањузаједнице.

КонфигуришућиисториозофскупричуОп са де цр кве Све тог 
Спа са (1997),ГоранПетровићрасветљавасимболичкипотенцијал
онетрадицијекојаучествујеуса мо о пи су кул ту ре, трајномпро
цесуукључивањаграницекаочињеницекултурнесамосвести.1
Писац,притом,нетендиракахегемонијалномдискурсуиинсти
туционалнопотпомогнутојпремоћинадосталимсамовиђењима
ињиховимдискурзивнимпраксама.Изборје,премаприродии
сврсиуметничкепромисли,паонаманастир,несамозбогтога
штосуманастиризаједносасредњовековнимградовима,какоје
једномистаклаНадеждаПетровић,„живекњиге,речитиспоме
ницисрпскоггосподства”2исведочанстваантицивилизацијских
рушењакаозалогастварањуновихцивилизацијавећистогашто

1 ЈуријМихајловичЛотман,Кул ту ра и екс пло зи ја,прев.ДобрилоАра
нитовић,Народнакњига–Алфа,Београд2004,236–237.

2 НадеждаПетровић,„ПрвајугословенскауметничкаизложбауБеогра
ду”,Ли ков не кри ти ке,прир.БранкоКукић,Уметничкагалерија„НадеждаПе
тровић”,Чачак2009,31.
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причаоисторијскојсудбинитихспомениканудиметафизичку
димензијусагледавањасрпскогисторијскогпутаипромишља
смисаопредања.Манастириицркве,збогархитектонскихкарак
теристикаизанимљивихживотописа,отудасунеисцрпнатема
српскекњижевности,алиненарубномподручјустваралачког
интересовања,већуњеговоммагистралномтоку.

ЦентралноместонарацијезаузимаопсадаманастираЖиче
којусуупоследњојдеценијиXIIIвекаизвелекуманскеибугарске
војскеуосветничкомратупротивкраљаМилутина.Опсадана
тајначин,уприповедномсвету,представљапреломнуисторио
зофскутачку,заокретповесногисходаједногнародаипреображај
његовогразумевања.

УприповедачкојимагинацијиГоранаПетровићацрквапо
приманеколикоразличитихаликомплементарнихзначења.По
лисемантичностсеогледаинаструктуралноминасадржинском
плану.МанастирЖичаицркваСветогСпасаистовременојеи
хронотопиједанодглавнихјунакаприче,алиисимболукојисе
уливајусвисемантичкинивоироманескногсвета.

Евидентнојетеолошкиосмишљеноодношењепремадухов
ноестетскоментитетуцркве.Онаје„телоХристово”,„знак”или
освећењеискупљеногачовечанства(Еф.1,23)којеживисилом
ВаскрслогХристаиочекујеЊеговДругидолазак.Утајниевхари
стије,којајепредстављенанапочеткуромана,„Цркванесамошто
преносиХристовупорукуислужбунегоипродужујеЊегово
оваплоћење,такодасеХристоснеможесусрестибезЦркве”.3И
тусеоткривацентралноместоправославнееклисиологије–„је
динствоизмеђуХристаиЊеговеЦркве,штоЦрквучинибогочо
вечанскиморганизмом”4,какорезимираЈованБрија.Такојецрква
христоносица,онтолошкизалогљудскогспасења,Христовогпри
суства,безобзиранаискушењаисторије.

Уроманусутакођепоистовећенеевхаристијсказаједницаи
заједницаЦркве,јерсухришћани,јунациромана,уједноиучесни
циусветојтајниевхаристије.Петровићевприповедачукључује
изначењеЦр квекаоизворасве тих тај ни,непресушномизвору
бла го да тиБожије–Цр квајеонакојаимаосвећујућедејство:„И
другосемноштвоузбуђенотискашесвудапоманастирскојпорти,
тражећиместоближепесми,штојескупасаопходницимасвегла
снијекреталаузасамоподножјезидова.Иовобеше–тајепесма
лаганоражаривалаогњенеискрекојеборавеупурпурнојбојиово

3 ЈованБрија,Реч ник пра во слав не те о ло ги је,http://www.svetosavlje.org/
biblioteka/recnik/C.htm

4 Исто.
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гахрама:„Васкрсењетвоје!/ХристеСпасе!/Анђелипојунанебе
сима!/Инасназемљиудостој!/Дачистимсрцемтебеславимо!”5

