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МО ЗА ИК ФРАГ МЕ НА ТА И ЊЕ ГО ВЕ  
МО ГУЋ НО СТИ

(Ми лош Пе трик: Млад си да се про сла виш, Град ска би бли о те ка  
„Кар ло Би је лиц ки“, Сом бор, 2019)

Збир ка ко ја се на ла зи пред на ма об ја вље на је на кон што је по бе ди ла на кон кур су 
че твр тог Сом бор ског књи жев ног фе сти ва ла за дру гу књи гу ау то ра мла ђих од 35 го-
ди на. Ми лош Пе трик је до ма ћем чи та ла штву до са да био по знат пре све га као ау тор 
Си ве хро ни ке (2016), збир ке по ве за них но ве ла и при по ве да ка ко је су пред ста вља ле 
спе ци фич ну по ја ву на срп ској сце ни фан та стич не књи жев но сти. У њи ма је Пе трик 
при ка зао ал тер на тив ни вре мен ски ток у ко ме Бе о град има број ну и агил ну ма њи ну 
Ин ди ја ца. Али, Си ва хро ни ка не спа да у на уч ну фан та сти ку ни ти ал тер на тив не исто-
ри је, већ је пи са на у жан ров ском кљу чу ур ба не фан та сти ке и нео но а ра: ње ни ју на ци 
при па да ју по ли циј ском оде ље њу ко је ре ша ва слу ча је ве са уче шћем нат при род них 
еле ме на та, по чев од сит них де мо на па до ду хо ва и ожи вље них му ми ја.

Збир ка Млад си да се про сла виш сто га до не кле пред ста вља из не на ђе ње јер чи ни 
ис ко рак у од но су на Си ву хро ни ку. Иро нич ни (че сто и ау то и ро нич ни) глас ау то ра се 
ни је про ме нио, што је ви дљи во већ од на сло ва књи ге, али су за то очи ти по ма ци ка ко 
у фор мал ном та ко и у жан ров ском по гле ду. 

Нај пре, уоч љив је од мак од сра змер но ду же фор ме пре ма крат кој при чи и нај кра-
ћој про зи ко ја го то во да не из ла зи из окви ра ге га или ма ло про ши ре ног ви ца. Нај кра ће 
при че у овој збир ци ево ци ра ју да нас већ са свим скрај нут (а ни кад пот пу но при знат и 
ле ги ти ми сан) жа нр но вин ске при че: са же те до крај но сти и усме ре не пре ма по ен ти ко ја 
јој да је свр ху. Ту мо же мо на ве сти „Шта смо ре кли за по сле ту ши ра ња“, „Ве ли ки дан“, 
„Пра ву реч“ или „Је да на ест“. Но вин ска при ча је би ла усло вље на сво јим окви ри ма, тј. 
про сто ром ко ји је има ла на рас по ла га њу у днев ним или не дељ ним ли сто ви ма и па жњом 
чи та о ца та квог ли ста; Пе три ко ве при по ве сти, ме ђу тим, при па да ју ње ним не при зна тим 
на след ни ци ма, раз ли чи тим ва ри јан та ма ин тер нет ске про зе. Би ло да се по ја вљу ју у 
он лајн гла си ли ма или у још не фор мал ни јим окви ри ма ве бло го ва, ин тер нет плат фор-
ми за пи сце у успо ну или на про сто на дру штве ним мре жа ма, крат ке при че са вре ме ног 
до ба по ка зу ју слич не од ли ке као и но вин ска при ча или цр ти ца – ап со лут на све де ност 
фор ме, ка мер на по став ка и усред сре ђе ност на по ен ту, сем ако чи тав кон цепт не пред-
ста вља до сет ку за се бе. Ван свог пр во бит ног кон тек ста, а на ро чи то чи та не с крат ким 
вре мен ским раз ма ци ма или све за јед но, оне че сто гу бе за мах и упе ча тљи вост. Нај у спе-
ли је ме ђу тим ми ни ја ту ра ма је су оне ко је се осла ња ју на не ку кон крет ну тра ди ци ју и 
при по вед ни си стем са по зна тим кон вен ци ја ма и мо ти ви ма, та ко да на огра ни че ном 
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про сто ру мо гу да ак ти ви ра ју раз ли чи та чи та лач ка пред зна ња и оче ки ва ња и по и гра ју 
се с њи ма. Та ко „Бе ли штрајк“ пред ста вља из не на ђу ју ћу ва ри ја ци ју у ду ху Ста ни сла ва 
Је жи ја Ле ца, док су „Ви бра ци је“ и „Ка ко сму ва ти Зе мљан ку“ на уч но фан та стич не ху мо-
ре ске. „Крв Атлан ти де“ тре ба из дво ји ти због то га што на са мо не ко ли ко стра ни ца 
сме шта оп шта ме ста под жан ра „тај не исто ри је“ – те о ри ју за ве ре, по тра гу за Атлан ти-
дом и ор га ни за ци ју Ане нер бе – не ми ло срд но их па ро ди ра и за вр ша ва нео че ки ва ном 
ко мич ном по ен том.

