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МЛА ДЕН ШУ КА ЛО

ОТВО РЕ НОСТ И СТРУК ТУ РА
(мар ги на ли је уз по че так Ро ма на дел те Го ра на Пе тро ви ћа)

Су срет са пр ва два ди је ла Ро ма на дел те Го ра на Пе тро ви ћа, 
на сло вље ним Па пир са во де ним зна ком и Ико но стас свег по зна тог 
све та, отва ра мно штво пи та ња уз ко ја ни сам си гу ран да се мо гу 
по ну ди ти ко ли кото ли ко ја сни од го во ри, ако је уоп ште ну жно да 
за пи та ност тре ба да их ну ди. Пред со бом има мо два ро ма неск на 
тек ста ко је, по ред дру гих еле ме на та, по ве зу је иден ти чан по че так. 
На во дим га:

Ако има мо у ви ду ве ли чи ну све та – он да је књи жев ност, све 
што је до сад на пи са но, тек ци тат из дво јен у по ку ша ју се об ја сни 
су шти на људ ског ро да. Скром ни део тог на во да је и Ро ман дел та, 
збир но узев ши и за себ но по књи га ма. Је ди но чо ве ка не ка да мо же 
да чи ни и оно че га не ма, би ло да је из гу бље но или да ни ка да ни је 
ни по сто ја ло. За то на овом по вла шће ном ме сту и не ма ци та та, он 
за пра во сле ди ка да се окре не стра ни ца...

Збир но чи та ње ни је оства ри во јер се за са да не мо же са гле да
ти цје ли на, чак ни као ау тор ска за ми сао. Осим ако нас не за ве де 
тра га ње за ци та ти ма.

Чи та лац, да кле, рас по ла же са два ру кав ца уну тар јед не ри
јеч не дел те са чи јом ве ли чи ном ни смо упо зна ти. Су де ћи по ни зу 
по сред них – при је спи са тељ ских не го при по вје дач ких – по сту па
ка, вре мен ски за че так, за че так Ро ма на дел те, мо же да се смје сти 
не гдје на раз ме ђу XIV и XV ви је ка, да кле у пред ве чер је гу тем
бер гов ске ере. По ми њем је нај ви ше због ау то ро вог на зна ча ва ња 
фе но ме на књи ге и књи жев но сти ко ји су, из гле да, су шти на пи са ња, 
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пи са ња (мо жда чи та ња) ко је се ули је ва у Ро ман дел ту. Вје ру јем 
– у кон тек сту до са да шњих по е тич ких окви ра Го ра на Пе тро ви ћа 
– да је да на шњи тре ну так, тре ну так ис пи си ва ња тек ста крај ња 
тач ка уви ра ња, крај ње ис хо ди ште. То отва ра пи та ње исто рич но сти 
као сво је вр сне ди мен зи је укуп них по е тич ких опре дје ље ња овог 
ау то ра као и ње не спре ге са оним фик тив ним што је су штин ска 
око сни ца при че. Ђо ва на II На по ли тан ска и де спот Сте фан Ла за
ре вић су са вре ме ни ци али им је ро ма неск но вла дар ско хти је ње 
дру га чи је по ста вље но: она же ли да обез би је ди за пи са но, а он са
гра ђе но, од но сно осли ка но. Ру кав ци во де ка при ча њу о про из вод
њи па пи ра, од но сно по пу ња ва њу но во ство ре не гра ђе ви не та на ним 
бал да хи ни ма, де бе лим пе ри на ма, не у га си вим кан ди ли ма и све
то зар ним ико на ма. Ипак, ау тор не пре тен ду је да при чу гра ди баш 
фак то граф ски, јер је ви ше на клон оном што је са чу ва ла фол клор на, 
ле ген дар на тра ди ци ја. За то у кон сти ту и са њу ро ма неск ног тки ва на 
по се бан на чин функ ци о ни ше спре га исто ри о граф ског и фик тив
ног, исто риј ске и не ис то риј ске гра ђе што оби ље жа ва тра ди ци о нал
ни исто риј ски ро ман.

Ме ђу тим, за раз ли ку од ла ког уо ча ва ња вре ме ни то сти, про
стор ност ни је јед но став но са гле ди ва јер ру ка вац Па пир са во де ним 
зна ком „те че” сред њо вје ков ном Ита ли јом, а Ико но стас свег по
зна тог све та за чи ње се и уви ре у сред ње вје ков ној Ср би ји гдје, у 
по ста вље ним ко ор ди на та ма из ме ђу Пе ште, Ду бров ни ка, Со лу на 
и Све те Го ре, на сто ји да са гле да све че ти ри стра не сви је та. Шта 
је то, осим мо жда ме ди те ран ског ду ха, што по ве зу је ова два про
сто ра?