Истовремено,уједномодсвојихпримарнихзначењацрква
је„храмБожији”,местосабрањахришћанауДухусветоме,уљу
бавиимиру.ЦрквакаоБожијихрамразвијасимболпредестини
ранехармоније,збогчегаиспољавадуховноповеснувиталност
(Дјела9,31).Ипак,Петровићевприповедачуказујеинаесхато
лошкудимензијуцркве(Мт.25,1;Мк.2,1;Откр.21,2),јерјеона
предокуснинаговештајисликаЦарстваБожијег.Управозаједни
цахришћанаубогослужењунапочеткупричеитокомосновног
наративногтокаупућујенатодајеземаљскаЦрква(2.Тим.4,6)
неодвојиваоднебескеЦрквеилизаједницеСветих,тетимејесте
пророчкизнакЦарства.Црквајетакопозванадаобухватисвутво
ревинуиокуписвенародеивекове(Мт.28,20;Мк.16,15;Дјела
1,8).ВаскршњиканонСветогЈованаЗлатоустогсе,каконаратор
вели,певаидругде,иудругимцрквама,„алисепосебнорадосно
разлежеовимхрамом”.НаВаскршњојлитургији,Жичакрцатамо
насима,путницимаимирјанимапуниласе„мирисомтамјана,као
раниммироммироносница,штосетражећимртвацапоклонише
Живом.Жичасепунишесветлошћу,каонеугасивимогњем.Жи
часепунишевеликом,победномпесмом.Итихомпричом...”(11).

Петровићевнараторцрквидајеизначењесрпскеархиепи
скопије,уроманескнојпричикао,резултатуизвојеванеаутокефал
ности1217.године.Једанодприповеднихсегмената,којибитно
усмеравајукаснијинаративниток,управојепосвећенСавиној
посетиНикејиидипломатскојпобеди,захваљујућикојојјеСрпска
православнацрквапосталасамосталнаинституција.Културнаи
политичканезависностдонеклееквивалентнадуховнојнационал
нојслободиупрвојполовиниXIIIвекабитносерефлектујенаисто
ријскоидуховносаморазумевањејунаканакрајуистогстолећа,
нањиховуснагудасуодупрунепријатељу,иупућујенедвосмисле
нупорукузаисторијскосамосагледавањеванприповедногсвета,
оногприпадајућегисторијскогегзистенцији,какоуосталимнара
тивнимхронотопима,такоиувременуприповедања.Српскасло
бодаинезависностогледасеусамосталностицркве,тојестподу
дарностипомеснеинационалнеЦркве,каоједнојодконсеквенци
јаке,стабилнеиполитичоисторијскиаутохтонедржаве.Овајидеал,
наСавиномпримеру,апрекоЦркве,Петровићевприповедачпо
стулираисавременојсрпскојдржави.Нападибугарскеикуманске

5 ГоранПетровић,Оп са да цр кве Све тог Спа са,Народнакњига–Алфа,
Београд1997,9.Унаставкусвицитатићебитиобележенибројемузаградии
односесенаовоиздањеромана.
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војскемогусеотудатумачитикаоконтинуиранипокушајине
пријатељскихсиладаобесмислеиунизеполитичкупрозорљивост
имудростдржавникаидуховникаједне(уовомслучајусрпске
средњовековне)заједнице.