Ду же при че у збир ци, ме ђу тим, не па те од огра ни че ња фор ме ми ни ја ту ре. Иа ко су 
у ве ћи ни при по ве да ка и да ље при сут ни жан ров ски окви ри (и вид но не ма ло по зна-
ва ње тро па на уч не фан та сти ке и хо ро ра, ко ји ма се Пе трик ра до и спрет но по и гра ва), 
не ке од њих, ма ње или ви ше успе шно, пре ла зе у област ми ме тич ког ре а ли зма. Та ква 
је, на при мер, пр ва при ча „Си му ла крум“ ко ја је уз ма ње из ме не мо гла по слу жи ти као 
увод ни део не ке од епи зо да Си ве хро ни ке. За раз ли ку од дру гих пи са ца ко ји у сво јим 
де ли ма па ро ди ра ју са вре ме ну умет нич ку сце ну или по је ди не умет ни ке, Ми лош Пе трик 
осим чи сто ко мич ног ефек та у па ро диј ском кљу чу уно си еле мен те хо ро ра: у при каз 
отва ра ња из ло жбе уво ди не ла год ност и ра сту ћу на пе тост ко је кул ми ни ра ју са оп ште-
њем да је умет ник из вр шио са мо у би ство ка ко би од ње го вог те ла би ли на пра вље ни 
ко ла чи ћи пу ње ни ме сом, во ло ва ни ко ји су упра во по слу же ни пу бли ци при ли ком отва-
ра ња. Иа ко се при ча раз ре ша ва са зна њем да је у пи та њу раз ра ђе на груп на об ма на, 
ути сак стра ха и не ла год но сти оста је, а сам текст пре ево ци ра дру гу но ве лу из Си ве 
хро ни ке у ко јој се вр хун ски ре сто ран снаб де ва људ ским ме сом (уз над зор де мо на) или 
Ол тва њи јев Ивер не го па ро ди је Ми ле те Про да но ви ћа и Да ви да Ал ба ха ри ја.

У слич ном кљу чу тре ба чи та ти и при чу „Ку пус“. Пе трик ов де би ра ак ту ел ни мо тив 
кри јум ча ре ња љу ди и ми грант ске кри зе, али га по ста вља и раз ре ша ва у кљу чу бли ском 
но вин ској де тек тив ској при чи: са же ти на ра тив дат је из угла мла ди ћа ко ји пре но си 
тор бу зна ју ћи да по ма же у кри јум ча ре њу не ке ро бе, али све до са мог кра ја не схва та 
да за пра во но си жи ву де вој ку. За вр шни обрт, от кри ва ње при ро де „ро бе“, удва ја се 
ње го вом ре ак ци јом: уме сто да осло бо ди де вој ку, он је вра ћа у тор бу и оста вља на 
ме сту от ка за ног са стан ка. Ау тор од би ја да скли зне у пе да го шку ан га жо ва ност и сто га 
по се же за ци нич ном на ра ци јом срод ном на сле ђу Ха ме та или Чен дле ра.

