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БИ ЉА НА ТУ РА ЊА НИН НИ КО ЛО ПУ ЛОС

ГДЈЕ ИЗ ВИ РЕ РО МАН ДЕЛ ТА? 
или 

УВОД У АН ГЕ ЛО ЛО ГИ ЈУ  
ГО РА НА ПЕ ТРО ВИ ЋА

СА ЖЕ ТАК: Кроз при зму жан ра „ро ма на дел те” ко ји је уста
но вио Го ран Пе тро вић у сво ја два но ва ро ма на Па пир са во де ним 
зна ком и Ико но стас свег по зна тог све та по сма тра ју се мо ти ви 
ан ђе ла и ан ђе о ског пе ра. По мо ћу ових мо ти ва ус по ста вља се ве за 
и са прет ход ним Пе тро ви ће вим дје ли ма – ро ма ни ма Атлас опи сан 
не бом и Оп са да цр кве Св. Спа са, збир ком при ча Бли жњи, те за пи
си ма у књи зи Пре тра жи вач. Ана ли зи ра се раз ли чи та функ ци ја 
ко ју ови мо ти ви има ју у по је ди нач ним дје ли ма, те се су ге ри ше њи
хо ва уло га у ком по зи ци ји, а на ро чи то у идеј ној за сно ва но сти на
ве де них књи жев них дјелā. По ста вља се прет по став ка да је, пре ко 
мо ти ва ан ђе ла и пе ра, ток ро ма на дел те за по чео још ра ни је у Пе тро
ви ће вом опу су.

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: ро ман дел та, ан ге ло ло ги ја, Ди о ни си је Псе
у доАре о па гит

Кра јем 2022. го ди не из штам пе су иза шла два ду го о че ки ва на 
ро ма на Го ра на Пе тро ви ћа Па пир са во де ним зна ком и Ико но стас 
свег по зна тог све та. Пи сац је ис та као ка ко је ро ма не пи сао 22 
го ди не и да су они дио јед ног обим ни јег ци клу са ко ји ће об у хва
та ти „ви ше од де сет, а ма ње од сто ти ну књи га”.1 Та ко ова два ро
ма на, ко ја су већ при ву кла чи та лач ку па жњу и по бра ла сим па тије 

1 Ин тер вју: „При ча се увек по на ша као во да”, Ве чер ње но во сти (10. 11. 
2022), no vo sti.rs : ПРИ ЧА СЕ УВЕК ПО НА ША КАО ВО ДА: Књи жев ник Го ран 
Пе тро вић о два но ва ро ма на ’Па пир’ и ’Ико но стас’ ко ја су пред ста вље на на Сајму 
књи га, При сту пље но 16. 1. 2023.
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кри ти ке2, пред ста вља ју тек по че так јед ног ве ли ког ци клу са ко ји 
ће се по ја ви ти у на ред ним го ди на ма. Сам Пе тро вић је на ја вље ни 
ци клус ро ма на жан ров ски од ре дио на звав ши га ро ман дел та, чиме 
је у сво ју по е ти ку при звао по зна ти књи жев ноте о риј ски по јам 
ро ма нари је ке, али се, ујед но, и дис тан ци рао од ње га. Ро манри је ку 
од ли ку је пред ста вља ње „ши ро ких кре та ња и дру штве них по ме
ра ња”3 че сто пра ће њем исто ри је јед не по ро ди це, у срп ској књи жев
но сти нај бо ље оли чен кроз ан дри ћев ску ли те рар ну ви зи ју Ћу при је 
ко ја „пру жа ши ро ку фре ску јед ног дру штва са свим про тив речно
сти ма и су ко би ма ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног, исто риј ског и 
суд бин ског”.4 Ро ман дел та, ка ко то на слу ћу је наш пи сац, са со бом 
но си еп ску бу ји цу ко ја ће свој за мах до би ти кроз не ко ли ко сто ље
ћа при по ви је да ња (од XV ви је ка до на ших да на), али осим глав ног 
то ка, под ра зу ми је ва и спо ред не то ко ве при че и ма ње бр за ке при
по ви је да ња ко ји ће у сво јој ко нач ни ци и крај њем ушћу во ди ти 
за јед нич ком кон цу.5 Ка квом? – то са да мо же мо са мо на га ђа ти. Пре
ма на ја ва ма пи сца, тре ћи ро ман, ко ји мо же мо оче ки ва ти у те ку ћој 
го ди ни, сво јим ће то ком об гр ли ти ро ма не Па пир и Ико но стас, 
док ће сва ки на ред ни пру жи ти но ве по ве зни це ру кав ци ма Пе тро
ви ће ве при че.6 Ме ђу тим, сва ки ро ман ће, та ко ђе, пред ста вља ти 
за о кру же ну цје ли ну и мо ћи ће се чи та ти за себ но као је дин стве но 
дје ло, не за ви сно од оста лих ро ма на, па, сто га, и ре до сли је дом 
ко ји сам чи та лац ода бе ре.7 Го во ри ће о раз ли чи тим епо ха ма, про
сто ри ма и до га ђа ји ма ко ји ма ће, при род но, би ти са о бра же но при
по ви је да ње, је зик и стил.8 То је оно што чи ни кључ ну раз ли ку у 
од но су на по зна ти жа нр романaри је ке. Ипак, на ми гу је нам Пе тро
вић, по себ на зна че ња иш чи та ће мо ако бу де мо сли је ди ли ро ма не
скну ма ти цу па ро ма не бу де мо чи та ли пра те ћи их кроз при ро дан 
ток по ја вљи ва ња.9 Дел та ри је ке у свом ушћу „се стал но ши ри због 
реч них на но са”10, а ње ну струк ту ру пред ста вља ју и на пла ви не 
којe сва ки ток до но си. Има ју ћи на уму тек сту ал не на но се сво је, али 
и све ко ли ке књи жев но сти, сво је вр сно об ја шње ње ове жан ров ско

2 Ро ман Ико но стас је до био на гра ду „Бес крај ни пла ви круг” Ма ти це срп
ске за 2022. го ди ну. Ро ман Па пир је до био на гра ду „Бе о град ски по бед ник” за 
2022. го ди ну. Ро ма ни Па пир и Ико но стас до би ли су на гра ду Ву ко ве за ду жби не 
за умет ност.

3 Reč nik knji žev nih ter mi na (ur. Dra gi ša Živ ko vić), Ro ma nov, Ba nja Lu ka, 
2001, 718.

4 Исто, 718.
5 Еми си ја До де та ља, РТС, од 3. 12. 2022.
6 Исто.
7 Исто.
8 Исто
9 Исто.
10 Реч ник срп ско га је зи ка (гру па ау то ра), Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2011, 250.
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по е тич ке ино ва ци је Пе тро вић је дао на на по вла ште ном ме сту 
ро манâ, у крат ком ис ка зу ко ји као мо то отва ра Па пир и Ико но стас. 
Слу ти мо да ће овај ау то по е тич ки ис каз оби ље жи ти и ро ма не које 
тек оче ку је мо. 