УПетровићевојроманескнојпројекцијицрквасејављаикао
међупросторизмеђунебаиземље–симболичкичардак,наликоном
изсрпскенароднебајке,самногоискушењаипрепрека–алиије
динидуховноочишћендомен,уметничкиивануметничкидомен
егзистенцијезаостварењеихипостазирањеокрепљујућемолитве
манастирскихжитељаисветине,заспознањеесенције.Јерзахва
љујућиприповедномустројствуцрквединамичкимеханизамна
рацијепреносисенамоћмолитведацрквеСветогВазнесењаи
СветогТеодораТиронаиСтратилатаиманастирскипоседдигнеу
висинуиодложинасртајеосветничкииосвајачкипобуђенихвар
варакаоперсонификацијемрачневојскенечастивог.Наделује
наративнастратегијаконкретизацијеилихипостазеунутрашњег
духовногстања,сједнестранедоводидочуда,односнодоопред
мећивањаосновнихособинаједногбогослужбеногиуметничког
жанра,жанрамолитвеуфункцијиоснаживањаметапоетичкерав
ниприче.Аулогаметапрозногилиметафикционалногаспекта
јестедаразоткрије,деконструишеисторијскепринципе,алиидаих
метафизичкиосветлииосмисли.Петровићевнаратортонечини
изтеолошкеперспективеиапартнеправославнедоктрине,већна
поромдаестетизујемолитвукаоуниверзалнидуховнорелигиозни
феномен,уједноикаокњижевноуметничкутворевину.Истовреме
но,оннастојидамолитвунаративнофункционализујенебили
обезбедиопропуснеграницепричеињеноснисхођењеуисторију,
односнопредупредиоисторијскенаносеуприповеднидискурсјер
увиђадасуграницеприченакрајуXXвекаврлопропусне,самим
тимподложнеискривљенојпредставиисторијскихдогађајакојису
сеодвилиседамвековаранијеуједнојпотпунодругачијојдухов
ноповеснојситуацији.Тајисториозофскиманир,којије,какосе
испоставило,одликапостмодернистичкогфилозофскогконцепта,
алиитачкагледиштасавременогчовека(„општатачкапосматрања
културе”),НиколајБерђајевназиваисторизмом.6

6 Ретроспективничинпочиванаономрасцепу,издвајањууисторијском
животуичовекојсвестикојипрепоручујеНиколајБерђајевкакобисестекли
условизаизлазакизулогеактерасубјектаипрелазакуулогурезонераобјекта.
Међутим,саморефлексијанеподразумеваисторизамкао„општутачкупосма
трањакултуре”већулазакутајнуисмисаоисторијскогживота.Јер,историјско
јеистовременоипредањеимитскасвест,каоправоверниобрисцелоснествар
ностиимерањеногсазнањаиисторијскогпромишљања.Његоворазумевање
итумачењеје,премаБерђајеву,могућетекнаконкатастрофалнихисторијских
моменатаиискустава.Историјскојезатоиздравосуочењесанаслеђемпро
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Духовнооснажујућамоћмолитвеињенапосредничкаулога
измеђуБогаичовекаустановљенајејошуСветомписму.Исус
Христосје,какосведочиЈеванђеље(Мат.6,9;Лк.11,2),упутио
мирјаненамолитву,каоједанобликспасењаитакоконституисао
истинскимостизмеђучовекаиСвевишњег.Свакомхришћанину
јеодтадарадоснадужностдамолитвенозаједничарисаБогом,у
Вери,ЉубавииИстиниидасвојживотзаложикаонепрестану
молитву.Молитвенобогодејствујући,човекседуховноокрепљује,
враћасесвојемисходишту,проналазипуткојимћесвојуприроду
обожитиидоживљаваПромисаоиЉубавБожију.Крозмолитву
човекостварујесвојумеручовечностииусходинапутуобожења.
Сдругестране,умолитви,каоаутентичномдуховномизразупо
требехришћанинадабудеудослухусаБогом,накреативани
аутентичанначинсеоваплоћујеидејаољудскојприроди,оодно
сучовекапремасеби,оњеговојреалнојегзистенцији,опитањима
самоспознаје.Али,надасве,крозмолитву,каоуметничкиисказ
најдубљегБогоспознања7,могусенарепрезентативанначинпре
нетиуниверзалнеидејеоогреховљеном,паломчовеку,којемје
овајфеноменјединипутповраткасеби.Наравнодајетакавдухов
норелигиозниобликокретањаБогуусеби,какоинтимантакои
колективан,мораозаживетиууметностиидајеуметникствара
лацимаоплеменитупотребудатуТајнусвогрелигиозногживо
таестетизујеидајојунесеновозначење.Јер,утомканонизованом
моделурелигиознестварности,каонасушнепоштопроисходииз
homoreligiosusа,једногодпрвихархетипова,акојисекрозмоли
твунајпререализује,човекможеиспољитиипојавитисвојуаутен
тичностиуниверзалност.Посебнудуховноуметничкупозицију
молитвеувиделајеиАлександраКостићТмушић:„Усистему
књижевнихжанровасредњовековне(црквене)књижевностимо
литвиприпадацентралноместо,итоутзв.прелазномжанру,

шлостикојепочиванабудностипотребеживљењауизграђеном(националном)
идентитету,аумодерномдобубивствовањауоформљеној(националној)исто
ријскојиндивидуалнојособености(в.НиколајБерђајев,Сми сао исто ри је,прев.
Мил.Р.Мајсторовић,Дерета,Београд2001,8–26).

