
412

ни смо си гур ни да ли мо ре – ко је је ње гов жи вот – пред со бом не мо же 
да раз дво ји, или то не чи ни из стра ха да се оно не за тво ри за у век над 
ње го вим на ро дом, над ње го вом ср жи ко ја сто ји пред ко ра ком у не по врат. 
Пор трет ин те лек ту ал ца је ов де пор трет Мој си ја ко ји је пре пу штен ре ми
ни сци ра њу и со ли ло кви ра њу, при се ћа њу на пре тва ра ња шта по ва у зми
је, гле да ња на кр вљу обе ле же на вра та зе мље си нај ске, на ска кав це ко ји 
пре кри ва ју не бо, и ко ји сто ји на по ла пу та до по ла ска у Зе мљу обе ћа ну.

У бу ду ћим књи га ма би смо во ле ли да ви ди мо ау то ра осме ле лог на 
овај пут.

Раст ко ЛОН ЧАР

РЕЧ ЈУ ОБ РУ БЉЕН СВЕТ

Тра ди ци ја и фан та сти ка у де лу Го ра на Пе тро ви ћа, збор ник ра до ва, при
ре ди ла Оли ве ра Кри во шић, Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2021

Збор ник Тра ди ци ја и фан та сти ка у де лу Го ра на Пе тро ви ћа са би ра 
ра до ве са Окру глог сто ла одр жа ног у Ма ти ци срп ској 18. но вем бра 2021. 
го ди не, по во дом На гра де Злат на књи га Би бли о те ке Ма ти це срп ске. До
бит ник за 2021. го ди ну је Го ран Пе тро вић и при зна ње је уру че но на Дан 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске, 28. апри ла 2021. го ди не. Струк ту ра и ди зајн 
збор ни ка до ча ра ва ју ат мос фе ру ових до га ђа ја, бу ду ћи да је у књи гу 
увр штен за пи сник са сед ни це на ко јој је до не та од лу ка о до бит ни ку и 
фо то гра фи је ма ни фе ста ци је, све ча ног уру че ња на гра де и Окру глог сто
ла. Збор ни ку су ра до ве при ло жи ли еми нент ни про фе со ри је зи ка и књи
жев но сти са Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Но вом Са ду и Кра гу јев цу, као и 
ис так ну ти пи сци и књи жев ни кри ти ча ри из Бе о гра да и Но вог Са да. 

Пој мо ви тра ди ци је и фан та сти ке пру жа ју кон цеп циј ски оквир ра
до ви ма. Под тра ди ци јом раз у ме се ка ко хри шћан ска та ко и на род на, али 
и (пост)мо дер на тра ди ци ја срп ске књи жев но сти, у свим ви до ви ма ње не 
ин тер ак ци је са Пе тро ви ће вим де лом. Фан та сти ка у овом кон тек сту укљу
чу је ре ли гиј ска при ка за ња, фол клор не пред ста ве, као и ма гиј ски ре а
ли зам и ин клу зив ност сно ва свој стве них пост мо дер ни зму. Ме то до ло шки 
плу ра ли зам ра до ва под сти че ин те лек ту ал ну буд ност при чи та њу збор
ни ка и при сут но је не ко ли ко ин те р пре та циј ских усме ре ња: лин гви стич ки, 
фор мал ности ли стич ки, те мат скомо тив ски, књи жев но и сто риј ски.