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 да 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 запра
во сле ди ка да се окре не стра ни ца...11

У овом на во ду пи сац да је не ко ли ко ва жних по е тич ких сиг на
ла. Сво је дје ло по сма тра као дио свјет ске алек сан дриј ске би бли о
те ке у ко јем је ње гов опус збир но, али и по је ди нач но, кроз књи ге 
ро ма на дел те, тек ци тат „из дво јен у по ку ша ју да се об ја сни су шти
на људ ског ро да”. Та ко су ње го ви ро ма ни на во ди ко ји ма се по ку
ша ва (ре)кон стру и са ти би так чо вје чи јег по сто ја ња кроз не ко ли ко 
те ма ко је вје чи то за о ку пљу ју умјет ни ке. У то ме по слу ли те ра р не 
и људ ске ко смо го ни је тек сто ви се пре пли ћу, до зи ва ју, сје ди њу ју, 
ни ште и освје тљу ју је дан дру гог, ка ко у Пе тро ви ће вом ро ма ну дел
ти та ко и у све ко ли кој ли те ра ту ри. Дав но је Ум бер то Еко у свјет
ској књи жев но сти от шкри нуо по јам „отво ре ног дје ла”, Па вић га на 
ве ли ка вра та увео у срп ску књи жев ност, а Пе тро вић га, из гле да, 
из но ва ли те рар но (пре)по ро дио кроз ро ман дел ту. Не за бо ра ви мо 
ни чи ње ни цу да је дел та, по ко јој је и ри јеч на дел та до би ла име, 
че твр то сло во грч ког ал фа бе та на зва но пре ма се мит ском „dāleth” 
у зна че њу вра та12, ко ја у свом ли те рар ном прег ну ћу Пе тро вић за 
свог чи та о ца, не са мо да оста вља отво ре ним не го га по зи ва, да 
сво је зна ње и ли те рар но ис ку ство у текст учи та по што ци тат „за
пра во сле ди ка да се окре не стра ни ца”. Та ко у иш че ки ва њу но вих 
књи га ко је нам је пи сац обе ћао, мо же мо се, по во дом ро ма на Па пир 
и Ико но стас, освр ну ти на ра ни ја Пе тро ви ће ва дје ла, те ука за ти 
на ве зе ко је из ме ђу њих по сто је, и, мо жда, на го вје сти ти да је ро ман 
дел та свој ток по чео мно го ра ни је. 

Пе тро ви ћев опус оби ље жи ло је не ко ли ко стал них мо ти ва 
ко ји се се ле из дје ла у дје ло и, за ви сно од ли те рар не на мје не, ми
је ња ју и сво ју уло гу и функ ци ју у тек сту. Та ко ови мо ти ви се ли це 

11 Го ран Пе тро вић, Па пир са во де ним зна ком, Ла гу на, Бе о град, 2022, 5; 
Го ран Пе тро вић, Ико но стас свег по зна тог све та, Ла гу на, Бе о град 2022, 5.

12 Γ. Μπα μπινιώτης, Ετυμολογικό λεξικό νέας ελληνικής γλώσσας, Κέντρο 
Λεξικολογίας, Αθήνα, 2011, 337.
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не кад има ју уло гу лајтмо ти ва, дру гдје осно ву ком по зи ци о не струк
ту ре ро ма на, ве зив ну ма те ри ју на ра ци је, али у свим дје ли ма у ко
ји ма се по ја вљу ју чи не идеј ну око сни цу при че. Упра во се овим мо
ти ви ма, од ко јих су нај зна чај ни ји мо ти ви ан ђе ла и пе ра, на гла шава 
ду хов на вер ти ка ла ства ра ла штва Го ра на Пе тро ви ћа. Ин те ре сант но 
је и то што су ови мо ти ви че сто у по себ ном од но су не са мо пре ма 
раз ли чи тим дје ли ма Пе тро ви ће ве, срп ске или свјет ске књи жев
но сти не го и у је дин стве ном од но су је дан пре ма дру гом. 

Мо тив ан ђе ла у свој ли те рар ни сви јет Пе тро вић уво ди већ 
пр вим ро ма ном Атлас опи сан не бом кроз ре ми ни сцен ци ју на ста
ро за вјет ну при чу о Ва ви лон ској ку ли. Кроз по ви јест о Ва ви лон ској 
ку ли ко ја се фор ми ра као апо криф, те ма ти зу је се лов на ан ђе ле 
„због пе ра њи хо вих ме ких”.13 Овим ис ка зом се сиг на ли зи ра ка ко 
је од нос ан ђе ла и љу ди на ру шен и то због пе ра као дру гог при ви
ле го ва ног мо ти ва у по то њем Пе тро ви ће вом ства ра ла штву. Крип то
ан ђе ла пре по зна је мо у ли ку Лу зил де, чи је име но си свје тло сни 
по тен ци јал лу че14, као јед но од основ них оби љеж ја ан ђе ла, и ко ја 
кроз ро ман гла ви ња на тан кој ни ти из ме ђу сна и ја ве. „Она је по ка
за тељ ка да је ста ње из ме ђу та два он то ло шка ни воа све сти на ру
ше но”.15 Сли је де ћи тра ди ци о нал не пред ста ве ан ђе ла, Лу зил да или 
Лу си на дру гом мје сту је одје ве на у би је ло, бо сих но гу, кре ће се 
ва зду хом „по пут ма слач ко вог пу хо ра”16 „као да не по се ду је ни 
при ми сао те жи не”.17 Још ва жни је, сли ка се до пу ња ва ње ним кре
та њем – „ус пра вља ла се и хо да ла, као да је про на шла ону мит ску 
ста зу што спа ја не бо и зе мљу”18 чи ме се алу ди ра на ан ђе о ску по
сред нич ку уло гу из ме ђу не ба и зе мље. Та мит ска ста за је сте ва се
љен ско др во, axis mun di, ко је је још је дан од стал них мо ти ва Пе тро
ви ће ве про зе.19 Ва се љен ско др во је јед но од раз ли чи тих мо да ли
те та све то га у са мој струк ту ри Све та и ко смич ких фе но ме на20 
и по вре ме но је мо ди фи ко ва но мо ти вом Ва ви лон ске ку ле21 као још 
јед ном ма ни фе ста ци јом осо ви не сви је та. Гран чи ца ва се љен ског 

13 Го ран Пе тро вић, Атлас опи сан не бом, Ла гу на, Бе о град, 2019, 157.
14 Lux у зна че њу свје тла, да на, свје тла жи во та... (Κούβελας, Βασίλης Αριστ, 

Ετυμολογικό και ερμηνευτικό λεξικό της λατινικής γλώσσας, Μακεδονικές Εκδόσεις, 
Αθήνα, 2002, 500).

15 Ја на Алек сић, Оп сед ну та при ча (По е ти ка ро ма на Го ра на Пе тро ви ћа), 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2013, 257.

16 Го ран Пе тро вић, Атлас опи сан не бом, 185.
17 Исто, 184.
18 Исто, 185.
19 Ва се љен ско др во се, осим у ро ма ну Атлас опи сан не бом по ја вљу је се 

и у ро ма ни ма Оп са да цр кве Св. Спа са, Сит ни чар ни ца код срећ не ру ке.
20 Мир ча Ели ја де, Све то и про фа но [превод Зо ран Стојановић], Из да вач

ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 2003, 145.
21 Ва ви лон ска ку ла се осим у ро ма ну Атлас опи сан не бом те ма ти зу је и у 

при чи Бли жњи и тран сфор ми ше се у сте пе ни це, од но сно ље стви це Ја ко вље ве.
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др ве та је ста за ко јом се оства ру је ко му ни ка ци ја ви ше са ни жом 
ствар но шћу не бе ског и зе маљ ског и про ход на је за ан ђе ле, или за 
ша ма не чи ји је по тен ци јал, та ко ђе, упи сан у Лу зил дин лик. Ма да 
у про сто ри ма сни је ва ња, ан ђе ли сво ја пе ра на тој ста зи оста вља ју 
као за лог по сто ја ња ви ше ствар но сти. От кљу ча ва њу ви ших зна
че ња ове сли ке по ма же и ал тер его прин це зе свје тло сти, Лу зил де, 
Га бри је ла из псе у до ци та та ко ји до дат но освје тљу је при чу. Но се ћи 
у свом жен ском име ну при кри ве но име ар хан ђе ла бла го вје сти, 
Га бри је ла на ло ма чи је сте још јед но свје до чан ство тра гич ног не
спо ра зу ма гор њег и до њег сви је та. Љу ди, оп те ре ће ни те ре том 
гње ва, ни су у ста њу да пре по зна ју ан ђе ла пред со бом као што 
си но ви чо ве чи ји ни су би ли у ста њу да пре по зна ју но вог Ме си ју – 
Хри ста. 