7 Уп.:„Једноодосновнихсвојставамолитвеједачовековумидушу
свецелоусмерипремаизвориштусвихдобараиблагодати,надеибезграничне
љубави,премаБогу.Отудајемолитванајбоља’тајнаБогоспознања’и’тајна
Боговиђења’,којомсеоткривасуштинанашегпостојањаикојом’миулазимо
удругачијеодносесБогом,уодноселичностикадачовек–бићесмртно,огра
ничено,слабоигреховно,алибићекојејеличност–беседисБићемапсолутним,
бесмртним,свеблагим.Овдејетајна,тајнаприближавањачовекаБогу.Овде
започињеоноштоСветиОциназивајуобожењемчовека.Овдесеотваратајна
преображајачовекакаообразаиподобијаБожијег.’Татајнаоткривеначовеку,
каозалогблагодатиБожијеје,уствари,највећидарБожијичовеку,каоодговор
наискренуњеговуљубавпремаБогу”,АлександраКостићТмушић,Мо ли тва 
у срп ској цр кве ној књи жев но сти,КњиготворницаЛогос,Ваљево2007,31–32.
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којикарактеришуособинеипесничкогипрозногизраза.”8Петро
вићјебиосвестантековинасредњовековногобликамолитвеи
свесрдногајеинтегрисаоусвојупричукакобипојачаочудотвор
ностисветостманастираЖиче,какоупредањукојечуваинадо
грађујеприча,такоиуисторији.

Молитва,којојјеместосвуда,каковелиприповедач,служи
зачувањесветихместа,реликвијаипредања:„МолимотисеГо
споде,ХристосеиБогородице,недајтедасеуништавилоразне
суцркве,реликвије,иконе,светекњигеижичкепчелештопраше
речиСрба!”(65).

Молитвомсеможеузнетиувисину,наћиуфизичкомидухов
номмеђууниверзуму,барнакраткоодолетиискушењимапрождр
љивеисторијеиљудскихслабости.Премаузорунамонахесвето
горскогманастираВатопеда,којисумолитвомспасилиманастир
одгусарскихнапада,имонасиЖичесеодлучујудаумолеВишњег
„даовомецветунашеготачастваподаристабљику,довољновисо
ку”,небилисеуздигли„изнаддомашајастрашногнападача”(66).
Сливенибогоугоднимолитвенивапај,потекаоизчистогсрца–
„Господипомилуј!”–учиниоједасестрадалницидуховноизолују
иподигнуманастир:„Упрвимахзбуњени,неколицинаближих
прискочиупомоћ.Зачусешкрипаузподножје,каодасеодразиз
темељарастаје.УпукотинеизмеђуСпасовогдомаињеговесени
утиснушесепојимолитва–целасеграђевинаподиженаусклик.
Унутра,игуманимонасијошусреднијенаставишејектеније.На
четасесенкастадепаратисвудаодцркве.Размак,спрвамали,
набрекнуодсложноговоренихипеванихречи.Храмсестресе.
Тргну.Неодлучнозастаде.Појциподметнушеибруј.Нештопуче.
Потомзвекну.Узтупудар,утравизавршишегромадниобручи
Земљанетеже.ЦркваСветогСпасасеваздигнунавише.(...)Пред
самзалазаксунца,Жичасељушкалауваздуху,каодајеонако
пурпурна–вишеземљеозиданаодстарине”(69).Намолитвени
призив,какоприповедачсведочи,одазвалисусешестокрилисе
рафимичијујепесмучуоотацГригорије:„Свет,свет,светјеГоспод
надвојскама,пунајесваземљаславеЊегове!”(71).

НаконВаскрса,токомопсаде,игуманГригоријејезаповедио
даноноћнобденије,којејеобложилосвепореипукотинецрквене
грађевине:

Наос,чакиприпрата,усвакичасбехуиспуњенимонасима
инародомкојијеуточиштенашаоту,уБожијемдому.Тако,умо
литвамаслављења,благодарностиимољенија,трајашенепреста

8 Исто,74.
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но,недреманостражење.Окрепујечинилочатењеипојање.Исам
игуманјемалометаније,бојећиседајенедовољно,замениовели
ким,акаткадбииклечећиискаоГосподовомилосрђе(75).

