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естет ски и етич ки на чин ин тер пре ти ра нај тра у ма тич ни ју тач ку но ви је 
срп ске исто ри је, не игра на „кар ту” ванк њи жев них еле ме на та и за то не 
оста вља про стор за учи та ва ња ко ја би се ћа ње на жр тве и зло чин це ре
ла ти ви зо ва ла. Већ нас не ште ди ми це су о ча ва са злом ко је је не спу та но 
ди вља ло го ди на ма. И тим чи ном Ма ро је вић је на ди шао сва ку ли те рар ну 
мо ду и са мо свр хо ви ту игру и ушао у круг ау то ра чи ја де ла по ку ша ва ју 
да од го нет ну нај те жа отво ре на пи та ња из ве ка иза нас, али и оно га у 
ко јем жи ви мо. 

Мла ден ВЕ СКО ВИЋ 

ОСНОВ НА МЕ РА СВЕТСКОСТИ  
СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Пре драг Пе тро вић, Хо ри зон ти мо дер ни стич ког ро ма на, ,,Чи го ја штам па”, 
Бе о град 2021

Не дав но об ја вље на у из да њу ,,Чи го ја штам пе”, књи га Хо ри зон ти 
мо дер ни стич ког ро ма на про фе со ра Пре дра га Пе тро ви ћа тре ћа је по реду 
у ко јој он сво ју ана ли тич ку па жњу по све ћу је срп ском ро ма ну. У мно гом 
по гле ду нај сло же ни ја, ,,про ждр љи ва” фор ма – ка ко ју је, због ње ног по
тен ци ја ла да у се бе упи је свој ства го то во свих дру гих књи жев них жан
ро ва и умет нич ких об ли ка, на звао Ми ха ил Бах тин – ро ман је још од 
дру ге по ло ви не де вет на е стог ве ка за до био јед ну вр сту пре сти жа ка ква 
је и да нас вр ло ла ко уоч љи ва. Са вре ме но до ба, пре суд но обе ле же но хи пер
про дук ци јом и дра стич ним па дом вред но сти умет нич ких тек сто ва, по
вла шћен ста тус ро ма на учи ни ло је до крај њих гра ни ца очи глед ним. То 
је, ме ђу тим, има ло и јед ну дру гу ди мен зи ју, за нас ов де по себ но ва жну. 
Из чи ње ни це да се ро ма ни нај че шће пи шу и да се ујед но они нај ви ше 
чи та ју, ло гич ки про ис хо ди и то што овај књи жев ни жа нр у нај ве ћој мери 
ин спи ри ше про фе си о нал не чи та о це и ту ма че да га ин тер пре ти ра ју. Са мо, 
бу ду ћи ре ла тив но ни ског ак си о ло шког ка па ци те та, без оне ау тен тич не 
има ги на тив не про дор но сти ко ја би ода ва ла истин ски, те ме љан рад пи
сца, пре те жан број са вре ме них умет нич ких тек сто ва осна жу је по тре бу 
књи жев них ана ли ти ча ра да се вра те про шлом ве ку и естет скопо е тич
ким ме ри ли ма ко ја су у сво јим оства ре њи ма по ста ви ли нај зна чај ни ји 
пред став ни ци срп ске књи жев но сти.

Ка ко је, у кон тек сту два де се то га сто ле ћа, са ма це ли на књи жев но
сти, европ ске, па са мим тим и та да шње ју го сло вен ске, пре суд но од ре
ђе на сво је вр сним ди на ми змом, ра зно ли ким и ин тен зив ним про ме на ма, 
ли те рар не из у ча ва о це ро ман из ра зи то мно го успе ва да за ин три ги ра 
мо жда због то га што се раз ли чи ти ни вои у сме на ма по е тич ких па ра диг



747

ми нај лак ше да ју пра ти ти упра во на те ме љу ово га жан ра. Док је у сво јој 
пр вој мо но гра фи ји Пре драг Пе тро вић на сто јао да, на при ме ри ма ту ма
че ња оства ре ња об ја вље них углав ном у тре ћој де це ни ји про шло га ве ка 
– у ра спо ну од по ет ски уз ви тла ног Днев ни ка о Чар но је ви ћу Ми ло ша Црњан
ског до Раст ко вог жан ров ски хи брид ног тек ста Љу ди го во ре – осве тли 
по е ти ку крат ког ро ма на срп ске аван гар де, до тле дру гу мо но гра фи ју у 
це ло сти по све ћу је ро ма ни ма јед но га пи сца: Раст ка Пе тро ви ћа, нај ре
пре зен та тив ни јег срп ског аван гар ди сте. Иа ко је ње гов ака дем ски углед 
уве ли ко по твр ђен, сво јом тре ћом књи гом, ко ја за циљ има ана ли зу срп
ског ро ма на два де се тог ве ка, он, у то не ма сум ње, сти че ста тус јед ног 
од во де ћих са вре ме них про у ча ва ла ца овог нај по пу лар ни јег и, пре ма ми
шље њу мно гих, кључ ног, ме ђа шњег књи жев ног жан ра. 

