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ЈЕ ЛЕ НА МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ

ОРЕ ОЛ ПРИ ЧЕ

Го ран Пе тро вић об ја вио је 2022. го ди не два ро ма на, Ико но стас 
и Па пир, ко ји ће уз по то ње чи ни ти „’Ро ман дел ту’, збир но узев ши 
и за себ но по књи га ма”, ка ко се на во ди на по чет ку ро ма на Ико но
стас свег по зна тог све та. Го ран Пе тро вић је, по е тич ки и стил ски 
гле да но, убе дљив и пре по зна тљив. По гла вља су па жљи во струк
ту ри са на и сва ко от по чи ње го то во гном ском по ен том, ко ја функ
ци о ни ше као „со ко” ис пред Бо ка чо ве но ве ле и иза зи ва ин тер пре
та тив ну па жњу. Су ве ре но при по ве да ње, бо га та има ги на ци ја и 
кре и ра ње ау тен тич ног ро ма неск ног све та по твр ђу ју да Ико но стас 
за вре ђу је чи та лач ку па жњу у нај ши рем сми слу. 

Жи ри се опре де лио да на гра ду до де ли упра во Ико но ста су, 
бу ду ћи да, по ред не сум њи вих књи жев них ква ли те та, ус по ста вља 
про фи њен ди ја лог са опу сом Ми ло ша Цр њан ског. По што су, на
и ме, те ма се о ба и ње на спе ци фич на сим бо ли ка кључ ни то по си 
Цр њан ско вље вог опу са, код Го ра на Пе тро ви ћа се ле се ико не, па 
се та ко сти че ути сак да се ус по ста вља чвр ста се ман тич ка ве за 
из ме ђу срп ског на ро да и ико на. У при чи „Ико на ко ја ки ја” Ми ло
ра да Па ви ћа ка же се да ме сто оног ко ји се се ли ни ка да не оста је 
пра зно, што у да том кон тек сту Пе тро ви ће вог ро ма на зна чи да је 
срп ски на род и да ље, ма кар сим бо лич ки при су тан, кроз кул тур не, 
ма те ри јал не и не ма те ри јал не те ко ви не, на оним ме сти ма ко је је у 
раз ли чи тим исто риј ским окол но сти ма мо рао да на пу сти. Сто га, 
ре че ни цу, на пи са ну на зве зда ној хар ти ји ко ја прет хо ди пр вој це
ли ни и пр вом по гла вљу ро ма на: „Је ди но чо ве ка не ка да мо же да 
чи ни 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” мо же мо осмо три ти у овом кон тек сту. Она по ста је ва
се љен ски кључ за чи та ње ро ма на. Нео п ход но је, на том тра гу, 
ука за ти на суд би ну ико не Не по зна тог све ца, ко ја је про шла ка ко 
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кроз гол го ту та ко и кроз ис це ље ње, за др жа ва ју ћи пра во на по сто
ја ње и ме сто под сун цем, баш за то што је шти ти чи ње ни ца да је 
ика да би ла ико на: „Ка ко осве шта ти ико ну све ца за ко јег се не зна 
ко је? Јер ико на ни је ико на, чак и ка да има нат пис, ако Цр ква није 
по твр ди ла... Ипак, она је то већ јед ном би ла, што се мо же ту мачи
ти ти ме да је за у век ико на...”

Кроз чи тав ро ман и пра ће ње ико не Не по зна тог све ца, чи та лац 
не мо же да се не за пи та о ко јој ико ни је реч, по себ но јер то пи та ње 
оста је до кра ја не раз ре ше но, што је, на осно ву ње ног мар ти ри ја 
са свим ре ал но, а и ли те рар но гле да но – ле ги тим но. Чи та лац, ме
ђу тим, мо же да осе ти ка ко је суд би на ове ико не за пра во суд би на 
ње го вог, срп ског на ро да, ко ме су ло по ви остру га ли зла то са оре о ла 
и сим бо лич ки ли ши ли не са мо са крал не ау ре већ и ве зе са Бо гом, 
јер зла то на ико на ма ре пре зен ту је та вор ску све тлост ко ја чо ве ка 
по ве зу је са Бо гом. Ме ђу тим, са мим тим што је ова ико на би ла део 
ико но ста са и што ро ман но си на слов Ико но стас свег по зна тог 
све та, по ста ју зна чај ни мар ке ри, ко ји ма је пи сац по тен ци јал но 
су ге ри сао на ко ји на чин овој не срећ ној и оскр на вље ној ико ни може 
би ти вра ће на све тлост. 

Ико но стас је, на и ме, ол тар ска пре гра да ко ја одва ја ол тар од 
на о са и на ње му је да та исто ри ја Ста рог и Но вог за ве та као отво
ре на књи га уче ња хри шћан ске ве ре. Сва ка ико на на ико но ста су 
има сво је утвр ђе но ме сто и гра ди При чу ко ју та ко ико но стас по
сре ду је. При ча ко ја је на ико но ста су је све та при ча, као што и 
Го ран Пе тро вић на зи ва свој ро ман Ико но ста сом, не би ли при чу 
вра тио у све то вре ме, то јест, не би ли ико ни Не по зна тог све ца вра
тио оре ол. Ако, да кле, при ча иза ђе из про фа не рав ни, она се са мо
об на вља, а ујед но об на вља и оно га ко је чи та. Та ко ђе, онај ко над 
ико ном Не по зна тог све ца бу де ти хо вао, мо же угле да ти ду хов не 
очи ико не и он да, не ће би ти ва жно ко је све тац на ико ни, јер ће 
чи та лациси ха ста спо зна ти да је он део те ико неко лек ти ва. Чин 
и пи са ња и чи та ња овог ро ма на под ра зу ме вао би уки да ње исто
риј ског вре ме на, јер се све већ од и гра ло и не пре ста но се од и гра ва 
у ци клу си ма све тог вре ме на. 

За та ко не што нео п ход на је не моћ већ пред о дре ђе ност или 
во ља за про зор љи во шћу, отва ра ње ду хов них, тј. очи ју и ума и 
ср ца. Мо жда је то је дан од раз ло га због ко јих се пи сац опре де лио 
да рад њу ро ма на сме сти у 15. век, за вре ме вла да ви не де спо та 
Сте фа на Ла за ре ви ћа, и да об ли ку је упе ча тљив лик про зор љи вог 
До во ље, ко ји има дар да ви ди ви ше и ши ре у од но су на обич не 
љу де. Чи та лац је у од но су на ње га не ко ко има увид оно што се, 
исто риј ски гле да но, у ме ђу вре ме ну, од 15. ве ка до да нас од и гра ло, 
али му До во љин при мер по ка зу је да тре ба да гле да да ље и ши ре 
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од уо би ча је ног и та ко пре ва зи ђе сва огра ни че ња, зи до ве и ефе мер
но сти ово зе маљ ског. Да би При ча по но во би ла све та, да би ико на 
по но во до би ла оре ол, а на род вра тио ве ру и спо ну са Бо гом, до
вољ но је би ти До во ља, има ти во љу и ре ше ност за то, за гле да ти се 
у се бе и пре по зна ти се у свом на ро ду.
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