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МИ НА ЂУ РИЋ

ИКОНОСТАС ОД ПРИ ЧЕ У РОМАНУДЕЛТИ  
ГО РА НА ПЕ ТРО ВИ ЋА

Пред Па пи ром са во де ним зна ком (Ла гу на, 2022) и Ико но ста
сом свег по зна тог све та (Ла гу на, 2022), пр вим двој цем то ко ва 
кон тра пунк ту ал них сег ме на та сим фо ниј ског ли те рар ног про јек та 
Ро ма на дел те Го ра на Пе тро ви ћа, ин три гант но се оде ва не пре су
шно хер ме не у тич ко иш че ки ва ње, ка ко од пре по зна ва ња бли ско сти 
пре пле та по е тич ких ди ја ло га са прет ход ни ци ма, у ода би ру пе ки
ћев ске ар хи тек сту ре (раз)град ње ми то ло гем ских про сто ра или па
ви ћев ске сло бо де про те жно сти ре ци пи јент ских сле до ва кроз исто
ри о граф скоме та фик ци о нал ну има ги на ци ју та ко и до раз от кри
ва ња соп ства сва ког чи та лач ког хте ња оно га што књи жев ност у 
са вре ме ном све ту тре ба да зна чи. По све ће ност ства ра лач ког опре
де ље ња ка ми ну ци о зном из ли ва њу бес крај но сти тек ста, у раз гра
на тим ме та мор фо за ма то га што је из ме ђу Па пи ра и Ико но ста са 
већ ски ци ра но као ме ри тум и бу ду ћих мо ду са пре о бра жа ја при че, 
раз ви ја се у че жња ма чи та лач ких ан ти ци па ци ја кроз тка ња ли те
рар не сим бо ли ке тра ја ња „[о]давде, па до ми ле во ље” (Ико но стас 
свег по зна тог све та, 6), са опле ме ње ним уви ди ма о то ме ка ко 
да ле ко се жност ре чи мо же да до ма ши све „[п]о ши ри ни и ви си ни” 
(Ико но стас свег по зна тог све та, 58), у оства ре но сти не пре кид не 
те жње да се упра во кроз та кве по став ке не по су ста лих раш чи та
ва ња сми сла не у мит но и уста но вља ва ко ли ко „[б]ило би до бро да 
зна мо на че му смо” (Ико но стас свег по зна тог све та, 162). Не слу ће на 
по ве ре ња у све о бу хват ност мо ћи књи жев но сти, сна гу за ду жби не 
чи та ла штва ко је хра ни сво је оче ки ва ње, не и мар ско при кло ње ње 
тра га њу за нај бо љим мо гу ћим на ра тив ним пла ном у ва ри ја ци ја ма 
то та ли те та ве ли ке при че о иден ти те ту при па да ња у при по ве да њу, 
и кроз Ико но стас свег по зна тог све та, као дру ги ток Пе тро ви ће вог 
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Ро ма на дел те, ну де еви дент ну про лон га ци ју фи нал не ка ден це 
по пут кључ ног се ман тич ког сиг на ла си гур но сти кон ти ну и те та 
тек сту ал ног ве за ко ји ће, као не ке од нај и стак ну ти јих ме та фо ра и 
у бу ду ћим укр шта ји ма сло је ва Пе тро ви ће вог тек ста, ве ро ват но 
не дри ти и дру ге зна ке пи сма, тра га ства ра лач ког де ло ва ња, ути
ски ва ња ре чи у кул ту ро ло шка ис хо ди шта ко ја ма пи ра ју је дин ство 
књи жев них сфе ра и као оно ко је је увек „[...] тро жуч но, ујед но 
пр во, по ва жно сти сре ди шње, али и по то ње, ве чи то” (Ико но стас 
свег по зна тог све та, 13). 