Но ва књи га про фе со ра Пре дра га Пе тро ви ћа са чи ње на је од де вет 
тек сто ва, од ко јих су не ки већ ра ни је об ја вље ни, а има ју ћи у ви ду на чин на 
ко ји су сви они са бра ни, она би се мо гла раз у ме ти као ре а ли за ци ја на
уч ног на по ра да се ука же на је дан са свим осо бен по е тич ки кон ти ну и тет 
у срп ској књи жев но сти два де се тог ве ка, онај кон ти ну и тет ко ји ре пре зен
ту је спе ци фич но мо дер ни стич ки ро ман. Мо дер ни зам је од оних не та ко 
ла ко од ре ди вих пој мо ва, ди на ми чан и ре ла ти ван, и знат но пре ма шу је 
окви ре ли те ра ту ре. Иа ко он, са јед не стра не, пред ста вља за јед нич ки 
на зив за ове ћи скуп умет нич ких пра ва ца ко ји се, као вр ста от кло на од 
ре а ли зма и по зи ти ви стич ке док три не, ја вља ју на са мом по чет ку ми ну
ло га ве ка, Пе тро ви ћу је ов де ста ло до дру гог, ужег, пре ци зни јег, али у 
исти мах и све о бу хват ни јег од ре ђе ња мо дер ни зма, оног ко је је ви ше 
стил ски усме ре но, и ко је тре ба да озна чи це лу јед ну епо ху обе ле же ну 
идеј но срод ним де ли ма. Де ли ма у ко ји ма се про фи ли шу друк чи ја осе
ћај ност и по све но ве умет нич ке тен ден ци је, уоч љи ве ка ко на фор мал ном, 
та ко и на са др жин ском пла ну. Рас по ре ђе ност тек сто ва у књи зи про фе
со ра Пе тро ви ћа ја сно по ка зу је ка ко је, у скла ду са вре мен ском про те
жно шћу те епо хе на без ма ло чи тав два де се ти век, упо тре ба тер ми на 
по мо ћу ко јих се мо дер ни зам де ли на ра ни, ме ђу рат ни и по сле рат ни, 
крај ње це лис ход на. И отуд је при род но што, те же ћи да раз ли чи те еле
мен те мо дер ни стич ког пра ти она ко ка ко се они по ја вљу ју у не ким од 
нај бо љих ро ма на срп ске књи жев но сти, ау тор у књи зи об у хва та до ста 
ши рок по е тич ки лук и хро но ло шки знат но, чак ви ше од шест де це ни ја 
уда ље на де ла, у оп се гу од не пра вед но за по ста вље ног ро ма на Бес пу ће 
(1912) Вељ ка Ми ли ће ви ћа до Ан дри ће вог не до вр ше ног, пост хум но об ја
вље ног ро ма на Омер па ша Ла тас (1976). 

Пр ва два тек ста, по мно го че му про грам ска, по све ће на су ту ма че
њу нај бо љих ро ма неск них оства ре ња срп ске мо дер не: Бес пу ћу Вељ ка Ми
ли ће ви ћа и Не чи стој кр ви Бо ри са ва Стан ко ви ћа. Од ре ђу ју ћа свој ства ра не 
мо дер ни стич ке епо хе Пе тро вић, пре све га, за па жа на при ме ру ана ли зе 
глав них ју на ка ових ро ма на, али исто та ко и на те ме љу раз ма тра ња основ
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них ком по зи ци о них, стил ских и при по ве дач ких по сту па ка ко ји ма се у 
сво јим де ли ма Ми ли ће вић и Стан ко вић слу же. Оба кри тич ка огле да за 
циљ има ју да по ка жу ка ко сви ти по ступ ци ни у ком сми слу ни су не за
ви сни од са мих ју на ка, на про тив: њи хо во по е тич ко об ли ко ва ње умного
ме је од ре ђе но ју на ко вим до жи вља јем све та. На пу шта ње ре а ли стич ког 
дис кур са и ус по ста вља ње мо дер ни стич ког по е тич ког иден ти те та срп
ског ро ма на Пе тро вић де тек ту је нај пре при во де ћи раз у ме ва њу осо бен 
ду хов ни про фил по чет ка два де се тог сто ле ћа. Пот кре пљу ју ћи сво је ин тер
пре та тив не уви де до ста све стра ном ли те ра ту ром, он на сто ји да по ка же 
ка ко је тај про фил пре те жно об ли ко ван сна гом на уч них и фи ло зоф ских 
до при но са: Дар ви но вом те о ри јом ево лу ци је, Ни че о вом иде јом да је Бог 
мр тав, Берг со но вом кон цеп ци јом вре ме на, Ајн штај но вом те о ри јом ре
ла ти ви те та, Фрој до вим схва та њем струк ту ре све сти.

По ни шта ва ње уни вер зал них, ду хов них ка те го ри ја, исто као и по
ве ре ња у све моћ чо ве ко вог ра зу ма, у књи жев но сти ре зул ту је спе ци фич ним 
,,за о кре том ка уну тра шњо сти”, не стан ком би о граф ског мо де ла ро ма на, 
но вим ти пом књи жев ног ју на ка и друк чи јим мо гућ но сти ма при по ве да
ња. Про ди ра ње у ју на ко ву ин ти му, ко је се на пре во ју ве ко ва кри ста ли ше 
као основ ни при по вед ни циљ, у слу ча ју Га вре Ђа ко ви ћа – по ка зу је Пе
тро вић – от кри ва фи гу ру пре по зна тљи ву по спе ци фич ној ,,нер во зи” мо
дер ног су бјек та, ко ји се бе пре ста је да осе ћа као це ло сно би ће. На ра тив
но пред ста вља ње су бјек та та кве, ,,рас тр за не” све сти, сле ди из ау то ро ве 
ана ли зе, отуд го то во ну жно под ра зу ме ва фраг мен та ри зо ва ну фа бу лу, 
асо ци ја тив но при по ве да ње и есте ти ку ру жног. По сма тра ју ћи ро ман не 
са мо у до ма ћем не го и у ши рем, европ ском књи жев ном кон тек сту, Пе тро
вић ви со ке ства ра лач ке и по е тич ке до ме те Бес пу ћа на ро чи то пре по зна
је у оној при по вед ној но ви ни ро ма на ко ја се ве зу је за про пу сне гра ни це 
у мо ти ва ци ји ли ко ва, тач ни је за мо дер но осе ћа ње све та ре пре зен то ва но 
ста њем ап сур да, ду хов ном и емо тив ном ис пра жње но шћу по је дин ца, 
ње го вим без лич ним жи во том, не сми сле ним по сту па њи ма и без из ла зом 
пред за стра шу ју ћим ли цем све та. По себ но је за ни мљив и па жње вре дан 
Пе тро ви ћев за кљу чак о то ме ка ко је за др жа ва ње ау тор ског при по ве да ча, 
кроз чи ји се глас не пре ста но фил три ра свест глав ног ју на ка, за пра во врло 
мо ти ви са но. Ка ко и у је зи ку, од но сно пи сму, као и у све му дру гом, Га вра 
ви ди не што ,,гро зно и са ка то”, он на про сто не мо же би ти при по ве дач 
соп стве не по ве сти, па је отуд тех ни ка та ко зва ног до жи вље ног го во ра 
са мо ,,пре ла зни об лик ко ји ће срп ски ро ман во ди ти до ау то фик цио нал ног 
при по ве да ча у Днев ни ку о Чар но је ви ћу”, при по ве да ча ко ји има сна жну 
по тре бу за пи са њем и ко ји у ду хов ни по тен ци јал ре чи и да ље ве ру је.