Бдењејебилозацељујуће:

Црквасеуваздухублагољуљала,попутдетињебешике.Пу
котиненамалтерусусецелиле,пламеновивоштаницаусправља
ли,светлостсејатилаподкуполом,насликаниПантократорје
подигнутомдесницомблагосиљаоокупљене.Учасцимапотпуне
тишине,одозгосечулокакоскладношуштеперамногоочимих
херувима,живописанихнасводу,ублизиниСведржитеља(75).

АуправоАрхимандритСофронијеоткриваонтолошкисми
саомолитве,индикативанзахерменутичкоразумевањеглавног
молитвеногисходиштауроману–уздизањеманастирапредна
летиманечастивогитаме:„Правамолитва,онакојанассједињу
јесаСвевишњим,нијеништадругодосветлостисилакојисена
насспуштајусанебеса.Посвојојсуштинитамолитватрансцен
дирапланнашегпостојања.(...)ИстинскамолитваБогуистинитом
јестеопштењесаДухомБожијим,којисемолиунама.Оннам
даједазнамоБога.Онуздиженашдухдостањаукомепосматра
вечност.БудућиблагодаткојанаспосећујеОдозго,молитвеничин
превазилазинашуприроду.”9

ТретирајућицрквуСветогВазнесењакаохрамБожији,то
јесткаоонајмеђупросторниимеђувременскихронотопукојемсе
одвијајумолитваичудо,којасенаративномистилскојезичкомхи
постазомпреносинадругехронотопеислојевеприче,каоинасамо
приповедање,Петровићжелидапредстависредњовеконуслику
светаидухвремена.Ањегакарактеришетежњакатоталитетуи
духовноуметничкисинкретизам,којивитализујуиосмишљава
јусамупричуиобезбеђујујојконтинуираностицеловитост.Ко
ликоидеологизована,тапричајеуПетровићевојнаративнојви
зијиистовременонезависнаодисторијеидовољнооснаженада
сесупротставињеномразорномдејству.Манастирјезатоместо
молитвеногопштењасБогом,алиидеостварностикојисвојопста
накупричидугујесназимолитве.Истовремено,овдејемолитва
онтолошкаижанровскапретходницаигарантприче.

ТакојеЦркваизворипредметпредањаипричекојасераз
вијадеценијамаивековима:„Десетинамагодинамасепричало

9 АрхимандритСофроније,О Мо ли тви,МанастирХиландар,СветаГора
Атонска1995,22–23.
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какоједнамаленацрквапловинебомизнадрашкеземље.Спрва
виђанаретко,самоупразничнедане,онајеистотако,повремено,
доспевалауприче,паитадатеконда–кадабисепонекоусудио
даутакоштауопштеповерује”(338).ДалекоодЖиче,изванСто
ловихпланина,архиепископДанилоДругијепосвећујеивраћа
уњенопрвобитнолежиште,„покрајСпасовогдома”,саданакон
страшногбугарскогрушењаобновљено.Смисаопричепочивана
чувањуСветогпредањаикултурепамћењаивраћањуствариу
првобитнипоредак.ПричајеизноваинтегрисаламанастирЖичу.

Ауторвеликизначајуразвојупричепридајеживописумана
стира.Поступкомхипостазирањапризоранафрескама,насликаним
духовносимболичкимиалегоријскимделовимаизЈеванђеља,
наратординамизујерадњуиистичечудодејственостмолитвеног
чинасабранихжитеља.Утренуцимакадаманастирпочињеда
оскудеваводом,снагаискренемолитвеивересимболичкеком
позицијеилидетаљенаунутрашњојстранизидовацрквеитрпе
заријепреобразићеустварне.Заправо,наратортакавпоступакне
приказујекаозачудан,барнекадасерадиојунацимароманеск
ногсвета,већкаолегитимниисходманастирскогживотауван
реднимисторијскимоколностима,кадапоредсвихискушења
ојачаиснагавере:

Навишеместаутрпезарији,припратиицрквибехуживопи
санезделе,кондири,крчазииинотрпезнопосуђеодпеченеземље,
злата,бакраилипрозирногстакла,доврхаиспуњенонасликаним
љескањемводе.НапредставиКрштењаХристовог,теклајерека
Јордан,ананеколицинидругихбехурукописаниизвориснажног
изданка,отомжустримпотезимазографовечетикце,таласаоче
шљанихнабистрековрџе.Нерачунајућидвескромневедрице,
претходневечеризахваћенеиззденца,билајетосваводакојомје
манастиррасполагаоједанаестогадана.Какогоддасепије,брзим
илиспоримгутљајем,безсумњенедовољно.Несамозабратство,
браниоцеибројненејаке,којисуувисунашлиуточиште,већиза
благоштосеизстајајављаожедномриком.(139)

Конкретизацијаживописаневоде,њеноуприсутњавањепо
редсупстанцијалногпроизводиисимболичкозначење–окрепље
њемирјанажеднихвере,чакиумоментимакрајњеклонулости,
сумњеиочајања.Цркватакопостајежива,еквивалентнаосталим
јунацимаприче,личност:

ИгуманГригоријејеодредиосталнумолитвупредсвакомжи
вописаномводом,макарсеонаналазилаиунајмањојкупици,не
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знатнезапремине.Истина,јошнајутрењу,узблагородниосмехсв.
Ане,живојепотекаомлазизнасликаногбокаласапредставеРође
њаБогородице.Међутим,невишеодоногаколикојебокалстварно
ихватао.Дакле,текдасепримириплачмладенаца,пригасиватру
болеснииразвећажељусвихдругихдасквасеболноиспуцалеусни
це.Чаксеимонасима,свиклимнаодрицање,ужмирцимаупеклог
сунца,стадошеуказиватигроздовиводенихкапи.Дабоме,привид
накраткоцелиневоље,аонданадуго,јошживљепече(139–140).

Акаоиумолитви,изворживеводезаочувањесветињесваки
човекморапронаћиусеби.ТакоиотацТимотеј,духовниккраља
Милутина,саветујевећпомалоклонулогоцаГригоријада,када
свиземниизворипресуше,преостајесамонајтеже,„наћиизвору
себи.Акојеваљан,акосидобротрагао,сјакомвером,бујнуће
брада,сплешћесевлатиизнова,пероћеостатиупоседуЖичеи
Србаља.(...)Но,пази,чувајсе!Изворајеусвакомечовекуисувише.
Знај,свакиодњихнетолиистужеђ.Опрезанбуди,гдећешдаклек
неш,одаклећешводедазахватиш”(141).Тимећеличнаиколек
тивнамолитвабитиделотворнија,аслободаисторијскогбивства
загарантована.Ценаочувањаманастиразаснивасенаурањању
историјскезаједницеудубиневластитепрошлостиитрадиције.

ДрагоценјеПетровићевкњижевноуметничкиприлогпроми
шљањусмислажртвеусрпскомповесномискуству.Ионјеуовом
романуслојевит,алифункционаланзадубљеиправовернијеса
моразумевање.Жртваовдеизлазиизевхаристијскихирелигио
знихоквира,каочинаслободнеХристовевољеиценеискупљења
загрехесвета,изалазиудоменисторијскежртвежитељаманасти
ра.Апопримајућимитскедимензије,оважртватребадаимада
лекосежнидуховноисторијскиучинакуискупљењусвихбудућих
сагрешењакојећенанетиматицаисторије.Жичајежртвованада
бисеспречилидаљинепријатељскипоходинасрпскеземље,су
спреглеразарајућесилезаборављањакултурнепрошлостииса
чинилаисачувалаприча.Духовнажртвакојууроманујунаци
смештениуопседнутомманастируприносесастојисеоднепре
станогодолевањаискушењимакојеперсонификујенепријатељска
војска,предвођенаугарскимкнезомШишманомикуманским
вођомАлтманом.Приносећисвојужртвуодрицањем,азаправо
духовнимирелигиознимузрастањем,монасиимирјаниуопсад
номстањумогузадржатиманастирна(духовној)висиниитако
указатидасамонародкојиселакожртвујезадуховневредности,
врлинуиистину,надасвезасамосвеснуиправовернупричуо
себи,можеисторијскиопстати.НатајначинсведочеоЦрквикао
приповедномхронотопу,алииобредномсредишту,упоришту
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хришћанскогживота,историјскинеокаљаног,гдејејединотаква
колективнаиличнажртвамогућа.