Ге о граф ски гле да но, дел та пред ста вља ушће јед не ри је ке 
чи ји су из вор и ток (мо жда не би тре ба ло за бо ра ви ти ни при то ке, 
а да не спо ми њем бр за ке, ка ска де, сла по ве, бро до ве итд.), за са да, 
чи та лач ки, не појм љи ви. Али о ко јој је ри је ци ри јеч? И, шта је и 
ка ква је та не и ме но ва на ри је ка ко ја, за са да ма гло ви то, са би ре Апе
нин ско и Бал кан ско по лу о стр во? Мо жда не ка мит ска ви зи ја ко ја 
ће се са гле да ти окон ча њем спи са тељ ског про јек та?

Од го вор ће се, вје ру јем, на ћи кад се сви ру кав ци на ђу је дан 
уз дру гог. Или ка да се ме ђу соб но пре пле ту пи са њем Го ра на Пе
тро ви ћа.

Ва жно је да при ча те че, да она има свој ток.
Пе тро ви ће во на сло вља ва ње овог оства ре ња код кри ти ча ра 

мо же да иза зо ве асо ци ја ци ју на књи жев ноте о риј ски по јам ро ман 
ри је ка. Али ни сам си гу ран да би то мо гло би ти од по мо ћи за раз
ми је ва ње Ро ма на дел те (као и књи жев нокри тич ко ту ма че ње), јер 
до са да по ну ђе ни ру кав ци не упу ћу ју на то да је ова ква ана ло ги ја 
мо гу ћа. И ко ри сна.
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За то оста је не из бје жност већ на го ви је ште не ме та фо ри за ци је, 
ко ја је вр ло че сто по губ на за ин тер пре та ци ју. Још че шће за дје ло 
ко је је по ла зи ште та кве вр сте ис ка за.

Штам пар ски или из да вач ки (мо жда чак и ау тор ски) из дво је
не су из ствар них на сло ва дви је на слов не ме та фо ре: па пир и ико
но стас. На пр ви по глед ре кло би се да је ри јеч о на сто ја њу да се 
са гле да ју у кри ти ци већ за бо ра вље на се ми о тич ка опре дје ље ња ка 
тра га њу за вер бал ним (па пир → ри јеч) од но сно ико нич ним (ико на/
ико но стас → сли ка) об ли ци ма што се утки ва ју у умјет нич ки ис каз. 
Ова кво по јед но ста вље но раз ма тра ње мо же да из гу би сво је основ
но уте ме ље ње пред ци је лом игром на сло вља ва ња ко ју про во ди 
Го ран Пе тро вић. И не са мо у Ро ма ну дел ти; оно се мо же сма тра ти 
– ако са гле да мо ци је ли ау то ров до са да шњи опус – ње го вом по е
тич ком кон стан том. Та ко, Па пир са во де ним зна ком је ком по но ван 
из че ти ри име но ва на ди је ла (за раз ли ку од Ико но ста са свег позна
тог све та са зда ног у три ди је ла) ко ја су по ди је ље на на мно штво 
по гла вља. Сва ко од њих, уз на слов, има из вје сни ци тат из тек ста 
као ва ри јан ту афо ри стич ког са жет ка са др жа ја ис пи са ног ди је ла 
тек ста (не тре ба за бо ра ви ти да Ђо ва на II на свом по хо ду у Амал фи 
во ди „де се ти ну бра ти је ’од књи ге’”, а да је уз де спо та Сте фа на је дан 
од кључ них ли ко ва „учи тељ” Кон стан тин Фи ло зоф). За ни мљи вост 
овог по ступ ка се за о кру жа ва по себ ним на гла ша ва њи ма по је ди них 
па ра гра фа уну тар сва ког по гла вља чи ме пре у зи ма ју на слов ну 
функ ци ју. Ова кво ис ти ца ње спо ља шњих аспе ка та тек ста углав ном 
не ре ме ти чи та о че ву по зи ци ју, прем да отва ра пи та ње да ли ова
квим по ступ ци ма Пе тро вић од вла чи па жњу од са др жа ја или нас 
по сред но тје ра да чи та мо она ко ка ко он то же ли. Чи та лац као да 
је скрај нут; ње го во при зи ва ње у јед но став но сти при че ни је ну жно. 
Али то не зна чи да је ис кљу чен удио спи са тељ ске игре, од но сно 
по и гра ва ње са свим аспек ти ма ма те ри ја ла ко јим се слу жи ау тор 
у из град њи тек ста.