Фо ку си ра ност на ин ти му уса мље ног по је дин ца, до жи вље ни го вор, 
усло вље ност из бо ра при по вед ног ли ца и си ту а ци је са мо све шћу ју на ка 
– све те од ли ке мо дер ни стич ког ро ма на про фе сор Пе тро вић пре по зна је 
и у Стан ко ви ће вој Не чи стој кр ви, при че му ов де по себ ну па жњу по све
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ћу је фе но ме ну ле по те и ње не суд би не. У те жњи да до пре до оног мит ског, 
ар хе тип ског сло ја у пи та њу за што ле по би ће мо ра да стра да, ау тор свој 
ана ли тич ки по глед упи ре ка не ким од кључ них по е тич ких ре ше ња ро
ма на, на ста вља ју ћи та мо где је, још пре ви ше од три де сет го ди на, на не
у по ре див на чин у на шој на у ци о књи жев но сти за по чео Но ви ца Пет ко вић. 
Осе ћа ју ћи фрој дов ску ,,не ла год ност у кул ту ри”, Соф ка је об у зе та до жи
вља јем вла сти тог те ла као ле пог и из у зет ног, и отуд про ис ти че ње на на
гла ше на са мо свест. Упра во је та са мо свест, у ко јој као да има не чег од 
ан тич ког хи бри са, оно у че му Пе тро вић уви ђа узрок ње но га стра да ња, 
сим бо лич но пред ста вље ног про па да њем ње не ле по те. По се жу ћи за уви
ди ма Фрој да, Фу коа, Пи те ра Брук са и Еп штеј на, ау тор ве зу из ме ђу ју на
ки њи ног до жи вља ја те ла и са зна ња, од но сно те ла и иден ти те та, про ми
шља и на пла ну са мог при по ве да ња у ро ма ну: као ју на ки ња, Соф ка има 
уто ли ко по вла шћен по ло жај што је ње на са знај на пер спек ти ва, од но сно, 
ње на са мо свест и чул ни до жи вљај све та, као ни ка да до та да у срп ској 
књи жев но сти при бли же на при по ве да че вом све зна њу. У том сми слу би 
се Соф ка, пре ма Пе тро ви ће вом ми шље њу, мо гла по сма тра ти као пра ва 
,,све зна ју ћа ју на ки ња”. Ње но те ло исто вре ме но је ,,по кре тач на ра тив не 
и ерот ске же ље”, од но сно: све док она из на ла зи на чи не да сво је ле по те ло 
за до во љи, од ви ја се по ступ но и раз гра на то при по ве да ње; оно га тре нут
ка ка да то те ло пре ста је да бу де ле по, и са мо при по ве да ње на гло се пре
ки да. Зна чај по е тич ког ре за ко ји Стан ко ви ћев ро ман до но си – за кљу чује 
Пе тро вић – нај ви ше се очи ту је у то ме што ће од ред ни це ка кве су: инди
ви ду ал ност, уса мље ност, те ло и ин ти ма, по ста ти из у зет но ва жне и за 
не ке по то ње мо дер не при по ве да че, у пр вом ре ду за Иву Ан дри ћа и Ми
ло ша Цр њан ског.

Тре ћи текст у књи зи, на сло вљен ,,Срп ски ро ман и Ве ли ки рат”, 
са сто ји се из две оде ли те ин тер пре та ци је, од ко јих пр ва за пред мет има 
ро ман Цр ве не ма гле Дра ги ше Ва си ћа, а дру га По ко ше но по ље Бра ни ми
ра Ћо си ћа. Прем да је реч о де ли ма, са чи сто при по вед ног ста ја ли шта 
по сма тра но, бит но раз ли чи тим, она су ов де здру же на у на ме ри да се 
по ка же ка ко мо дер ни стич ки ро ман ко ји се по ја вљу је не по сред но на кон 
Ве ли ког ра та сво ју по е ти ку ус по ста вља, пре вас ход но, у кон тек сту исто
риј ског кра ха вред но сти. У оба де ла циљ оста је исти, а то је ујед но и оно 
основ но пре и мућ ство ко ју књи жев ност има у од но су на исто ри ју: ства
ра лач ки до гра ди ти про шлост, и не пред ста ви ти рат не го осве тља ва ју ћи 
лич но сти ,,из ну тра”, суд би ну по је дин ца у ње му.