И су ви ше за ба вље на же ље ним при зо ром смр ти, све ти на није 
при ме ћи ва ла да се из над тр га, од гу сто ди ма, не ким хи ром ве тра, 
об ли ку је бе ла фи гу ра ан ђе ла ра ши ре них кри ла, ко вр џа ве ко се и 
ду гих, ду гих тре па ви ца22.23

Ипак, по вје ре ње у по зи ти ван рас плет да то је на са мом кра ју 
ро ма на ко ји те ма ти зу је пор тал на сме ја ног ан ђе ла. У сли ку је упле
те но на род но вје ро ва ње да су ан ђе ли чу ва ри не бе ске ка пи је24, а 
не и мар, зна ко ви тог име на Адам, да је на ду да ће вра та из ме ђу сви
је то ва ипак оста ти отво ре на. Леб де ћи пор тал „иа ко те жак пре ко 
два де сет то на”25 ко ји ви зан тиј ски вје тро ви њи шу „као да је лак ши 
од пе ра”26 за ме так је ве ли ке те ме о леб де ћој гра ђе ви ни ко ју ће 
Пе тро вић уни је ти у свој но ви ро ман Оп са да цр кве Св. Спа са.

Мо ти ву ан ђе ла у Оп са ди опет је да та по вла ште на уло га. На
и ме, кон струк ци ја цје ло куп ног ро ма на по чи ва на је рар хи ји пре
у зе тој из дје ла Ди о ни си ја Псе у доАре о па ги та, па је сва ко од де вет 
по гла вља ро ма на на зва но по јед ном ан ђе о ском чи ну – се ра фи ми, 
хе ру ви ми, пре сто ли, го спод ства, си ле, вла сти, на ча ла, ар хан ђе ли 
и ан ђе ли.27 

22 Тре па ви це у пред ста ва ма ан ђе ла озна ча ва ју спо соб ност „бо го ви де ћих 
ми шље ња” (Св. Ди о ни си је Аре о па гит, О не бе ској Је рар хи ји, Де ла, Ми ро слав, 
Бе о град, 2009, 48).

23 Исто, 187.
24 Сло вен ска ми то ло ги ја (Ен ци кло пе диј ски реч ник), ре дак то ри: Све тлана 

М. Тол стој, Љу бин ко Ра ден ко вић, Zep ter Bo ok World, Бе о град, 2001, 6–7.
25 Го ран Пе тро вић, Атлас опи сан не бом, 273.
26 Исто.
27 Би ља на Ту ра ња нин, „Ин тер тек сту ал но ра сло ја ва ње ро ма на Оп са да 

цр кве Св. Спа са (Кон текст Би бли је и сред њо вје ков не књи жев но сти у на ста ви” 
(док тор ска ди сер та ци ја, ру ко пис), Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, Но ви Сад, 
2014, 66.
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Ан ђе ли ак тив но уче ству ју у жи во ту љу ди по чев ши од пр ве 
„књи ге” у ко јој се про сла вља ми лост Го спод ња пје смом ше сто кри лих 
се ра фи ма (Свет, свет, свет је Го спод) [...], пре ко сва ке на ред не књи ге 
гдје се те ма ти зу је: су жи вот мо на ха и ан ђе ла (Књи га дру га – Хе ру
ви ми), мо гућ ност њи хо вог са гле да ва ња (Књи га тре ћа – Пре сто ли, 
Kњига че твр та – Го спод ства), ан ђе о ска бли скост људ ској при ро ди 
(књи га пе та – Си ле), њи хо во са о сје ћа ње и по моћ људ ском ро ду 
(Kњига ше ста – Вла сти, Kњига сед ма – На ча ла), уви ђа ње не при
ја те ља да је до бро мо гућ но по би је ди ти је ди но пре ки дом кон так та 
ан ђе ла и љу ди (Kњига осма – Ар хан ђе ли) и, на по кон, пре по зна ва ње 
ан ђе о ског ли ка у жи вој сли ци чо вје ка (књи га де ве та – Ан ђе ли).28

По себ ну уло гу има ан ђе о ско пе ро, као спој два по вла ште на 
мо ти ва Пе тро ви ће ве про зе, и је дан од основ них по кре та ча ро ма
неск не рад ње у Оп са ди. Ан ђе о ско пе ро ко је „у се би скри ва по ет
скоте о ло шке им пли ка ци је од но са би ћа књи жев но сти и Бо жи јег 
би ћа”29 по ве зу је сва три ру кав ца при че. Њи ме се ис пи су је не срећ на 
ца ри град ска хро ни ка ла тин ског осва ја ња, те је и ору ђе за дра го
цје ни по сао о(п)стан ка у ри је чи, исто ри ји и књи жев но сти. Сим бол 
је ви зан тиј ског кул тур ног озрач ја ко је у срп ске зе мље, за јед но са 
пе ром, до но си нај зна чај ни ја лич ност срп ске ду хов но сти Све ти 
Са ва. На за вр шет ку ро ма на да је на ду да ће об но вље ни чо вјек ући 
у жи вот бу ду ћег ви је ка. Ан ђе о ско пе ро као сим бол и ро ма неск ни 
мо тив одр жа ва храм у ви си на ма, по ве зу је рас пар ча не ди је ло ве 
при че и сим бо ли ше за лог оп стан ка срп ског на ро да. Уло га ан ђе ла 
је та ко у Оп са ди сло же на и ви ше знач на. Не са мо да је овај мо тив 
„основ ни гра див ни еле мент”30 ро ма на не го хи је рар хи ја ан ђе о ских 
чи но ва ујед но пред ста вља и фи ло зоф скоте о ло шку по тку књи жев
ног тек ста за сно ва ну на ка та фа тич кој те о ло шкој ми сли ко јом се 
чо вјек при бли жа ва бо го по зна њу. Фи гу ра ан ђе ла „као нај про зор
ни ја, ујед но и нај по ро зни ја – ли те рар на кре а ци ја”31 је она не твар
на ма те ри ја из ко је је са ста вљен ро ман на раз ли чи тим ни во и ма 
– си жеј ном, ком по зи ци о ном и идеј ном.

Ан ђе о ском ли ку Пе тро вић ће се вра ти ти и у збир ци Бли жњи, 
те по себ но кроз при чу ко ја је на сло ви ла збир ку. У овој при чи, 
ан ђе ла ви ди мо у при сни јем до ди ру са чо вје ком не го што је то био 

28 Исто, 68.
29 Ђор ђе Ђур ђе вић, „Ан ге ло ло шка струк ту ра на ра тив них све то ва из пер

спек ти ве на ра тив не те о ло ги је”, у збор ни ку: РО МАН И ГРАД: 50 го ди на Ро ма на 
о Лон до ну, 100 го ди на Улик са, Кра гу је вац (ур. Дра ган Бо шко вић, Ча слав Ни ко
лић, Кра гу је вац, 2022, 176.

30 Исто.
31 Ђор ђе М. Ђур ђе вић, „Фи гу ра ан ђе ла у књи жев но сти (Про блем на уч ног 