Збор ник отва ра лин гви стич ка ин тер пре та циј ска це ли на. Ана ли
зи ра ју ћи иде је ко је је пи сац, из угла умет ни ка, из ло жио на про мо ци ји 
де вет на е стог то ма Реч ни ка СА НУ, Рај на Дра ги ће вић у ра ду „Го ран Пе
тро вић о ре чи ма и реч ни ку”, уо ча ва да и у „оним фан та стич ним и оним 
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у ствар но сти уте ме ље ним сли ка ма Го ра на Пе тро ви ћа мо гу се на зре ти 
по ла зи шта и кла сич них, али и нај са вре ме ни јих лин гви стич ких, по себ но 
лин гво кул ту ро ло шких те о ри ја” (14). Ау тор ка ела бо ри ра по ду дар но сти 
са ста но ви шти ма лин гви ста по пут Де Со си ра, Ви но гра до ва, Ле он тје ва, 
Леј ко фа, Џон со на, по пи та њу раз ли чи тих аспе ка та од но са је зи ка и кул
ту ре. У ра ду „Ре ку рен ци ја као до ми нант ни син так сич кости ли стич ки 
по сту пак у при чи ’Бо го ро ди ца и дру га ви ђе ња’”, Ми лош Ко ва че вић испи
ту је уло гу ре ку рен ци је (по на вља ња еле ме на та и обра за ца) у струк тур ном 
об ли ко ва њу при че. Ау тор са гле да ва „умјет нич ку, естет ску ври јед ност 
као раз лог упо тре бе од ре ђе ног ти па ре ку рен циј ског по ступ ка” (22). Кова
че вић ис тра жу је уло гу раз ли чи тих ти по ва ре ку рен ци је у ускла ђи ва њу 
фор ме и са др жи не, по ве ћа њу се ман тич ке ра зно ли ко сти и на гла ша ва њу 
ва жних аспе ка та при че. 

По ред је зич ких, про у ча ва ју се и мо тив ска по на вља ња у Пе тро ви
ће вом опу су, ка ко би блиј ског, та ко и фол клор номит ског ре ги стра. У 
ра ду „Оп са да цр кве Све тог Спа са – Пре лом ни ро ман у ево лу ци ји Го ра
на Пе тро ви ћа”, Јо ван Де лић ис ти че да, иа ко пост мо дер ни ста, пи сац 
„ни је склон ре ла ти ви за ци ји ври јед но сти [...] за ње га по сто је ви со ке ври
јед но сти ко је љу ди бра не и за ко је се жр тву ју” (57). Оне су иден ти тет ске, 
сим бо лич ке. По ред не ма те ри јал не кул ту ре при че, нај ви ша вред ност је 
храм, као „ку ћа Бо га и чо вје ка, ко смос у ма лом, ва се ље на” (58). Оп са дом 
цр кве Све тог Спа са, угро же но је „сре ди ште сви је та” и „сим бол са мо стал
но сти срп ско га на ро да, кра љев ске и цар ске, али и цр кве не кру не” (57). 
Де лић ис ти че зна чај ро ма на Оп са да цр кве Све тог Спа са за ре цеп ци ју 
срп ске књи жев но сти у све ту и ње но кул ту ро ло шко са мо о дре ђе ње. У 
ра ду „Од фол клор ног ђа во ла до Ан дри је Ска дра ни на у Оп са ди цр кве 
Све тог Спа са Го ра на Пе тро ви ћа”, Љи ља на Пе ши канЉу шта но вић уоча ва 
да се би блиј ска сим бо ли ка у овом ро ма ну про те же и на не га тив но се ман
ти зо ва не фи гу ре. Лик ђа во ла „по ду да ран је с пред ста ва ма о ђа во лу у 
Би бли ји, сред њо ве ков ној срп ској ли те ра ту ри” (47). Ме ђу тим, ау тор ка 
на ла зи да пи сац усло жња ва асо ци ја тив ну мре жу око Ан дри је Ска драни
на ин тер по ла ци јом и еле ме на та усме не тра ди ци је. При су тан је, та ко ђе, 
ори ги нал ни „иро ниј ски от клон, по и гра ва ње са пре не се ним и бу квал ним 
зна че њи ма” (47). Ау тор ка пред ла же да ђа во сто га „тра је у два ме ђу соб но 
су прот ста вље на вре ме на: исто риј ском и мит ском” (47). Иа ко ема на ци ја 
фол клор ног ар хе ти па, ње гов ути цај про сти ре се на лич но сти ко је тра ју 
у ја сно оме ђе ном исто риј ском вре ме ну. Мит ска ван вре ме ност уо че на је 
и у дру гим де ли ма Го ра на Пе тро ви ћа. У ра ду „По е ти ка про сто ра би о ско
па у ро ма ну Го ра на Пе тро ви ћа Ис под та ва ни це ко ја се љу спа”, На ста сја 
Пи са рев на ла зи у опи су про сто ра еле мен те ма гиј ског и без вре ме ног, с 
об зи ром на то да је „ис пу њен ар те фак ти ма ко ји по е ти зу ју и ми сти фи кују 
ње гов про стор” (87), уз „филм ски екран ко ји се отва ра у бес ко нач ност 
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мо гу ћих све то ва рас та па ју ћи че твр ти зид” (87), и, с об зи ром на осли ка
ну та ва ни цу, „пре ко не ба као илу зи је још јед не не из мер но сти” (87). 