На ста ју ћи два де се тих го ди на про шло га ве ка, у скло пу оног пр вог 
та ла са ро ма на ко ји те ма ти зу ју ис ку ство Ве ли ког ра та, у Цр ве ним ма гла ма 
– ка ко про фе сор Пе тро вић по дроб но по ка зу је – рас та ка ње све сти глав
них ју на ка пред стра шним ли цем исто ри је при по ве дач ки је пра ће но 
лир ском на ра ци јом и фраг мен тар ном струк ту ром ро ма на. Па ра лел но 
осве тља ва ју ћи по е ти ку Цр ве них ма гли и Ва си ће ву сту ди ју Ка рак тер и 



750

мен та ли тет јед ног по ко ле ња, ау тор на пло до тво ран на чин по ка зу је 
ка ко по је ди на Ва си ће ва уве ре ња би ва ју умет нич ки тран спо но ва на у ње
го во књи жев но, ро ма неск но оства ре ње, вид но мар ки ра но еле мен ти ма 
екс пре си о ни стич ке про зе. Та ко се раз у ме ва ње глав них ју на ка Ва си ће вог 
ро ма на, Алек си ја Ју ри ши ћа и Ђор ђа Хри сти ћа, мла ди ћа са пе тих из ме
ђу ин те лек ту ал них по бу да и те ле сних прох те ва, у под јед на кој ме ри 
об ли ку је у све тлу ре во лу ци о нар ног ху ма ни зма, од но сно по тре бе да се 
у рат по ђе не би ли се очу ва ла сло бо да и до сто јан ство, и оно га ви ђе ња 
пре ма ко јем је рат ,,де мон ска си ла ко ја ра за ра дру штве не од но се и осло
ба ђа, у по је дин цу и ко лек ти ву, кул ту ром спрег ну ту и по ти сну ту чул ну 
енер ги ју, као и ира ци о нал не, не ка да и па то ло шке по ри ве за на си љем”.

По осе ћа њу сум ње у етич ко устрој ство све та и ра са пу ху ма ни стич
ких вред но сти, по сли ци мо дер ног су бјек та, по је дин ца ко ји из ла зи из 
ко ло пле та свет ско и сто риј ских ло мо ва, и ко ји по сле њих ,,не ће би ти 
не ка кав прак ти чан дух спре ман на ак ци ју не го спо кој ни и ти хи ме лан
хо лик, уз ви шен бо ло ви ма” – По ко ше но по ље бли ско је ску пу кра ћих, 
лир ски ин то ни ра них ро ма на ко ји се по ја вљу ју од мах иза Ве ли ког ра та. 
Ме ђу тим, док у тим ро ма ни ма пре о вла ђу ју тен ден ци је аван гард не умет
но сти, Ћо си ће во де ло знат но је дру га чи је. Бу ду ћи уро ње но у књи жев ни 
кон текст три де се тих го ди на два де се тог ве ка, Пе тро вић га по е тич ки 
ве зу је за дру ги та лас оства ре ња ко ја те ма ти зу ју Ве ли ки рат, оства ре ња 
ко ја су, за пра во, ,,обим ни ро ма ни, еп ског и хро ни чар ског за ма ха, сво је
вр сне про зне епо пе је ко је пре тен ду ју да рат на де ша ва ња по сма тра ју у 
ши ро ко по ста вље ним на ци о нал ним, со ци јал ним или мит ским окви ри
ма”. Ка ко у срп ској на у ци о књи жев но сти Ћо си ћев ро ман још увек не ма 
ста тус ка кав оди ста за слу жу је, сва ко ње го во ту ма че ње ви ше је не го 
дра го це но, али оно што Пе тро ви ће ву ин тер пре та ци ју овог де ла чи ни 
осо би то ко ри сном и за ни мљи вом про ис ти че из то га што је ау тор, по ред 
оста лог, за сни ва и та ко што По ко ше но по ље до во ди у ве зу са Ћо си ће вим 
есе ји стич ким за пи си ма и прет ход ним ства ра лач ким кон цеп ти ма ве за
ним за овај ро ман, чи ме се по себ но осве тља ва ју ње го ва исто ри ја на стан ка 
и по е тич ка сло же ност. До во де ћи у од нос раз ли чи те по е тич ке про фи ле 
обе књи ге из ко јих се ро ман са сто ји – јед не ко ја, оста ју ћи фо ку си ра на на 
суд би ну по ро ди це Не на да Бај ки ћа у оку пи ра ном Бе о гра ду, пред ста вља 
не ку вр сту обра зов ног ро ма на, ро ма на о од ра ста њу, вас пи та ва њу, емо ци
о нал ном и ду хов ном са зре ва њу глав ног ју на ка, и дру ге ко ја, ра све тља
ва ју ћи мир но доп ски пе ри од, пру жа па но рам ски по глед на без ма ло све 
дру штве не сло је ве у по сле рат ном Бе о гра ду, уз не из бе жну кри ти ку ка пи
та ла и за бо ра ва на пат њу и сил не жр тве под не те у ра ту – Пе тро вић По
ко ше но по ље ви ди као ,,ху ма ни стич ки мо ти ви са ну ро ма неск ну ис тра гу” 
ко ја тре ба да от кри је раз ло ге ,,дез ин те гра ци је јед ног иде а ли стич ког ду ха”. 
Ис ти чу ћи нео би чан спој ис ку ства ра ног мо дер ни зма, екс пре си о ни зма и 
со ци јал не ли те ра ту ре у Ћо си ће вом ро ма ну, Пе тро вић По ко ше ном по љу 
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на ро чи то при зна је умет нич ки ори ги нал но уоб ли че ну сли ку Ве ли ког 
ра та и из ван ред ну ком по зи ци ју.