при сту па књи жев ној ан ге ло ло ги ји)”, Ко ра ци, год. LII, св. 10–12, 2018, 113.
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слу чај у Оп са ди. Ја ков, ко ји жи ви на де ве том спра ту32, би ва пре
о бра жен пре ма по зна том би блиј ском обра сцу ље стви це ко ја са 
зе мље во ди на не бо и ко јом се пе њу и си ла зе ан ђе ли, а ко ју је уснио 
име њак Пе тро ви ће вог ју на ка, Ја ков, син Иса ков.33 Ан ђе ли ко ји се 
кре ћу ље стви ца ма пред ста вља ју кон ти ну и тет или дис кон ти ну и тет 
из ме ђу не бе ског и ду хов не ди мен зи је чо вје ка.34 Сли је де ћи би блиј
ски под текст, пи сац га оса вре ме њу је, те су ље стви це у де кон стру
и са ном шти ву сте пе ни ште јед ног со ли те ра – са вре ме не ва ви лон ске 
ку ле. На том пу ту ко је је „хо до ча шће по уну тра шњим пре де ли ма 
ду ше”35, Ја ко ву је са пут ник нео би чан ста рац ко ји „као да је вас био 
са тво рен од не чег шу шта вог”36, чи је су бе о ња че „би ле мут не, као 
да сто ле ће и ви ше бди ју над не пре глед ним мо рем не во ље и ја да”37, 
а чи је бо ре „као да ни су по ти ца ле од ста ро сти већ од стал ног, бол
ног гр ча”.38 То ком ду гог ноћ ног успо на ми је ња ју се уло ге дво ји це 
„слу чај них” са пут ни ка. Умје сто да по мог не из гу бље ном су ста на
ру да про на ђе сво је ста ни ште, Ја ков по чи ње осје ћа не знан че ву 
нео че ки ва ну по моћ да про на ђе сво је из гу бље но соп ство. „Ни је мо
гао да об ја сни, али је слу тио, био је го то во си гу ран – да би се он, 
без свог по ви је ног са пу ти ка, осе ћао из гу бље но”.39 Крај пу то ва ња 
зна чи и за вр ше так Ја ко вље вог пре о бра жа ја, од но сно обо же ња јуна
ка ко ји, у ко нач ни ци бо го по зна ња, свог са пут ни ка осје ћа као бли
жњег и ви ди кроз чу до епи фа ни је ко јом се при ча за тва ра. „Не где 
на иви ци ви до кру га – шу шта ви ди са ји су се ши ри ли у шу шта ње 
пе ра, она гр ба се рас тва ра ла у пар ве ли ких кри ла”.40 Ан ђео се 
ука зу је као чо вје ков нај бли жи при ја тељ, ње гов по моћ ник и во дич 
кроз те гоб ни про цес пре и спи ти ва ња и пре о бра жа ја, што ни је да
ле ко од је рар хиј ског устро је ња Оп са де. И је дан и дру ги текст свје
до че о ступ ње ви том пре о бра жа ју ко је кроз лич но уса вр ша ва ње 
во ди ка Го спо ду. На том пу ту обо же ња, ми ло шћу Бож јом, чо вје ку 
су по моћ ни ци ан ђе ли. Осим би блиј ског под тек ста у при чи пре
по зна је мо и ре флекс Рај ске Ле стви це Све тог Јо ва на Ле ствич ни ка 
ко ја је и кон стру и са на на осно ву ста ро за вјет ног пред ло шка. Јо ван 

32 Опо ме ни мо се опет де вет ан ђе о ских ре до ва.
33 По ста ње, 28, 12–13.
34 Gor gi ev ski, Fa ce to fa ce with an gels : ima ges in me di e val art and in film, 

McFar land & Com pany, Inc., Pu blis hers, Jef fer son, North Ca ro li na and Lon don, 2010, 
69.

35 Ја на Алек сић, Оп сед ну та при ча (По е ти ка ро ма на Го ра на Пе тро ви ћа), 
339.

36 Го ран Пе тро вић, „Бли жњи”, у: Уну тра шње дво ри ште, Ла гу на, Бе о град, 
2018, 216.

37 Исто, 219.
38 Исто.
39 Исто, 221.
40 Исто, 225.
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Ле ствич ник је по дра жа ва њем Ја ко вље ве ље стви це, кроз три де сет 
по у ка мо на си ма, на сто јао да офор ми сво је вр сну ду хов ну ска лу 
пу тем ко је се „ду ша по ступ но осло ба ђа од зе маљ ског и уз ди же ка 
не бе ском”.41 За то је осим би блиј ског под тек ста у при чу, сва ка ко, 
уцр та на па сли ка по зна те фре ске не бе ске ље стви це ко јом се ус пи
њу мо на си док им ан ђе ли по ма жу, а де мо ни на сто је да их са не бе
ског успо на стр мо гла ве. Овој сли ци се кроз при чу „Бли жњи” Пе
тро вић вра ћа јер ју је на дру га чи ји на чин ли те ра ри зо вао у ро ма ну 
Оп са да цр кве Св. Спа са. При је све га, у Оп са ди пи сац пре до ча ва 
ја сну сли ку ко ја је по те кла из По ста ња, али ко нач но из о бра же ње 
и фор му до би ла пре ко Ле стви це аве Јо ва на.

Жи во пис је при ка зи вао ста ре и мла де мо на хе ка ко се на пор
но ус пи њу. Је дан од њих, сми ре ног из ра за ли ца, на ла зио се на са мој 
гор њој сте пе ни ци, ве ли ко до сто јан. Мно ги дру ги су се пе ли. А неки 
су тек, при по чет ку, пру жа ли пр ве ко ра ке. Око ле стви це су ле те ли 
ис ке же ни ђа во ли, тр га ју ћи мо на хе за ра се, по ку ша ва ју ћи у ад да их 
обо ре. И ма да се ве ћи на др жа ла чвр сто, не по љу ља на, не ке је са мо 
јед на ру ка спа са ва ла од па да у тав но ис ку ше ње.42

Фре ску из ма на сти ра Жи ча и из о бра же не ли ко ве на њој пи сац 
уво ди у рад њу ро ма на рав но прав но са оста лим ју на ци ма. Уда рац 
по на сли ка ној ру ци јед ног мо на ха са фре ске пре би ће ла кат и ша ку 
до хи ја ра Да ни ла и пре суд но га одво ји ти од брат ства. На сли ка ни лик, 
та ко, ни је тек сли кар ско умјет нич ко дје ло не го, кроз пра во слав ну 
дог му, пред ста вља „жи во при су ство из о бра же ног све ти те ља”.43

Још јед ном ће се, у дру гом дје лу, овој сли ци Пе тро вић вра
ти ти. По сљед њи пут у при чи „Бо го ро ди ца и дру га ви ђе ња”, та ко
ђе, у збир ци Бли жњи. Ју нак при по ви јет ке има раз ли чи та ви ђе ња 
(не при ви ђе ња), нај че шће Бо го ро ди це, али и дру гих би блиј ских 
пред ста ва у ко ји ма сво је мје сто још јед ном за у зи ма и ви ђе ње што 
осли ка ва „ђа во ле ко ји не сма ње ном же сти ном ле те око не бе ских 
ле стви ца и умор не ан ђе ле свих де вет ре до ва”.44 

Ја сно је ка ко пи сца сна жно оку пи ра ми сао о лич ном под ви гу 
и уса вр ша ва њу, као и о уло зи ан ђе ла на том пу ту са мо спо зна је. Од 

41 Ди ми три је Бог да но вић, „Пред го вор” у: Све ти Јо ван Ле ствич ник, Ле стви
ца, Све ти ло, 1999, 7.

42 Го ран Пе тро вић, Оп са да цр кве Св. Спа са, На род на књи га – По ли ти ка, 
Бе о град, 2004, 68.

43 Ста ма тис Скли рис, „Од пор тре та до ико не” [са грч ког пре вео Ста ни мир 
Јак шић] у: Бе се да, бр. 3–4, књ. 2, 223.

44 Го ран Пе тро вић, „Бо го ро ди ца и дру га ви ђе ња”, Бли жњи у: Уну тра шње 
дво ри ште, Ла гу на, Бе о град, 2018, 314.
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би блиј ског тек ста, пре ко фи ло зоф скоте о ло шког про ми шља ња 
Псе у доАре о па ги та, до Ле стви це као књи жев ног, а по том и ин спи
ра ци је за сли кар ско дје ло, у маг но ве њу Го ра на Пе тро ви ћа сли ка 
се „ле стви ца вр ли не”. Ова се ска ла ду хов ног на прет ка и да нас као 
не кад пред ста вља као „’ум на’ (но е тич на), али и он то ло шка јер обо
жу је, ме ња ква ли та тив но”.45 Та „иде ја ак тив не спи ри ту а ли за ци је”46, 
ка ко је на зи ва Бог да но вић, сна жно је би ла при сут на у срп ском 
сред њем ви је ку, а по себ но плод но у ду хов ном по кре ту иси ха зма 
и да нас се, дје лом Го ра на Пе тро ви ћа, про ја вљу је као мо гу ћа и по
жељ на. Ан ђе о ска уло га у то ме је пре суд на.