На ред но ин тер пре та циј ско усме ре ње ра све тља ва књи жев но и сто риј
ску при пад ност де ла Го ра на Пе тро ви ћа пост мо дер ни зму. Ђор ђе Пи са рев 
у ра ду „Ис хо ди шна си ту а ци ја Пе тро ви ће ве Сит ни чар ни це ’Код срећ не 
ру ке’: По ме ра ње гра ни ца и фик ци ја” ис ти че пи шче во пост мо дер ни стич ко 
опре де ље ње за фик ци ју и при чу, на су прот аван гар ди стич ким иде ја ма 
о бри са њу гра ни ца из ме ђу умет но сти и ствар но сти (у ко рист ствар но
сти). Ово на сто ја ње „по ма же књи жев ном де лу да до стиг не сте пен сло
бо де ко ји га, ко нач но, осло ба ђа ми ме тич ког од но са пре ма при ро ди” (38), 
што за по сле ди цу има да књи жев ни свет на ста њу ју „ау тох то ни ју на ци 
и до га ђа ји ко ји оби та ва ју у по себ ном про стор ном и вре мен ском кон ти
ну у му, па ра лел ном све ту ко ји има те жи ну и ин те гри тет јед нак ствар
но сти у ко јој жи ви мо ми” (39). На том тра гу, у ра ду „Сит ни чар ни ца ’Код 
срећ не ру ке’ или при ча у при чи Го ра на Пе тро ви ћа”, Ми ле на Ку лић исти
че да „по е ти ка Го ра на Пе тро ви ћа у ве ћој ме ри по чи ва на пост мо дер ни
стич ким кон вен ци ја ма и ука зу је на бит на он то ло шка пи та ња, нај пре 
пи та ња при че и при ча ња” (90). Жи вот се уз ди же до умет но сти и пи сац 
по ка зу је „да је чо век, оним нај ин тим ни јим де ло ва њем, спо со бан да егзи
сти ра и у ствар ном, али и у фан та стич ном жи во ту” (92). Чин чи та ња игра 
ва жну уло гу у оства ри ва њу те па ра лел не ег зи стен ци је, сто га отво ре на 
фор ма Сит ни чар ни це „Код срећ не ру ке” „гра ди књи гу ко ја је по све ће на 
у пот пу но сти фе но ме ну чи та ња. На по ред ним чи та њем по сто ји мо гућ ност 
да се су срет ну два чи та о ца ко ји исто вре ме но отва ра ју исту књи гу. При
ча по ста је ла ви ринт...” (92). У ра ду „Дан сре ће Код срећ не ру ке: Ро ман 
Сит ни чар ни ца ’Код срећ не ру ке’ (2000) Го ра на Пе тро ви ћа и про за Мило
ра да Па ви ћа”, Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ ис тра жу је пост мо дер не од ли ке 
Пе тро ви ће ве про зе на те мат скомо тив ском пла ну, ра све тљу ју ћи по ве за
ност из ме ђу де ла ових пи са ца. Ве за се по ка зу је као сло же на и сло је ви та, 
бу ду ћи да Пе тро вић „на ста вља та мо где Па вић ста је, не рет ко дис крет
но са њим по ле ми ше или про ши ру је ње го ву има ги на тив ну и чи та лач ку 
пер цеп ци ју” (46). Исто вре ме но, уо ча ва ау тор ка, Па ви ће ва про за „функ
ци о ни ше као је дан од хер ме не у тич ких кљу че ва, ко ји отва ра ју раз ли чите 
ни вое зна че ња Пе тро ви ће вог ро ма на” (46).