На ред на два, сре ди шња тек ста – ,,Ми лош Цр њан ски и ру ска књи
жев ност” и „Раст ко Пе тро вић и аме рич ка кул ту ра” – уне ко ли ко су друк
чи је за сно ва не; то су ком па ра тив не ана ли зе и оне тре ба да по ка жу ка ко 
се, у те жњи да со бом об у хва ти то та ли тет ствар но сти, мо дер ни стич ки 
ро ман, али и мо дер ни стич ка књи жев ност уоп ште, по е тич ки отва ра ка 
хо ри зон ти ма дру гих умет но сти и раз ли чи тих кул ту ра.

На сто је ћи да осве тли сли ку Ру си је, ка ква је у про зи Цр њан ског 
умет нич ки об ли ко ва на вр ло ком плек сно – ,,у ра спо ну од су ма тра и стич ке 
и уто пиј ске ви зи је, по том ге о по ли тич ке про јек ци је и исто риј ске ре ал
но сти до по ет ске фа сци на ци је и ме лан хо лич не жуд ње” – ме ђу под сти
ца ји ма за об ли ко ва ње та кве сли ке, Пре драг Пе тро вић по себ но под вла чи 
три мо мен та: су срет Цр њан ског са ру ском књи жев но шћу, ње го во проу
ча ва ње се о бе Ср ба из Хаб збур шке мо нар хи је сре ди ном де вет на е стог ве ка, 
од но сно ме мо а ре Си ме о на Пи шће ви ћа те, ко нач но, су срет Цр њан ског 
са ру ским еми гран ти ма у Лон до ну на кон Дру гог свет ског ра та. При сту
па ју ћи ин тер пре та ци ји про зних оства ре ња Цр њан ског вр ло са ве сно, 
не пре ста но оста ју ћи усред сре ђен на сам књи жев ни текст, на ње го ва 
основ на и сим бо лич ка зна че ња, зна чај ко ји је Цр њан ски при да вао ру ској 
књи жев но сти и срп скору ским исто риј ским ве за ма Пе тро вић успе ва да 
пре до чи си сте ма ти зу ју ћи не ке већ по зна те уви де и ујед но сâм до ла зе ћи 
до но вих от кри ћа. Та ко, на при мер, ме ђу раз у ђе ним ин тер тек сту ал ним 
ве за ма ко је умно гом од ре ђу ју ми са о но ско ко ви то при по ве да ње у Днев
ни ку о Чар но је ви ћу по себ но из два ја оне ко је се од но се на До сто јев ског 
и Ар ци ба ше ва; за тим, ме мо а ре Си ме о на Пи шче ви ћа сма тра из у зет но 
ва жним за про фи ли са ње тра гич ног до жи вља ја вој ни ка ко ји ра ту је ,,по 
ту ђој во љи и за туђ ра чун”, до жи вља ја ис по ље ног и у Се о ба ма и у Дру
гој књи зи Се о ба; Тол сто јев Рат и мир ви ди као узор за уну тра шњу ком
по зи ци ју Се о ба и исто ри о зоф ски свр ше так Дру ге књи ге Се о ба, док – воде
ћи се ре чи ма са мог Цр њан ског – Ни ко ла ја Ра јев ског, исто риј ску лич ност 
ко ја је по ги ну ла у срп скотур ском ра ту и ко ја је Тол сто ју по слу жи ла као 
про то тип за гро фа Врон ског, ју на ка Ане Ка ре њи не, до во ди у ве зу са мо
гу ћим зби ва њи ма у за вр шном, ше стом то му Цр њан ско вог нео ства ре ног 
ро ма неск ног ци клу са; Го гољ, као ,,кључ на умет нич ка фи гу ра сло вен ског 
све та, не ко ко је нај бо ље из ра зио ве ли чи ну и тра ге ди ју Ру си је”, за у зи ма 
ис так ну то ме сто у Цр њан ско вом пу то пи су Љу бав у То ска ни. Про фе сор 
Пе тро вић – ва жно је ис та ћи – сли ку Ру си је у опу су Цр њан ског по сма тра 
и из ван тра го ва ко је је чи сто ру ска књи жев ност оста ви ла у про зи јед ног 
од дво ји це нај зна чај ни јих срп ских пи са ца, па та ко, на јед ној стра ни, па
жњу по све ћу је из ве сним есе ји ма у ко ји ма Цр њан ски из ла же по гле де на 
ру ску књи жев ност и филм што до ла зе по сле Ок то бар ске ре во лу ци је, али, 
та ко ђе, и Ро ма ну о Лон до ну, чи ји глав ни ју нак Ни ко лај Рје пин, ру ски еми
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грант, а не ка да шњи кнез, на нај бо љи на чин и у пу ном ин тен зи те ту ре пре
зен ту је са о се ћа ње Цр њан ског са тра гич ним ис ку ством ру ског на ро да.