Књи га кри тич ких огле да, кра ћих есе ја са лир ским и на ра тив
ним еле мен ти ма47 Пре тра жи вач, „про пи ту је из ра зе са вре ме ног 
су сре та и су да ра тра ди циј ског и мо дер ног обра сца кул ту ре”.48 По
вод за пи са ње нај че шће су при зо ри сва ки да шњи це ко ји слу же као 
оки дач за са гле да ва ње раз вра ће не ствар но сти кроз при кри ве ну 
ху ма ни стич ку при зму Го ра на Пе тро ви ћа. Већ у дру гој цр ти циесеју 
„Гле да но”, по ја вљу је се мо тив ан ђе ла као основ ни мо тив ко ји оби
ље жа ва ци је лу књи гу. Те ма ти зу је се низ по крет них сли ка ко је ра ми 
про зор рад не со бе пра те ћи по глед на ра то ра – од ни жих ка ви шим 
пред ста ва ма. Нај при је се опи су је вла жна зе мља ко ја „као да је 
си та све га, и нас и на шег не ма ра”49, па се по глед уз ди же на дје цу 
и њи хо ву игру, кли зи на про ла зни ке, те се пе ње на обли жњу згра
ду и ње не те ра се да би се по себ но за у ста вио на но вој ве ћој згра ди 
у из град њи и чо вје ка на ди за ли ци ко ји „као да је у сво јој људ ској 
охо ло сти за лу тао у не бу”.50 Сва ки од опи са ни је тек свје до чан ство 
објек тив но очи ма ви ђе ног не го су бјек тив но ну три ном гле да ног. 
Ко ба ја ги уз гред ним цр ти ца ма слу чај них сли ка ко је се по сте пе но 
пе њу у ви си не, свје до чи се о још уви јек вер ти кал ној усмје ре но сти 
чо вје ка. Из гу био се, ме ђу тим, циљ то га успо на ко ји је, у ра ни јим 
Пе тро ви ће вим дје ли ма, пред ста вљао жуд њу ка обо же њу и бо го
по зна њу. Сва ко дне ви ца је та ква да се чо вјек ље стви ца ма уса вр ша
ва ња не уз ди же Бо гу не го се у сво јој људ ској охо ло сти ја вља као 
но ви гра ди тељ Ва ви лон ске ку ле ко ја ће га од Го спо да са мо удаљи
ти. Сто га је и ан ђео у при чи тек си му ла крум – сли ка без су шти не.

45 Ди ми три је Бо га до вић, Сту ди је из срп ске сред њо ве ков не књи жев но сти, 
СКЗ, Бе о град, 1997, 305.

46 Исто.
47 Ми ле та Аћи мо вић Ив ков, „Пи сац у свом вре ме ну: за пи си Го ра на Пе

тро ви ћа”, Тра ди ци ја и фан та сти ка у де лу Го ра на Пе тро ви ћа (збор ник ра до ва), 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2021, 79.

48 Исто, 69.
49 Го ран Пе тро вић, „Гле да но”, Пре тра жи вач: за пи си, Слу жбе ни гла сник, 

Бе о град, 2017, 8.
50 Исто, 10.
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А та бес крај на не бе са, она се игра ју са ба ло ном у об ли ку сти
ли зо ва ног ан ђе ла, са ба ло ном чи ју је узи цу ис пу сти ла не чи ја ру ка 
на Тр гу срп ских рат ни ка, све га сто ти нак ме та ра да ље, где, знам то 
по у зда но, они жи, гр ба ви про да вац, зва ни Бу ква, на ме тљи во ну ди 
сво ју ро бу, на ли цу ме ста ба ло не спрет но на ду ва ва. И док не ко де те, 
на Тр гу срп ских рат ни ка, ве ро ват но пла че и упи ре пр стом у прав
цу не ба, сти ли зо ва ни ан ђео се ла га но по ди же, све ви ше и ви ше, ка 
све ча но пла вом сво ду. Не знам за што, гле да ју ћи га са свог про зо ра, 
и ја са мо што не за пла чем. Пи та ју ћи се, иа ко до бро знам да ба ло ни 
у об ли ку ан ђе ла не мо гу ни шта да ви де, пи та ју ћи се шта ли он, 
ка кавта кав, пла стич ни ан ђео, за па жа до ле – са то ли ке раз да љи не.51

Сли ка ан ђе ла осло бо ђе на је од сво је бо га те сим бо ли ке, те та ко, 
ис пра жње на и нео п те ре ће на те жи ном сми сла, леб ди кроз пред
ста ву дје чи јег ба ло на. Док на ра тор слу ти дје чи ју жа лост због гу
бит ка играч ке, и сам осје ћа ту гу упра во због не до стат ка су шти не 
ко ју су у људ ски жи вот мо гла до ни је ти са мо не бе са пре ко по сред
ни каан ђе ла. Сто га, на ра тор у си му ла крум ан ђе ла на но во упи сује 
ње го ва пр во бит на зна че ња и сим бо ли ку „пи та ју ћи се шта ли он, 
ка кавта кав, пла стич ни ан ђео, за па жа до ле – са то ли ке раз да љи
не”. На ра тор ће се, по том, и у оста лим цр ти ца ма о са вре ме но сти 
и сво јим „уз гред ним” за па жа њи ма ко ри сти ти тим по гле дом од о
зго, по ку ша ва ју ћи да, ипак, де ша ва ња око се бе са мје ри кроз при
зму ви ше исти не и да, нај че шће кроз (не су ви ше јет ку) иро ни ју 
ука же на са вре ме на огри је ше ња. Ја сно је ка ко је на ра тор бол но 
свје стан рас цје па из ме ђу ви ше и ни же ствар но сти, али и уну тар 
са мог чо вје ка.

 По зив од о зго још уви јек по сто ји, али од го вор чо вје ка из о
ста је, та ко да је ко му ни ка ци ја два сви је та не мо гу ћа. Пре кид кон
так та чо вје ка са Бо гом, ко ји сил но оку пи ра Пе тро ви ћа, нај бо ље је 
те ма ти зо ван кроз за пис „До пу на”. Цр ти ца је да та кроз свје тло 
са вре ме не ко му ни ка ци је мо бил ним те ле фо ни ма. Пи сац до га ђај 
ко ји опи су је смје шта у чи та о ци ма ис ку стве но по зна ту си ту а ци ју 
– до пу ну кре ди та на те ле фо ну. При су ство ви ше ствар но сти у тој 
уо би ча је ној рад њи озна че но је пред ста вом ли ца и кри ла Бе лог ан
ђе ла са чу ве не ми ле шев ске фре ске на пред њој стра ни кар ти це за 
до пу ну. По ку ша ва ју ћи да до пу ни кре дит, чо вјек уо ча ва да се ис под 
за штит ног фил ма не на ла зе ци фре не го сло ва – не чи је име и пре
зи ме. При мје ћу ју ћи нео бич ност, чо вјек, ипак, од лу чу је да на ста ви 
са по зна том про це ду ром и, као не бро је но пу та ра ни је, по зи ва го
вор ни ау то мат. Глас ко ји се ја вио, ме ђу тим, ни је био ме ха нич ки. 

51 Исто.
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„На про тив, био је не ка ко је два чу јан, на гра ни ци ша па та, али то пао, 
при сан, као да све то ни је ми ли о ни ма пу та по но вио ми ли о ни ма 
не по зна тих љу ди. Као да се обра ћао са мо ње му, лич но ње му, име
ном и пре зи ме ном”.52 Тек та да, по на вља њем уку ца ног тај ног ко да, 
чо вјек схва та да та јан стве ни глас из ри че ње го во име и пре зи ме! 
У под тек сту је, још јед ном, ста ро за вјет ни лик Ја ко ва ко јег Бог по
зи ва: „Не бој се, јер те от ку пих, по звах те по име ну твом; мој си”.53 
Чо вјек, ме ђу тим, оста је глув за све тле гла со ве от кри ве ња Бо жи јег 
и на ду чи ћев ску и ан тро по ло шку жуд њу да га Тво рац осло ви пра
вим име ном оста је имун. Он јед но став но пре ки да ко му ни ка ци ју 
и вра ћа се сво јој сва ко дне ви ци, те ан ђе о ско по сред ни штво оста је 
ја ло во. Чо вјек се сво јом во љом од ри че Бо жан ског при су ства ко је 
је мо гло би ти со ти ро ло шка до пу на оп стан ку на овом сви је ту.