Ан дри ћев ско при кло ње ње да ма ри ма при по ве да ња као живо
то дав ног осми шља ва ња кон ту ра исто ри је и по је ди нач них би ва ња 
у Пе тро ви ће вом оства ре њу по сре до ва но је и кроз бра ву ре ум них 
бри га Кон стан ти на Фи ло зо фа, у не у га слој во љи да се от кри је „[...] 
ко ја реч до ла зи са ко је стра не све та, при ма ли се или коп ни, за ри 
ли од о зго или из би ја из ду би на, па да ли ње на сен ка уле во или уде
сно, чи ме се шта укра ша ва [...]” (Ико но стас свег по зна тог све та, 27), 
али са мо у слу ча је ви ма ка да то ме, док се под у ча ва До во ља, као и 
по то њи пре пи си ва чи и чи та чи, увек сви „[...] из све сна ге и су тра 
по но во дођ[у] пу ног ср ца” (Ико но стас свег по зна тог све та, 29), 
са све шћу ко ли ко се искон ско оства ре ње ср жи тек ста, па и „[...] он[е] 
множин[е] ре чи [...]”, по сти же тек ка да се „[...] ши ро ким по кре том 
ру ке пра во вре ме но [...] по се је” (Ико но стас свег по зна тог све та, 
30). У та квом по уз да њу у су шта ство при по ве да ња, пре пле те но са 
суп тил ном кри ти ком та шти не сит ни чар ског у књи жев ном за на ту 
или пак гор до сти ли те рар не пар ти ку лар но сти оних „[...] ко ји од 
соп стве них сло ве са не мо гу да одво је по глед [...]”, а ко ји „[...] нај че
шће су осу ђе ни мно го стра шни је” (Ико но стас свег по зна тог све
та, 34), Пе тро вић пре да но ре зба ри ико но стас од при че, чи је је 
ве ли чан ство у не пре кид ном про жи ма њу са зна ња бли ско вид но сти 
чи та ња, али и осе ћа ја оне про зор љи во сти да ле ко вид ног ту ма че ња 
ис пи са. Ако се у иде ји пре о бра жа ја ме та фо ре жи во та кроз струк
ту ру хра ма – „Што ли на све ту не по сто ји храм то ли ко ве ли ки да 
ка да чо век у ње га кроз при пра ту сту пи, па пе ша чи кроз на ос, до 
ико но ста са тек пред крај жи во та сти же?!” (Ико но стас свег по зна
тог све та, 36–37), по треб ност књи жев но сти, уз ис хо ди шта ли те
рар ног ту ма че ња, мар ки ра на ро чи то ико но ста сно, ње на сна га да 
бу де не за мен љи во упо ри ште нај да ле ко се жни је ми сли и нај и скон
ски је на де по сре ду је при чу ко ја не пре кид но пу ту је кроз ве ли чај
ност сфе ра и оп цр та ва про сто ре (ме та)фи зич ког чи ја се ве ли чи на 
ме ри, у ства ри, и су блим ним кро јем ис при по ве да ног. 

Чуд но ва та се о ба ико на ко је су бре ме ни те на ра ти ви ма кроз 
су сре те и су ко бе пре де ла, за но си и стреп ње пре во ђе ња ме ђу по
сред ни ци ма, тра га ње за исти ном то га што у ре чи мо же да се чу је 
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кроз раз ли чи те сло је ве зву ча ња, рас тва ра ње до ку ме на та у по сеза
њи ма за оним ко ји је пре су дан, у ат мос фе ри од лу ка и не до у ми ца 
Сте фа на Ла за ре ви ћа, из град њи и уса вр ша ва њу ре сав ске тра ди ци је 
пи сар ства, по ка зу је ка ко су иде је ои ви че ња атла са кул тур не ба шти
не при па да ња упра во да те кроз не гу при че као бе де ма про шло сти 
и пе ча та ду хов но сти. Ко ли ко је Ико но стас свег по зна тог све та 
ан ти ци пи ран ви ше слој ним на ја ва ма из Па пи ра са во де ним зна ком, 
то ли ко се и Ико но ста сне ре ми ни сцен ци је по е ти ке Па пир ног пока
зу ју у пла но ви ма не пре кид них се ћа ња на це ли ну ко ју ре пре зен тују 
и на до ди ре ко ји и де ли ћем слу чај но сти мо гу да се кон ти ну и ра но 
ре кре и ра ју, тво ре ћи не рас ки ди вост ве за про та го ни ста што пи шу 
и ту ма че: „Пи сац и они ко је је опи сао, ко је је уоб ли чио у реч, обич
но се срет ну са мо та да, то ком пи са ња, на са мо је дан дан или јед ну 
ноћ, а он да сва ко има свој жи вот. Че сто са свим не спо јив” (Ико но
стас свег по зна тог све та, 102–103). Ико но зар но кроз књи жев ност 
че ка ти све не че га бу ду ћег у пре спа ја њу пре пле та (не)слу ће них ве
шти на ства ра ла ца и ту ма ча као ју на ка, а има ти у то ме ико но пи сно 
мно го то га про шлог, ја сно пред ста вља вр ли ну по ве ре ња у оно што 
је и у Пе тро ви ће вом де лу, кроз књи жев на оте ло тво ре ња то та лите
та Ро ма на дел те, под ра зу ме ва но под кре а тор ски и ре ци пи јент ски 
ис ход ним „’[в]идећемо’” (Ико но стас свег по зна тог све та, 113).