Текст ,,Раст ко Пе тро вић и аме рич ка кул ту ра” је дан је од мо жда нај
за ни мљи ви јих у књи зи, и у ње му ау тор још јед ном по твр ђу је свој на уч
ни кре ди би ли тет ка да је у пи та њу раз у ме ва ње опу са чу ве ног срп ског 
аван гар ди сте. Уз не што друк чи је по де ше ну ин тер пре та тив ну оп ти ку, 
ко ри сте ћи се оби љем књи жев не, кри тич ке, до ку мен тар не, па и филм ске 
гра ђе, Пре драг Пе тро вић, у на ме ри да ра све тли сли ку Аме ри ке ка ква 
је, пре све га, об ли ко ва на у дру гом де лу ро ма на Дан ше сти, са ван ред ном 
по у зда но шћу успе ва да пре до чи сјај и очај Раст ко вог пет на е сто го ди шњег 
бо рав ка у Но вом све ту. До во де ћи сли ку Аме ри ке ко јом за не се но хо де 
ју на ци Сте ван Па паКа тић и, ви ше од свих, мла ди бун тов ник Бил Гор
дон, у до ти цај са пе ри о дом Раст ко ве ди пло мат ске слу жбе – пе ри о дом 
ка да, и сâм фа сци ни ран Аме ри ком и при зо ри ма ,,ње них не пре глед них, 
па сто рал них про сто ра, ци ви ли за циј ског про гре са, ме ша ви не ра са и 
на ро да, де мо крат ског по тен ци ја ла”, Раст ко упо зна је кул ту ру и умет ност 
Но вог све та, сво јим при ја те љи ма пи ше пи сма оду ше вље ња и филм ском 
ка ме ром бе ле жи ка дро ве из ин ди јан ских ре зе р ва та, Чи ка га, Њу јор ка и 
шу ма Вир џи ни је и Њу Хемп ши ра – ау тор за пра во по ку ша ва да на из ве
стан на чин ре кон стру и ше на ста ја ње де ла за ми шље ног као на ста вак 
ро ма на Осам не де ља и по ка зу је да је ве ли ки срп ски умет ник сво ју књи
жев ност за пра во жи вео. Исто тра у ма тич но ис ку ство исто ри је ка кво 
Сте ва на Па паКа ти ћа од во ди у Но ви свет и Раст ка је на гна ло на стал на 
пу то ва ња, ко ји ма је од у век био оп чи њен, а ње гов ве чи то не ми ран ства
ра лач ки дух, ка ко нам, отва ра ју ћи по е тич ка пи та ња Раст ко вог опу са и 
раш чи та ва ју ћи тра ке ње го вих ама тер ских до ку мен тар них фил мо ва, 
про фе сор Пе тро вић по ка зу је, на про сто је мо рао би ти при ву чен про стран
стви ма Аме ри ке и та мо шњим укр шта јем то ко ва тра ди ци је и мо де р ни за
ци је. Отуд, по узо ру на про зу Џе ка Лон до на, у дру гом де лу Да на ше стог 
,,уме сто епо пе је ин ду стриј ске ци ви ли за ци је у ко јој љу ди жи ве као ди сци
пли но ва не жи во ти ње пре о вла да ла је дру га чи ја, ’па сто рал на’ сли ка Аме
ри ке”. Оно што је овим Пе тро ви ће вим тек стом им пли цит но су ге ри са но 
је сте то да, као што је Раст ков ства ра лач ки опус и жан ров ски и сми са о но 
мно го струк и ра зно лик – и сâмо ње го во ту ма че ње увек мо ра би ти широ
ко за сно ва но, те узи ма ти у об зир раз ли чи те аспек те кул ту ре, умет но сти, 
па и жи вот них при ли ка у ко ји ма се у од ре ђе но ме тре нут ку Раст ко за де сио.

По след ња че ти ри тек ста у књи зи за пред мет ту ма че ња има ју одре
ђе на по зно мо дер ни стич ка ро ма неск на оства ре ња чи ји ју на ци, у по ку
ша ју да се из бо ре са раз ли чи тим об ли ци ма по ли тич ког и иде о ло шког 
при ти ска, пре и спи ту ју ,,из ра жај не мо гућ но сти и ху ма ни стич ку сна гу 
књи жев не ре чи у то та ли тар ном дру штву”. Ме ђу ли ни ја ма кон ти ну и те та 
ко је на при ме ру мо дер ног ро ма на про фе сор Пе тро вић же ли да осен чи, овде 
до из ра жа ја по себ но до ла зе три: об ли ко ва ње сли ке све та као по зор ни це, 
ди ја лог књи жев но сти са фил мом и фор ми ра ње жан ра крат ког ро ма на.



753

У пр вом од два тек ста по све ће на Ан дри ће вом ства ра ла штву ау тор 
сво ју ана ли тич ку па жњу у пот пу но сти усред сре ђу је на сли ку све та који 
је у ро ма ни ма срп ског но бе лов ца ви ђен као по зор ни ца, од но сно на ве
ко ви ма ста ру ме та фо ру све та као по зор ни це, у европ ској књи жев но сти 
по зна ту као the a trum mun di. Та ква сли ка, ко ја под ра зу ме ва да је чо век 
са мо глу мац ко ме је, на нео д ре ђе но вре ме, до де ље на уло га, и ко ји се сто
га на по зор ни ци све та не пре ста но пре ру ша ва, ве што скри ва ју ћи сво је 
пра во ли це иза угла ђе не ма ске, умно го ме од ре ђу је не ке ва жне сми са о не 
хо ри зон те и свет ског мо дер ни стич ког ро ма на, а по ла зи ште за ње но ту
ма че ње у Ан дри ће вој про зи Пе тро вић на ла зи у пи шче вом есе ји стич ко
фик ци о нал ном тек сту ,,Раз го вор са Го јом”, где по зна ти шпан ски сли кар, 
из ме ђу оста лог, ве ли ка ко су ,,про сте и убо ге сре ди не по зор ни це за чу да 
и ве ли ке ства ри”. ,,Про сте и убо ге сре ди не” по при ште су рад ње нај ве ћег 
бро ја Ан дри ће вих оства ре ња, па та ко Пе тро вић, ана ли тич ки ми ну ци о зно 
и ло гич ки увер љи во, ме та фо ру све та као по зор ни це про на ла зи у го то во 
свим но бе лов че вим ро ма ни ма: у Трав нич кој хро ни ци, у фре сци Трав ни ка 
као ,,по ли тич ке и по е тич ке по зор ни це”, где го то во сви ју на ци не што пишу 
или чи та ју, за зи ру ћи јед ни од дру гих; у ро ма ну На Дри ни ћу при ја, где је 
ка пи ја на ви ше град ском мо сту ,,сим бо лич на по зор ни ца из ме ђу зе мље, 
во де и не ба, на ко јој ће се од ви ја ти исто риј ске, дру штве не и ин тим не дра
ме”; у Го спо ђи ци, ро ма ну у ко ме се the a trum mun di пре по зна је ,,у сце ни 
где глав на ју на ки ња, скри ве на иза за ве се, по сма тра зби ва ња на ка фан ској 
по зор ни ци бе о град ског ноћ ног жи во та”; и нај по сле, у Про кле тој авли ји, 
у пред ста ви ис тан бул ског за тво ра ко ји се мо же раз у ме ти као ,,дру штве на 
по зор ни ца то та ли тар ног по рет ка и по е тич ка по зор ни ца при че и при ча ња”.