У ро ма ну Па пир, ме ђу тим, пи сац пра ви упа дљив за о крет, те 
ан ђе ле при ка зу је на по све дру га чи ји на чин. Рад ња књи ге ко јом се 
ро ман дел та отва ра смје шта се у XV ви јек, у ре не сан сни ам би јент 
ита ли јан ског гра ди ћа Амал фи, по зна том по чу ве ном па пи ру. Нон
ша лант ни бо ка чов ски дух ће пи сац угра ди ти у свој из раз, али и 
у од нос пре ма са крал ним мо ти ви ма ка кви су, из ме ђу оста лих, мо
ти ви ан ђе ла и Бо го ро ди це. Овим ро ма ном Пе тро вић про бле ма ти зује 
све оно што је до са да би ло cre do ње го вог пи сма. Мо жда је раз лог 
то ме по зи ци о ни ра ње при по вје да ча у ла тин ску кул ту ру, али и у 
XV ви јек пре ло ма и пре о бра жа ја. Ка ко је на ра тор у Пе тро ви ће вом 
дје лу уви јек са о бра жен те ми и бли зак ли ку та ко се у ро ма ну осје ћа 
ан тич ка спе ку ла ци ја и скеп са ко је су у до ба ре не сан се за вла да ле 
ду хом Ита ли ја на.54 Та скеп са ја сно се од ра жа ва у ре тор ској за пи
та но сти на ра то ра о чу де сној по мо ћи све та ца. „Мо жда би Цр ква, 
не са мо за пад ног већ и сва ког дру гог ’на чи на’, мо гла ма ло па жљи
ви је да раз ма тра ко га ка но ни зу је. То, на рав но, ва жи и за дру ге ве
ро и спо ве сти”.55 Под сје ти мо, у Оп са ди је при ка зан су коб ла тин ске 
и ви зан тиј ске ци ви ли за ци је то ком IV кр ста шког по хо да, а на ра тор 
се ја сно ста вио на ис точ ну стра ну, пре у зев ши уло гу ца ри град ског 
хро ни ча ра и, ти ме, све вред но те ви зан тиј ског кул тур ног кру га. У 
ро ма ну Па пир та ква ан ти те за не по сто ји, те се из про сто ра ла тин
шти не го во ри о до га ђа ји ма ве за ним за ита ли јан ски про стор. Ипак, 
кон траст ће мо про на ћи уко ли ко из цје ло ви то сти ро ма на за ро ни мо 
у ток ро ма на дел те и од го во ре по тра жи мо са о бра зив ши ро ман 

52 Го ран Пе тро вић, „До пу на”, Пре тра жи вач: за пи си, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2017, 69.

53 Иса и ја 43:1.
54 Ja kob Buk hart, Kul tu ra re ne san se u Ita li ji [pre veo Mi lan Pre log], Gra fič ki 

ate lje „De re ta”, Be o grad, 1991, 274.
55 Го ран Пе тро вић, Па пир са во де ним зна ком, 92.
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Па пир са ро ма ном Ико но стас. Та ко, те ма ти зу ју ћи исти вре мен ски 
пе ри од, у Ита ли ји и у Ср би ји, пи сац су прот ста вља кра љи цу Ђо
ва ну и де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа. Ђо ва на је при ка за на као рас
ка ла шна вла дар ка ко ја не пре за ни од че га ка ко би свом за до вољ
ству уго ди ла, а Сте фан као фи гу ра ду хов но сти, ви те штва и пи са не 
ри је чи.56 Сход но то ме, и од нос пре ма све том у пр вом ро ма ну је 
про бле ма ти зо ван. Цр ква за пад ног на чи на оли че на је Кри стом који 
са ги ње гла ву на кри жу.57 Ан ђе ли су ан тро по мор фи зо ва ни, те умје
сто да озна ча ва ју про дор све тог у сви јет, они би ва ју очо вје че ни 
људ ским осје ћа јем стра ха. Сви се по вла че, па и све ци и ан ђе ли, 
пред си ли ном про бле ма тич не кра љи це ко ја не пре за ни од скр на
вље ња цр кве сво јом или ту ђом кр вљу.

Хај де што су се све ци ку ка вич ки по ву кли, не го се ан ђе ли на 
но се ћим сту бо ви ма и лу ко ви ма ку по ле са да раз ме сти ше на ве ћу 
уда ље ност, пре се ли ше се у сам врх, под ка ло ту цр кве... На мер мер
ни под су сле те ла дватри бе ла пе ра, ваљ да ис па ла то ком тог ле та 
до ме ста ко је су сма тра ли си гур ни јим...58

Ви ди мо и да мо тив пе ра ан ђе ла, за раз ли ку од Оп са де, ов дје 
не ма не ку зна чај ни ју уло гу. Уки да се сим бо лич ка по тент ност пера 
као исти не ко ју тре ба про ја ви ти59, те оно пред ста вља са мо па ра
диг му жи во та у ла ко ћи без сми сле но сти. Иро ни ја се про ду жа ва 
кроз при чу о Ка те дра ли у Стра збу ру у ко јој су брон за ни ан ђе ли 
из над пор та ла при ка за ни као пуч ка атрак ци ја. Од у зет им је сва ки 
траг са крал ног, сва ка мо гућ ност да чо вје ку по мог ну или уру че 
не бе ску по ру ку. Ро ман, за пра во, и би ва очу ђен бу ква ли за ци јом и 
ба на ли за ци јом и ан ђе ла и оста лих све ти ња, при че му се не мо же мо 
оте ти ути ску да до то га до ла зи због смје шта ња при че ка ко у бур
леск ну игри вост ре не сан се, та ко и у пер спек ти ву за пад не ци вили
за ци је ко ја је у Пе тро ви ће вом опу су уви јек про бле ма ти зо ва на.

Ви ди те не ка ко са тим ан ђе ли ма, умо ли те их да ко ји пут, ма кар 
о пра зни ци ма, об ле те кругдва око зво ни ка, љу ди ма ће би ти ми ло, 
де ца ће се ра до ва ти, а и ан ђе ли ће ма ло про тег ну ти кри ла, не ће их 
у по зни јим го ди на ма сна ла зи ти бо ло ви у кр сти ма...60 

56 Сте фан Ла за ре вић и ње го во до ба би ли су око сни ца јед ног ру кав ца ро
ма на Оп са да цр кве Св. Спа са.