Оно што ми је би ло нај за ни мљи ви је при су сре ту са Ро ма ном 
дел том Го ра на Пе тро ви ћа при па да сфе ри исто риј скоти по ло шких 
ана ло ги ја ко ју су у на шој сре ди ни, до не кле сли је де ћи ру ског те о
ре ти ча ра Вла ди ми ра М. Жир мун ског, за сту па ли Дра ги ша Жив ко
вић и Ра до ван Вуч ко вић. Ина че ни сам склон овом ме то до ло шком 
обра сцу јер ми се чи ни да та кво „до пи си ва ње књи жев них зна че ња” 
нај че шће за ви си од оби ма и ти па лек ти ре ко јим ту ма чи рас по ла жу. 
Та ко се, на при мјер, ро ма ни Па пир са во де ним зна ком и Ико но стас 
свег по зна тог све та, сво јим ме та фо рич ким ис хо ди шти ма па пи ра/
књи ге и ико не у гра ђе ви ни, мо гу по ве зи ва ти са ро ма ном Вик то ра 
Игоа Бо го ро дич на цр ква у Па ри зу. Рад ња овог дје ла смје ште на је 
у осам де се те го ди не XV ви је ка, да кле не пун ви јек ка сни је од вре
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ме на ко јим се ба ви Го ран Пе тро вић. Дру га чи је ре че но, сред њо вје
ков на ду хов ност би мо гла би ти по ве зни ца за при ка зи ва ње на чи на 
ка ко се пре ма њој од но се ау то ри раз ли чи тих кул ту ра и раз ли чи тих 
вре ме на. Ме ђу тим, ов дје се не по зи вам због то га на Игоа. Са став
ни дио ро ма на пред ста вља јед но нео бич но по гла вље на сло вље но 
„Ово ће уби ти оно” ко је уну тар тек ста про ши ру је са об ја шње њем 
„Књи га ће уби ти гра ђе ви ну”. Да кле, мо гу ће је у том кон тек сту 
ус по ста ви ти ана ло ги ју Пе тро ви ће вог дје ла са Иго ом, али са мо на 
ме та фо рич кој рав ни, прем да не вје ру јем да му је фран цу ски вели
кан уоп ште био у ви до кру гу то ком ис пи си ва ња ова два ру кав ца.

Та ко ђе не вје ру јем ни то да му је дру ги је дан ау тор из ро ман
ске сфе ре мо гао да бу де мо гу ћи ства ра лач ки ори јен тир. Ри јеч је 
о Ум бер ту Еку. И он би мо гао да бу де за ни мљив за ус по ста вља ње 
ана ло ги је са Го ра ном Пе тро ви ћем, по го то во што је рад ња ро ма на 
Име ру же смје ште на у пред гу тем бе ров ско ври је ме, од но сно у 
пр ве де це ни је XIV ви је ка.

Ме ђу тим, Еко ми се ни је на мет нуо у ви до круг због на ве де ног 
ро ма на, већ ње го вим по ма ло за бо ра вље ним сту ди ја ма из ше зде
се тих го ди на: пр ва је Отво ре но дје ло (1962), а дру га Од сут на струк
ту ра. Увод у се ми о ло шка ис тра жи ва ња (1968; ово дје ло је код нас 
об ја вље но под на сло вом Кул ту ра Ин фор ма ци ја Ко му ни ка ци ја), 
али не то ли ко сво јим раз ма тра њи ма ко ја у њи ма про во ди ко ли ко 
сим бо лич ким ври јед но сти ма што су се сво јим на сло ви ма по сред но 
на мет ну ла ду хов но сти дру ге по ло ви не XX и по чет ка XXI ви је ка. 
Ри јеч је о отво ре ном и од сут ном. Чи ни се да ће при ступ Пе тро
ви ће вим ро ма ни ма Па пир са во де ним зна ком и Ико но стас свег 
по зна тог све та са свим дру га чи ји би ти уко ли ко се бу ду сли је ди ле 
ове ме та фо рич ке смјер ни це. Те шко је ре ћи ка ква је ствар на ко ре
спон ден ци ја ова два пој ма у рав ни Пе тро ви ће вог дје ла. Ја сно се 
мо же из прет ход них мар ги на ли ја на слу ти ти до мен отво ре ног док 
је још уви јек пре ви ше ма гло ви то по и ма ње сфе ре од сут ног. Ипак 
нај ва жни је је од све га што се уо ча ва бу ду ћа струк ту ра Ро ма на 
дел те.
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