По ку шај од ре ђи ва ња по е ти ке цр ног та ла са, пе ри о да у срп ској кул
ту ри ка да умет ност има не за о би ла зну уло гу у раз у ме ва њу иде о ло ги је 
од ре ђе ног вре ме на, про фе сор Пе тро вић за сни ва на ра све тља ва њу сло же
ног од но са ко ји се то ком ше зде се тих и се дам де се тих го ди на про шло га 
ве ка ус по ста вља из ме ђу књи жев но сти и фил ма. Раз у ме ва ју ћи из ра жај не 
мо гућ но сти и при род ну ве зу ових две ју умет но сти и из те о риј ске пер
спек ти ве, по себ но са ста но ви шта струк ту рал носе ми о тич ке и постструк
ту ра ли стич ке ори јен та ци је, ау тор њи хо ву по е тич ку не раз дру жи вост у 
јед ном спе ци фич ном дру штве ном кон тек сту обра зла же та ко што у исто 
вре ме ту ма чи по је ди на књи жев на де ла та ко зва не ,,про зе но вог сти ла” 
– јед не ли ни је мо дер ни стич ке про зе ко ја се та да про фи ли ше – и ну ди 
из ван ред на филм ска чи та ња не ких од нај бо љих оства ре ња цр ног та ла са. 
Та ко се, сле ди из ове за и ста је дин стве не ана ли зе, по е ти ка и есте ти ка цр ног 
кон сти ту и шу, на јед ној стра ни, у окви ру за јед нич ких те ма и оно вре ме не 
ли те ра ту ре и фил ма, те ма ка кве су, на при мер: ре во лу ци ја, кри ти ка југо
сло вен ског со ци ја ли стич ког уре ђе ња и при каз гра да из јед не ис ко ше не, 
пе ри фер не ви зу ре – и то је у Пе тро ви ће вој ин тер пре та ци ји на ро чи то пре
зен то ва но је дин ством књи жев не и филм ске ин спи ра ци је Жи во ји на Па вло
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ви ћа – али, са дру ге стра не, и на осно ву са ме ,,пред и сто ри је” цр ног та ла са, 
кроз де и де а ли зо ва ну сли ку Дру гог свет ског ра та ка кву су на го ве сти ла 
де ла Ми о дра га Бу ла то ви ћа, Ан то ни ја Иса ко ви ћа и Ми ха и ла Ла ли ћа.

У ,,(не)оче ки ва ном су сре ту кла сикâ”, од но сно у пре се ку раз ли чи
тих при по ве дач ких гла со ва то ком ше зде се тих го ди на про шло га ве ка, 
про фе сор Пе тро вић уо ча ва из два ја ње још јед не од ли ни ја кон ти ну и те та 
у срп ској књи жев но сти, и то оне ли ни је ко ја се од но си на фор ми ра ње 
жан ра крат ког ро ма на. Оста ју ћи фо ку си ран на ро ма неск не пр вен це Се
ли мо ви ћа и Ки ша, на Ти ши не и Ман сар ду, об ја вље не у раз ма ку од све га 
го ди ну да на, ау тор уви ђа на ро чит од нос ко ји ова де ла ус по ста вља ју са 
њи ма хро но ло шки уда ље ним, али по е тич ки срод ним Днев ни ком о Чар
но је ви ћу Ми ло ша Цр њан ског, крат ким ро ма ном у ко ме ,,По е тич ко су о ча
ва ње са ин ти мом мо дер ног ју на ка [...] про из ве ло је тип ин тро спек тив ног 
и са мо све сног при по ве да ња то ком ко јег ју нак, раз о ча ра ни вој ник Ве ли
ког ра та, пре и спи ту је свој ег зи стен ци јал ни и спи са тељ ски иден ти тет”. 
Бри жљи во рас кри ва ју ћи сло је ве зна че ња у ода бра ним по зно мо дер ни
стич ким оства ре њи ма, раз ма тра ју ћи по е тич ке, ау то по е тич ке па, ко нач но, 
и ме та на ра тив не об зо ре ко ји се у њи ма отва ра ју, Пе тро вић кључ ну ве зу 
из ме ђу ових тек сто ва и Днев ни ка пре по зна је у ти пу ју на ка и на чи ну 
при по ве да ња. Док је без и ме ни Се ли мо ви ћев ју нак Цр њан ско вом Ра ји ћу 
сли чан по то ме што је и он по врат ник из ра та ко ји ,,на сто ји да тра у ма
тич на се ћа ња пре то чи у при чу, и да пи са њем раз ре ши од нос са со бом и 
све том”, глав ни ју нак Ман сар де, бу ду ћи да са Пе тром Ра ји ћем ,,де ли 
страст за чи та њем ро ма на и по тре бу да пи са њем кре и ра има ги нар не све
то ве и еска пи стич ке ви зи је”, исто као и он иден ти фи ку је се са број ним 
фик ци о нал ним ли ко ви ма и за ди вљу ју ћим фи гу ра ма. На по слет ку – за
кљу чу је Пе тро вић – ова де ла Днев ни ку су бли ска и по пи та њу са мог 
на чи на при по ве да ња, тач ни је по осо би тој вр сти при по вед не са мо све сти 
ко ја се ге не ри ше пр вим ли цем на ра ци је, јер сва три ро ма на ,,су сре ћу се 
у по е тич ком про сто ру ау то фик ци је ко ји се отва ра на флу ид ној гра ни ци 
из ме ђу ау то би о граф ског ис ку ства и ро ма на у пр вом ли цу”. 