57 Го ран Пе тро вић, Па пир са во де ним зна ком, 109.
58 Исто, 92–93.
59 Τζ. Κούπερ, Λεξικό παραδοσιακών συμβόλων [μετάφραση από τα αγγλικά 

Ανδρέας Τσακάλη ς], Πύρινος Κόσμος, Αθήνα, 1992, 552.
60 Го ран Пе тро вић, Па пир са во де ним зна ком, 102.
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Оне о би ча ва ње рад ње је слич ним по ступ ком оства ре но и у 
ро ма ну Ико но стас. Го во ре ћи о опре ма њу но ве па ла те де спо та Сте
фа на, при по ви је да се о по хо ду ико на ко је су са Све те Го ре и мана
сти ра Хи лан да ра са ме кре ну ле пут Бе о гра да. Као што су у прет ход
ном ро ма ну „ожи вље не” ста туе и фре ске, ов дје ви ди мо да је нов 
жи вот удах нут ико на ма, што ни је не по зна ни ца у срп ској ре ли ги
о зној ми сли и тра ди ци ји. При сје ти мо се пре да ња о ико ни Бо го ро
ди це Тро је ру чи це ко ја по ста је игу ма ни ја Хи лан да ра та ко што са ма 
до ла зи на игу ман ски при је сто. Пе тро вић је ово пра во слав но вјеро
ва ње ка ко је ико на оди ста ствар но по сто ја ње из о бра же ног при мје
нио у Оп са ди не са мо у пред ста ви ан ђе ла не го и све ти те ља. Игу мана 
Гри го ри ја да не пад ну при др жа ва ју осли ка ни Све ти Кон стан тин 
и Је ле на. Ди рек тан под сти цај за при чу о пу те ше стви ју ико на у ро
ма ну Ико но стас, Пе тро ви ћу је, та ко ђе, мо гао би ти Жи вот де спо
та Сте фа на Ла за ре ви ћа од Кон стан ти на Фи ло зо фа ко ји је је дан 
од глав них ју на ка Ико но ста са. На и ме, опи су ју ћи смрт де спо та 
Сте фа на, бу гар ски учи тељ, би ље жи:

До го ди се и овај при зор: у ве ли кој град ској цр кви у ва зду ху су 
се по ди гле ча сне ико не и, гле, као по чи ну ко ји ће се до го ди ти прили
ком дру гог (Хри сто вог) до ла ска: Ца ри ца, да кле, и Вла ди чи ца и Јо ван 
Пре те ча са обе стра не ли ка Спа си те ље вог, и ико не два на ест апо сто
ла – по шест са сва ке стра не, као што тре ба – шта смо ми сли ли да је 
у сла ву гра да и (за ње го ву) за шти ту. А то бе ше у ча су смр ти, ја ој.61

У ро ма ну Ико но стас ико не има ју сво ју во љу, хти је ња, људ ске 
осо би не ка кве су, вје ро ват но, њи хо ви про то ти пи има ли то ком жи
во та. Оне, по пут љу ди, про жи вља ва ју раз ли чи та ис ку ства, а не ке, 
из но ва, и у свом дру гом све том жи во ту, стра да ју. Не гдје иза зи ва
ју по што ва ње, а не гдје мр жњу. Мо тив ан ђе ла сре ће мо и у овом 
ро ма ну, на је дан по све ино ва ти ван на чин. Опи су ју ћи по вра так 
ико на на Све ту Го ру и њи хо ве раз ли чи те по је ди нач не суд би не, 
по себ но се опи су ју че ти ри ико не ко је од лу чу ју да се вра те ле те ћи 
ва зду хом. Осли ка ни све ци, ка ко је то и са дру гим ико на ма слу чај, 
ни су име но ва ни, али се од дру гих, ипак, раз ли ку ју јер су из над 
све ти тељ ских гла ва из о бра же ни ан ђе ли, „сва ки по де вет”.

Осим то га, на сли ка ни ан ђе ли, сва ка ко, ни су би ли од оних 
за ма шни јих и сна жни јих. Тач ни је, ни су би ли из ви ших ре до ва у 
ан ђе о ској хи је рар хи ји. То ни су би ли зна ме ни ти се ра фи ми са чак 

61 Кон стан тин Фи ло зоф, Жи вот Сте фа на Ла за ре ви ћа, де спо та срп ско га, 
Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, Бе о град, 2007, 86.
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ше сто ро кри ла, го ле ми хе ру ви ми са ви ше ли ца, пре сто ли при ка за
ни као уз ју ре ни точ ко ви... Ни су то би ла ни по при лич на го спод ства, 
ни они пле ћа ти ко је зо ву си ла ма, ни они моћ ни ко је зо ву вла сти ма... 
Ни су при па да ли ни ре ду на ча ла, па ни ар хан ђе ла... Би ли су то само 
обич ни ан ђе ли. На сли ка ни на ико на ма. Што зна чи да ни су би ли ни 
на ро чи то круп ни, као исти та кви ан ђе ли ко ји су осли ка ни у не кој 
цр кве ној ку по ли. За пра во, ни су би ли ве ћи од ви ли них ко њи ца, ко је 
и ла хор по то ка за но си, по ве та рац зна да их по ме те и уз вр ти, до чим 
за пла нин ски ве тар има ју зна ча ја ко ли ко за лу та ла пле ва за вр шид
бе зо би у до ли ни... Та ко да је из ве сно, ко ли ко год да су им по мо гли, 
ко ли ко год су у „де ве то пре зи ма” би ли сло жни, та кви не ја ки ан ђе
ли си гур но ни су мо гли да све це упра ве ка Све тој Го ри.62

Ви ди мо да се и у овом дје лу Пе тро вић по вео за хи је рар хи јом 
ко ју је уста но вио Ди о ни си је Псе у доАре о па гит. Но, за раз ли ку од 
Оп са де у ко јој ан ђе о ска је рар хиј ска струк ту ра пред ста вља осно ву 
за ка та фа тич ку те о ло шку ми сао ко ја је суп тил ни идеј ни но си лац 
дје ла, у Ико но ста су ан ђе о ски по ре дак гу би на сво јој сна зи и сврхо
ви то сти. Да, хи је рар хи ја још уви јек по сто ји, сли је де се би блиј ске 
пред ста ве ан ђе о ских чи но ва, али из о ста је њи хо ва свр хо ви тост и 
бла го дат ко ја се од Бо жи јег иза сла ни ка као чо вје ко вог по моћ ни ка 
оче ку је. Чак се по тен ци ра њем из гле да ан ђе о ских не твар них чи
но ва (шест кри ла се ра фи ма, ви ше ли ца хе ру ви ма, пре сто ли као 
уз ју ре ни точ ко ви, по при лич на го спод ства и пле ћа те си ле) из не
вје ра ва пе су до а ре о па ги тов ска иде ја о њи хо вој сим бо лич но сти 
за рад ко је су нам ове пред ста ве да те „да би смо по ме ри на ших 
сна га, од нај све ти јих из ра да ула зи ли пре ма оно ме, што се с њи ма 
на зна ча ва, оном јед но став ном ко је не ма ни ка квог чул ног ли ка”.63 
Обр ће се апо ка лип тич на сли ка из От кро ве ња Јо ва но вог те че ти
ри ан ђе ла на че ти ри кра ја сви је та64 ви ше ни су го спо да ри вје тро ва. 
Они су са мо „не ја ки ан ђе ли” ко ји не мо гу да ути чу на до га ђа је и 
ко је вје тар за јед но са ико на ма но си пре ма свом на хо ђе њу. До ова кве 
про мје не до ла зи усли јед ин вер зи је мо ти ва ко ји по сто ји у од но су 
не бе ске пре ма зе маљ ској је рар хи ји. У сво ја два дје ла Не бе ска је
рар хи ја и Зе маљ ска је рар хи ја Псе у доАре о па гит пи ше ка ко би 
зе маљ ско устрој ство тре ба ло да по дра жа ва по ре дак ко ји по сто ји 
у не бе ским сфе ра ма, а крај њи циљ ми ме си са је сте обо же ње – „упо
до бља ва ње Бо гу и сје ди ња ва ње с њим”.65 Упра во о то ме свје до чи 

62 Го ран Пе тро вић, Ико но стас свег по зна тог све та, 136–137.
63 Св. Ди о ни си је Аре о па гит, О не бе ској Је рар хи ји, 12.
64 От кро ве ње, 7,1.
65 Св. Ди о ни си је Аре о па гит, О зе маљ ској Је рар хи ји, Де ла, Ми ро слав, 

Бе о град, 2009, 55.
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Кон стан тин Фи ло зоф ко ји, опи су ју ћи устрој ство срп ске де спо то
ви не, би ље жи ка ко је Сте фан Ла за ре вић сво ју др жа ву уре дио по
доб но ан ђе о ској Псе у доАре о па ги то вој струк ту ри.66