Петровићевнараторцрквупредстављаикаоархитектонски
објекаткојиусебисадржиразличитеисторијскетраговеислоје
вевремена.Уосновномнаративномтокујеуправозатозахваћен
један,парадигматичансегментманастирскогдуховноповесног
искуства–опсадаипад,алинедуховнивећтелесни.

Затоњеговапоетичкапредставаумногоменаликујепоимању
архитектуреувременукојеВикторИгопостулираусвомсагледа
вањукултурноисторијскеслојевитостиБогородичинецрквеуПа
ризу:„Свакастрана,свакикаменовогастародревногаспоменика,
товамјелистнесамоисторијенародненегоиисторијенаукеи
уметности.”10Сдругестране,Игопримеђујевременитосткултурних
споменика,каоињиховукорелацијусадухомепохе:„Великегра
ђевине,каоивеликепланине,делосувекова.Честосеуметност
преображава,аонесејошграде;pendantoperainterrupta[„запињу
делапрекинута”];ионесемирнонастављајусходнопреображеној
уметности.”11Отудазакључакдасечовек,уметникипојединацгу
бе„уовимвеликимграђевинамакојимасетворацнезна;цеољудски
умтусеогледаисводи.Времејеархитект,народјезидар.”12Иго
истотакоувиђаданароднеграђевине,каквесу,например,средњо
вековнетврђавеиградови,попутМагличауПетровићевој Оп са ди,
представљају„плодсвогадоба”,аусебиимају„нечегачовечанско
гаштонепрестаноуносеубожанственисимволподкојимсејош
рађају”.13Францускиписацправиврловажнудистинкцијуизмеђу
световнихисакралнихспоменика,напомињућидапостоје„грађе
винекојесхватасвакадуша,свачијиум,свачијамашта,којесујош
символичне,аликојејелакоразумети,каоиприроду.Архитекту
ратеократскаиова,”настављадаљеИго,„разликујусемеђусобом
каојезиксветиијезикнародни,каојероглифодуметности,Сало
монодФидије.”14Безобзиранаразилажењаудуховнојиидеоло
шкојпозадиниградњеспоменикаисточнеизападнехришћанске
цркве,овоИгоовосхватањеможемосхватитикаоуниверзално.

Петровић,међутим,усвомсагледавањуулогецрквеуживоту
овадвавидаархитектуреинтегрише–манастирприпадасвимљу
дима,онјесаборноместоиуточиштемногих,јерколикоједу
ховног,толикојеинародногкарактера:„Атоликоихдођенаовај

10 ВикторИго,Бо го ро ди чи на цр ква у Па ри зу,прев.ДушанЂокић,Рад,
Београд1964,128.

11 Исто,129.
12 Исто.
13 Исто,201.
14 Исто,201–202.



121

празникнадпразницимаисвечаностнадсвечаностима,давелики
бројостадеванманастирскогдворишта.Ијош,одасвуд,друмом,
прекимпољскимпутевима,стрмимгорскимстазама,долазише
ониданимаходаодаљени,премазаповестисрдацасвојих”(9).

Истовремено,уманастирусеодвијајусвеелементарнепри
вреднегранеипослови,чијисуревноснициимонасиимирјани.
Такоупричизатичемоипчелара,идохијара,иковача,иподрума
ра,иризничара,итравара,икувара,и,коначно,иконописце.

Мождауправоуразматрањузначењацрквекаосакралнегра
ђевиненаИгоовомиПетровићевомтрагуможемосхватитиоднос
архитектуреикњижевности.Увиђајућисменумедијаизражавања
људскемислииосећања,„даћекњигаодкамена,такотемељнаи
трајна,уступитиместокњизиодхартије,којајејоштемељнијаи
јоштрајнија”,францускиромансијерконстатуједа„одпостанка
стваридопетнаестогавекахришћанскеерезакључно,архитекту
рајевеликакњигачовечанства,главниизразчовекауњеговим
разнимступњевимаразвитка,билокаоснаге,билокаоума”.15
ПремаИгоу,каконаводиуесејистичкимпасажимасвогамону
менталногромана,архитектураједопетнаестогавекабила„глав
наризницачовечанства”.Онистиче„дасеуовомразмакунијеу
светупојавиланиједнамалодубљамисаокојанијеоличенау
грађевини;дасусваканароднамисаоисвакиверскизаконимали
својеспоменике;напослетку,дајељудскиродсвесвојеважне
мислиисписаоукамену.Азашто?Затоштосвакамисао,била
верскабилафилозофска,тежидасеовековечи,затоштосвака
мисаокојајепокренулаједнопокољењехоћедапокренеидруго
идаоставитрага.Какојепролазнабесмртнострукописа!Акако
јеграђевинатемељна,трајнаипостојанакњига!Дасеуништи
писанареч,довољнајеједнабуктиња,једанцрв.Дасеуништи
зиданареч,потребнајечитавадруштвенареволуцијаземаљска.
(...)Људскамисаопронашлајеједносредстводасеовековечине
самотрајнијеијачеодархитектуренегојошилакшеипростије.
Архитектурајесвргнута.ОрфејевакаменаписменазаменићеГу
тенберговаоловнаслова.”16