Пред мет ана ли зе у за вр шном тек сту књи ге је сте по след њи, не до
вр ше ни и пост хум но об ја вље ни Ан дри ћев ро ман Омер па ша Ла тас, је
ди ни ко ји прет ход но из ло же ном Пе тро ви ће вом ин те р пре та ци јом Ан дри
ће вог ро ма неск ног опу са ни је об у хва ћен, и ко ме ау тор ов де по све ћу је 
по себ ну па жњу, по дроб но га ту ма че ћи као пра ви, иа ко уне ко ли ко не ти
пич ни ро ман о умет ни ку. Осве тља ва ње по е тич ких и естет ских ква ли те
та Омер па ше Ла та са ау тор про ми шље но при пре ма раз ма тра њем ли ко ва 
ства ра ла ца у Ан дри ће вом бе ле три стич ком опу су, из че га про ис ти че да је 
те ма умет но сти и умет ни ка у кон тек сту то га опу са из у зет но по вла шће на. 
По ла зе ћи од Бло хо вих по гле да на ро ман о умет ни ку, на овај ва жан тип 
ро ма на ко ји свој ,,при по ве дач ки и по е тич ки ин те рес усред сре ђу је на пита
ња кре а ци је и од но са ства ра о ца пре ма дру штву, вла да ју ћој иде о ло ги ји и 
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есте ти ци”; ис ти чу ћи ре флек си ју, есе ји за ци ју и ау то ре фе рен ци ја лан дис курс 
као но ве при по ве дач ке об ли ке по мо ћу ко јих у овој вр сти ро ма на ,,мо же се 
пра ти ти фор ми ра ње има нент не по е тич ке све сти о мо гућ но сти ма и гра ни
ца ма ства ра лач ког чи на”, про фе сор Пе тро вић ус по ста вља сло жен књи жев
но те о риј ски и фи ло зоф ски оквир у ко ји сме шта Омер па шу Ла та са. До во
ђе ње по след њег Ан дри ће вог ро ма на у спре гу са не ким но вим при по ве дач
ким мо гућ но сти ма про фи ли са ним у пи шче вим по зним оства ре њи ма, 
по себ но у збир ци при по ве да ка Ку ћа на оса ми, у ко јој на ра тор во ди има
ги нар ни ди ја лог са ли ко ви ма и у ко јој је на гла сак на ин ти ми ју на ка до 
крај њих гра ни ца очи гле дан, ау то ру је омо гу ћи ло да у Омер па ши Ла та су 
исто вре ме но от кри је и пра ви и не ти пи чан ро ман о умет ни ку и до ђе до 
вр ло су ге стив них уви да. То што је сре ди шњи до га ђај си жеа на ста нак умет
нич ког де ла, тач ни је сли ка ње па ши ног пор тре та, ни је до вољ но да би евен
ту ал но од ре ђи ва ње вр сте Ан дри ће вог ро ма на би ло са свим јед но став но 
– од ре ђи ва ње Ан дри ће вог де ла као ро ма на о умет ни ку свој ле ги ти ми тет 
до би ја тек на кон спо зна ња да у тек сту до ла зи до ,,по ме ра ња на ра тив ног 
ин те ре са са ли ка се ра ске ра, Омер па ше Ла та са, на сли ка ра Вје ко сла ва Ка
ра са, и ства ра лач ке не до у ми це са ко ји ма се он су о ча ва”. По себ но је за ни
мљи во то што Ка ра сов ствар ла ча ки не мир, у при по ве да њу пре и на чен у 
го то во ау то по е тич ке ре флек си је, Пе тро вић до во ди у ве зу са мо гу ћим узро
ци ма не до вр ше но сти са мог ро ма на, не до вр ше но сти ко ју ви ди као је ди ни 
на чин да се су ге ри ше ,,тај на умет нич ког ства ра ња”. Ти ме се по твр ђу је 
ва жан ње гов ис каз, из нет у јед ној од прет ход них ин тер пре та ци ја, ис каз 
ко ји се с пра вом мо же сма тра ти ве зив ним тки вом ове књи ге, а то је да 
,,са мо свест мо дер ног ју на ка по ста је по е тич ко је згро из ко јег се ге не ри ше 
ка ко на ра тив ни об лик, та ко и це ло куп но ви ђе ње и вред но ва ње све та”.

Си сте ма тич но из ло же ни књи жев но а на ли тич ки уви ди, ја сно ис по
ље на свест о це ли ни срп ске књи жев но сти два де се тог ве ка, под јед на ко 
као и ис тан чан, рет ко јед но ста ван и при јем чив стил пи са ња, књи гу 
Хо ри зон ти мо дер ни стич ког ро ма на про фе со ра Пре дра га Пе тро ви ћа 
чи не из у зет но ко ри сном ка ко за струч ну, ака дем ску јав ност, та ко и за све 
сред њо школ це и сту ден те срп ске књи жев но сти. Отуд мо же мо за кљу чи ти 
да су, са јед не стра не, у овој књи зи са бра ни тек сто ви о до бром бро ју 
ро ма неск них оства ре ња ко ја ода ју основ ну ме ру свет ско сти у срп ској 
књи жев но сти, али исто та ко и то да са ма ова књи га под ра зу ме ва пра ву 
ме ру свет ско сти у срп ској на у ци о књи жев но сти. 
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