Од мах је, та ко ре ћи, од по чет ка, за са дио свој пре кра сни врт: 
јед не (по ста ви) да упра вља ју по сло ви ма, дру ге да му бу ду те ло хра
ни те љи, што је био нај по вер љи ви ји (уну тра шњи) чин. И дру ги чин 
је (по сто јао). И тре ћи, спо ља шњи, ка ко би тре ћи би ли са дру ги ма, 
а дру ги са пр ви ма, та ко ре ћи по ан ђе о ском чи ну; (ту се), у ства ри, 
мо гла ви де ти, Аре о па ги то ва сли ка. Јер и Бог по сво јој сли ци да де 
зе маљ ску власт љу ди ма.67

Са вр ше но уре ђе ње ми кро ко смо са срп ске др жа ве, а по себ но 
пре сто ни це сед мо вр хог Бе о гра да усло вље но је прег ну ћем иде ал ног 
вла да ра, де спо та Сте фа на, ко ји је „сли чан се ра фи му”.68 Ан ђел ска 
при ро да срп ског вла да ра и ње го ва по зи ци ја у срп ској др жа ви на
гла ше на је, не са мо по ре ђе њем са нај ви шим чи ном у ан ђе о ској 
хи је рар хи ји не го и ни зом дру гих де та ља ко јим се срп ски вла дар, 
ви тез и пје сник опи су је. Ње му „очи ни ко ни је са гле дао”69 јер је као 
„сун це ме ђу зве зда ма”70 све „над гле дао, по ста вљао и осве тља вао”71 
Упра во због та квог вла да ра и ње го ва при је сто ни ца, „пре ве ли ки 
Бе ли град” је „сли чан Си о ну у ви шњем Је ру са ли му”72, док су жи
те љи до стој ни та квог пре би ва ли шта. Ср би су хра бри, ми ло сти ви, 
тје ле сно чи сти и дру же љу би ви, па је жи вот у Ср би ји кроз пе ро 
уче ња ка ко стен ског уста но вљен „као цр ква бо жи ја”.73

У ро ма ну Ико но стас Пе тро вић обр ће ова кво ви ђе ње срп ске 
ствар но сти, те ин вер зи јом мо ти ва де кон стру и ше иде а ли зо ва ну 
сли ку Кон стан ти на Фи ло зо фа. Де спот Сте фан је и да ље вр лин ски 
вла дар, за ду жби нар, упи си ва њем кр ста у круг као по чет не тач ке 
из град ње ма на сти ра Ма на си је, он је и тво рац осве ће ног про сто ра. 

66 Овим ис ка зом се по твр ђу је сред њо вје ков но вје ро ва ње пре ма ко ме вла
дар ми лост до би је ну од бо га пре но си на сво је ота ча ство „упра во она ко као што 
се бо го по зна ње ан ђе ла о ко ме крај ње сли ко ви то ка зу је Све ти Ди о ни си је, Псе
у доАре о па гит, пре но си са ви ших ка ни жим чи но ви ма ан ђе ла” (С. Про дић, „Ути
цај спи са Ди о ни си ја Псе у доАре о па ги та на раз вој вла дар ске иде о ло ги је Не ма
њи ћа” у: Де ла (Cor pus Are o pa gi ti cum), Све ти Ди о ни си је Псе у доАре о па гит, 
Ши бе ник, 2012, 264).

67 Кон стан тин Фи ло зоф, Жи вот Сте фа на Ла за ре ви ћа, де спо та срп ско га, 
47–48.

68 Исто, 54.
69 Исто, 48.
70 Исто, 31–32.
71 Исто, 48.
72 Исто, 50.
73 Исто, 21.
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Сте фан у сво јој лич но сти су бли ми ра нај ви ше вред но те у ства ра
лач кој има ги на ци ји Го ра на Пе тро ви ћа – ду хов ност, ви те штво и 
умјет ност. Раз ви ја се, та ко, де спо тов лик, за чет још у Оп са ди, не
да ле ко од књи жев ног дје ла Кон стан ти на Фи ло зо фа. Рас цјеп са 
сред њо вје ков ним под тек стом ја вља се, ме ђу тим, у опи су де спо
то вих под ре ђе них. Жи вот у Ср би ји ви ше ни је „цр ква бо жи ја”.

Ка ква је ово зе мља по ко јој и све тац по ср ће?! Ка ква је ово зе
мља где све тац не сне ни на трен да при спе, ина че са ње го вог оре ола 
зла то са стру га ше? Ка ква је ово зе мља из ко је се чак и ко же од ра них 
жи во ти ња тру де да по бег ну? Ка ква је ово зе мља у ко јој игу ман не 
при ма ико ну на пре но ћи ште? Ка ква је ово зе мља ко ја ва ра на мер
ни ке, где се се ла пре ме шта ју, на пу ште на тро ски шта се смрад но 
пу ше, љу ди га се зве здеже же ни це?! Ка ква је ово зе мља где се сте
на, твр ди ка мен под ме ком, не жном ма хо ви ном – са мо пра ви да 
ни ко га не ће да уби је?!74

Ја сно је да је рас кол пот пун већ од лу ком све тих ико на да окре
ну ле ђа Бе о гра ду по што та мо вр лин ског жи во та не ма. Рас ки ну та 
је ве за из ме ђу не бе ске и зе маљ ске хи је рар хи је јер љу ди ни су упо
до бље ни ико ни Бо жи јој и људ ско устрој ство се не зр ца ли у ан ђео
ском по рет ку. „Аре о па гит ска бо жан ска хи је рар хи ја, ко ја је за уте
ме љу ју ће сре ди ште има ла упра во ап со лут ну дру гост, уру ша ва се 
и из о кре ће, те ја по ста је ње но сре ди ште, али и ис хо ди ште”.75 Упра во 
сто га ни ан ђе ли не мо гу по мо ћи ни све цу, ни чо вје ку. Раз ру ше на 
су ље стви це ко је од зе мље во де у не бо и пре ки нут је кон такт анђе
ла и љу ди: све док је вје ра са мо по вр шин ски украс, ан ђе ли „имају 
зна ча ја ко ли ко за лу та ла пле ва”. 

Те шко за стра ње ње чо вје ка и од мак од ње го ве истин ске едем
ске при ро де, кроз Пе тро ви ће ву умјет нич ку ми сао, мо же се прева
зи ћи у ус по ста вља њу по нов ног кон так та ан ђе ла и чо вје ка. Из лаз 
из ан тро по ло шке кри зе на ла зи се у ра зу мје ва њу да Чо вјек сво ју 
истин ску уло гу има не у мо мен ту са да шњи це пре ма ко јој мје ри и 
упра вља сво је по ступ ке већ у од но су на вјеч ност, по што „сми сао 
свих нас и ни је у то ме да да нас и ов де је смо, а су тра и та мо не по
сто ји мо”.76 У том до ди ру ан ђе ла и чо вје ка мо жда мо же мо про на ћи 
и ра зр је ше ње ениг ме зва ног ро ман дел та, јер слу ти мо да је упра
во гра цил на фи гу ра ан ђе ла по ве зни ца Пе тро ви ће вих дје ла, бож ји 

74 Го ран Пе тро вић, Ико но стас свег по зна тог све та, 174.
75 Ђор ђе М. Ђур ђе вић, „Фи гу ра ан ђе ла у књи жев но сти (Про блем на уч ног 

при сту па књи жев ној ан ге ло ло ги ји)”, 118.
76 Го ран Пе тро вић, Ико но стас свег по зна тог све та, 29.
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гла сник, а пи шчев иза сла ник ко ји нас про во ди кроз ла ви ринт нео
бич не има ги на ци је, те за кљу чи ти да нам је за оп ста нак у вјеч но сти 
нео п ход на њи хо ва по др шка јер „ка да не ма ан ђе ла, све по ста је тро
шни је, ни за жи вот ног ве ка јед ног чо ве ка не мо же да пре тра је...”77

Др Би ља на Ту ра ња нин Ни ко ло пу лос
На ци о нал ни ка по ди стриј ски уни вер зи тет у Ати ни
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сјек за ру ски је зик и књи жев ност и сло вен ске сту ди је
bil tu ran @slav stud.uoa .gr

77 Го ран Пе тро вић, Па пир са во де ним зна ком, 95.