Уз лајт мо тив ске ек фра зе, ме ђу ко ји ма су и му зич ке и ме ди цин
ске, Пе тро ви ће во де ло би ва об ли ко ва но и кроз ана фор ски ри там 
при по ве да ња, ме сти мич ност ху мо ри стич них ара бе ски, ка по ет ској 
фи гу рал но сти пред ме та ко ји ма је пи са ње и под стак ну то у те жњи 
на ста ја ња јед не ико но ста сне све при че све та у ко јој ће „[п]овест и 
пе ва ни ја о њи ма [...] на ра ста ти, пре ли ва ће се, би ће то је дан је ди ни 
хлеб и јед на је ди на ку па ви на ко ја ће све от хра ни ти, за би ло шта 
дру го ни ко не ће ни зна ти ма кар ве чи то оста ли глад ни” (Ико но стас 
свег по зна тог све та, 166). Ка да су „[...] сло ва и ре чи нај та на ни ја 
вр ста бо да” (Ико но стас свег по зна тог све та, 178), ми сте ри ја све
ца на ико ни „[...] за ко јег се не зна ко је” (Ико но стас свег по зна тог 
све та, 182) осли ка ва ми ра кул при че што хр ли за раз ре ше њем у 
при по ве да њу ве ћем од сва ке жи вот не особ но сти, у по тре би пре то
че ња зна ња кроз оп ти мум нај ква ли тет ни јих „[...] длачиц[а] за четки
це [...] као створен[их] [...] за укра ша ва ње пр вих сло ва ло зи ца ма [...]”, 
ко ји ма ће се „[...] пре пи си ва чи у Ре са ви [...] об ра до ва ти” (Ико но стас 
свег по зна тог све та, 186) и да ле ко ви до сти нај бо љег ту ма че ња 
по треб ног вла да ру де спо то ви не у све сно сти зна ча ја хер ме не у тич
ких раз от кри ва ња при че ко ја и ако не стиг ну за ње го вог жи во та, 
а оно ће „[...] не ко ме [...] по сле нас, јед ном за сваг да, би ти од ко ри
сти” (Ико но стас свег по зна тог све та, 195). Та кво за ду жби нар ство 
при по ве да ња и ства ра ико но стас од при че ме ром свег по зна тог 
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све та, ко ја за до би ја и ме та по е тич ку ево ка ци ју фрак та ла и мно гих 
дру гих Пе тро ви ће вих про шлих, а, чи ни се, и бу ду ћих књи га. 

А шта би се при ме ре ни је и по же ле ти од кул ту ре и књи жев
но сти мо гло, осим и да се уз не чи ју „[...] при чу, осе ћа мо као ве ћи”, 
од но сно да се и онај ко ји го во ри, пу тем оно га шта и ка ко при казу
је, пре о бли ку је у ема на ци ју при по ве да ња кроз „осе ћај” ко ји је од 
све га, а и соп ства „за ма шни ји” (Ико но стас свег по зна тог све та, 14). 
Том тре нут ку при че из ре ћи фа у стов ско трај, тран спо но ва но у ви
зу ел но сти ис ко но ста са као са бо ри шта на да и ус хи ће ња ка си гур
но сти по све ће не ре пе ти тив но сти то га трај у са зна њу да ће се још, 
мо жда, не ко ли ко пу та ре ка пи ту ли ра ти у по е тич кој же љи Пе тро
ви ће вих при ча Ро ма на дел те да под јед на ко за у ста ве и при бе ру 
вре ме на и про сто ре све про те жно их умно жа ва ју ћи, пред ста вља, 
ве ро ват но, јед но од нај и скон ски јих при кло ни шта би ва ња и при
по ве да ча и пу бли ке у све му што умет ност зна чи. Ако књи жев ност 
мо же да бу де и пе тро ви ћев ски ико но стас свег по зна тог све та, 
он да и крх ка те жња људ ског има чи ме тор же стве ним да се ди чи 
пред бес кра јем не про ла зно сти да ро ва оче ки ва не ле по те, као и 
чи ме да се бра ни пред не у са хлом стреп њом од про су де уза луд ног 
тра ја ња. 
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