ГоранПетровић,међутим,надилазинареченудихотомију,
наметнутуудијахронији,јерспајаархитектонскиикњижевни
доменартикулацијељудскогпостојањаусинхронијитекста,одно
сноприче.МанастирјеуПетровићевојисторијскојметафикцији,на
концуXXвека,идаљеважносведочанствоцивилизацијскогхода
једнеисторијскезаједницеиразумевањавластитогпостојањау

15 Исто,195.
16 Исто,202.
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синхронијиидијахронији.Атајсимболичкиифизичкипотенцијал
истичекрозкњижевноументичкидискурс,удоменуписанеречи
премаГутенберговомреволуционарномобрасцу.Ауторромана
Оп са да цр кве Све тог Спа са крозписануречобјављујеповесну(као
приповедну)снагуједногсакралногздања,открившиметафизички
доменисторијскихпроцесасимболичкиоваплоћенихуједноместе
тичкомнаративуоопсадиманастира.Истовремено,причајућио
историјскомдогађајуопсадеманастираЖиченакрајуXIIIвека,
којијеимаодалекосежнепоследиценаисторијуједногнародаи
његовукултурнусамосвест,Петровићевнараторформулишесвоју
метапоетику,тојестодмотаваклупкопричеосамојпричиипри
поведању.Јер,причајеоноштокодПетровићачуваповесникарак
терманастиракаоархитектонскогобјекта,каоједногуметничког
видаартикулацијељудскемислиистваралачкогимпулса,анеоно
штопотискујењеговуконститутивнудуховну,политичкоисторијску
и,коначно,уметничку(ликовнуикњижевну)снагуудијахрониј
скомнизуисторијскихискушењаидостигнућа,каоштоверујеИго.

ТакваприповеднастратегијаисемантизацијаПетровићуомо
гућавајудасепозовена(светоиисторијско)предање,дапредстави
његовдоприноскултурипамћењаиулогупретечеиантиципатора
књижевностииприче.Јер,усредњовековномсветуподразумева
нојеусменопреношењеХристовогучењаидогађајајеванђеоске
историје,каоињеговосведочењеусвакодневномживоту,апосеб
ноуванреднимситуацијамаукојимасуписанитраговиподложни
јиуништењуипропадању.Отудајезначајанпросторунарацијидат
канонима,црквенимбогослужењима,побожнимобичајима,риту
алима,коначнопричиимолитви.Тисакрални,ритуалнииумет
ничкивидовиисповедањавереиисторијекључнисугенератори
радњеиткивовеликеауторовеметаприче.А„историјскопредање
јеунутрашњеисторијскопамћењепренесеноуисторијскусудби
ну”17,каконасподсећавеликиБерђајев.Затоједосегцеловитости
представеисторијскогуместофрагменатаисторије,иприповедног
уместокрхотинаданасоднасвећотуђеногјезика,захваљујући
освешћенојкултурипамћењаидуховнојсабраности,прворазредни
уметничкиипросветитељскигест.УтомесеобистињујежељаНа
деждеПетровићспочеткапрошлогстолећадауметникморабити
учитељ„несамосвоганегосвијународа,несамосвогавећсвију
столећа”18,ањеговпоглед,додалибисмо,шириидубљиодсваког
историзмаидухавластитеепохе.

17 Н.Берђајев,нав.дело,25.
18 Н.Петровић,„Изложбауметничкогдруштва’Лада’:Неколикоцрта–по

четаксликарстваунаспрестогодина,публикаињеноваспитање”,нав.дело,78.