Про же тост умет но сти и ствар но сти у де лу Го ра на Пе тро ви ћа очи
ту је се и пи шче вом пре о ку па ци јом ак ту ел ним дру штве ним те ма ма. У 
ра ду „Пи сац у свом вре ме ну: За пи си Го ра на Пе тро ви ћа”, Ми ле та Аћи
мо вић Ив ков ис тра жу је идеј не, те мат ске и фор мал не од ли ке тек сто ва 
„за пи са” увр ште них у књи гу Пре тра жи вач. Ау тор на ла зи да Пе тро вић 
у сво јим есе ји стич ким тек сто ви ма „за ин те ре со ва но 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 
[...] њи хо ве дра ма тич не и су но врат не обр те и вред но сна сни жа ва ња” (69). 
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Из но се ћи сво је опре де ље ње, пи сац „из два ја и афир ми ше жи вот ност, 
ду хов ност, ле по ту и ме ру” (69). У ра ду „Ис под та ва ни це ко ја се љу спа, 
Го ра на Пе тро ви ћа, из ме ђу књи жев но сти и фил ма” Зо ран Ђе рић ис тра жу је 
уплив ствар но сног у умет нич ки текст на пла ну фор ме. Ау тор под се ћа на 
зна чај од ре ђе них ванк њи жев них окол но сти и са мог про це са уоб ли ча
ва ња за ко нач ну струк ту ру књи жев ног де ла. Ела бо ри ра ју ћи жан ров ско 
од ре ђе ње ки норо ма на и Пе тро ви ће ву са рад њу са филм ском ин ду стри
јом, Ђе рић ис ти че да у пи са њу овог ро ма на он „све сно по се же за филм
ским сред стви ма: мон та жом и син хро ни за ци јом” (83), као и на чи ње ни цу 
да би од романа Ис под та ва ни це ко ја се љу спа „мо гао да се сни ми је дан 
ом ни бусфилм, ако не и це ла филм ска хро ни ка јед ног гра да и ње го вих 
жи те ља” (84). 

Овај збор ник оме ђен је мо ти вом ре чи, с об зи ром на то да за по чи ње 
на уч ном ана ли зом Пе тро ви ће вог од но са пре ма ре чи ма и за вр ша ва пи
шче вим ау тор ским тек стом „Не по зна та реч”. На тра гу иде је из ло же не 
у ра ду Рај не Дра ги ће вић, овај по сту пак при ре ђи ва ча све до чи о двој ној 
мо гућ но сти са гле да ва ња пој ма ре чи. Пе тро вић на ис по вед ни, ме мо ар ски 
на чин, при по ве да о про це су соп стве ног опи сме ња ва ња. На кра ју збор
ни ка по све ће ног пи сцу зна чај ног жи вот ног де ла, при су ству је мо ње го вом 
пр вом су сре ту са ре чи ма, у тр пе за ри ји ком ши ни це За ге, про фе со ри це 
срп ског је зи ка, ко ја је ра ди ла с њим и пре не го што је по шао у шко лу. И 
у овом тек сту очи ту је се пре плет ствар но сног и естет ског, бу ду ћи да је, 
па ра лел но с опи сме ња ва њем, За гин су пруг ма лог пи сца „во дио у жи вот” 
(97), во зе ћи га по гра ду у сво јим ко ли ма. Де ча ко ве пр ве ис пи са не ре чи 
из го ре ле су у За ги ном ка ми ну, што пи сац у ре тро спек ти ви раз у ме као 
пред ска за ње и ме та фо ру: „По сао пи сца је не пред ви див, са да уз не се но 
бук тиш, у сле де ћем ча ску си ни шта, пу хор” (99). 

На уч ни до при нос збор ни ка Тра ди ци ја и фан та сти ка у де лу Го ра
на Пе тро ви ћа очи ту је се у исто вре ме ном са гле да ва њу по је ди нач них 
аспе ка та ства ра ла штва овог ау то ра и за ко но мер но сти це ли не ње го вог 
књи жев ног уни вер зу ма, за хва љу ју ћи си нер ги ји хе те ро ге них при сту па 
код ау то ра ра до ва. Пе тро ви ће во ства ра ла штво про вла чи се кроз лин
гви стич ко ре ше то, са гле да ва у све тлу нај ве ћих све ти ња на ше кул ту ре, 
уз исто вре ме но ослу шки ва ње ње го вог ар хе тип ског пул са. Збор ник Тра
ди ци ја и фан та сти ка у де лу Го ра на Пе тро ви ћа на по дро бан и све о бу хва
тан на чин до ча ра ва по е ти ку овог пи сца и вре дан је при лог обра зло же њу 
за слу жно сти На гра де Злат на књи га Би бли о те ке Ма ти це срп ске, као и 
на у ци о књи жев но сти уоп ште. 
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