По не ке при че, опет, чвр сто се др же жан ров ских окви ра и те ма, али их вр ло успе-
шно ло ка ли зу ју и сме шта ју у до ма ћу са вре ме ност: у њих мо же мо убро ја ти „Си стем“, 
„Хи брид“ и „Са ста нак на сле по“. „Си стем“ пру жа ре а ли стич ну сли ку бли ске бу дућ но сти 
и ра да у про гра мер ским фир ма ма (уз гред на опа ска „тек је би ло се дам уве че, а већ су 
се сви би ли раз бе жа ли“ го во ри до вољ но о тем пу ко јим се тро ше људ ски ре сур си) уз 
нео че ки ва ну ме лан хо лич ну но ту и пред сам крај се пре тва ра у при чу о ду хо ви ма. 
„Са ста нак на сле по“, за вр шна при ча збир ке и сва ка ко јед на од нај бо љих, у по чет ку 
де лу је као знат но про ши ре на вер зи ја ми ни ја ту ре „Са ста нак“, али се убр зо пре та че у 
при чу у ко јој се су сре ћу кон вен ци је ро ман тич не ко ме ди је и по ста по ка лип тич не фан-
та сти ке: са ста нак на сле по пре тва ра се у бек ство пред ва си он ским бро дом у бри шу ћем 
ле ту. Пе трик ов де уз знат но сло бод ни је оцр та не ли ко ве Иго ра и Ани те у по за ди ни пру-
жа и на зна ке при по ве сти о све мир ском бро ду ко ји сле ће у се вер ну Пољ ску, а чла но ви 
ње го ве по са де су „у то ку пре го во ра би ли упо зна ти са ди пло мат ским про то ко ли ма и 
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тра жи ли су азил у скла ду са Кон вен ци јом УН о из бе гли ца ма“, али из о ста је ње гов ти пич-
ни при ступ на уч но фан та стич ним те ма ма уз па ро ди ра ње жан ров ских оп штих ме ста и 
би ро крат ског жар го на: уме сто то га, усред сре ђу је се на љу бав ни од нос у на ста ја њу.

Ко нач но, „Хи брид“ пред ста вља струк тур но сва ка ко нај за ни мљи ви ју фан та стич ну 
при чу у овој збир ци: са сто ји се од три на пр ви по глед не за ви сне ми ни ја ту ре ко је, ме-
ђу тим, чи та не за јед но пру жа ју но ви увид у ком плек сну и скри ве ну це ли ну. Исто вре ме-
но, сва ка од њих пред ста вља и бла гу па ро ди ју не ког жан ра или при по вед ног мо ду са. 
Пр ва, Хи брид, ак ти ви ра код нас сра змер но чест мо тив ар хе о ло га ко ји на и ла зи на 
нео би чан ар те факт, ов де дво гла ви људ ско-жи во тињ ски хи брид ни ске лет, док дру га, 
Две са мач ке ве че ре, екс пе ри мен ти ше с фор мом при по ве да ња у дво стру ком пр вом 
ли цу ко јим при по ве дач опи су је су срет са вла сти тим двој ни ком. Тре ћа, Жр вањ, по ве-
зу је их и ад ми ни стра тив ним је зи ком (ко ји Пе трик, ка ко је већ по ме ну то, ра до ко ри сти 
и још ра ди је пер си фли ра) пру жа нам кон текст и над ре ђе ни на ра тив. 

Ова кву струк ту ру, ка ко при ме ћу је и Дра ган Ба бић у по го во ру, Пе трик ко ри сти и у 
тек сту „Пр ва при ча“, са ста вље ном од за о кру же них це ли на Дру га стра на, Тре ћа све ска, 
Че твр та ту ра и Пр ва при ча, у ко јој се, по не што нео че ки ва но, по све ћу је пост мо дер-
ни стич ки ре кур сив ној фор ми и пре и спи ти ва њу мо ти ва двој ни ка, у све де ном ма ни ру 
ка кав код нас не гу је Зо ран Жив ко вић. Ипак, за раз ли ку од Жив ко ви ћа, Пе трик у сво ју 
при чу уно си жи вост и раз и гра ност ко је Жив ко ви ћу че сто не до ста ју: то је нај ви дљи ви је 
у ку ва ре вом мо но ло гу у Че твр тој ту ри, ко ји је мо жда и нај бо љи при мер жи вог го во ра 
у овој збир ци.

Спрем ност на екс пе ри мен ти са ње са фор мом и жан ров ским кон вен ци ја ма, као и 
увек при сут на иро ни ја, сва ка ко су нај ве ће вр ли не ове збир ке при ча Ми ло ша Пе три ка, 
ко је до ла зе до из ра жа ја кад год се осло бо ди сте га и огра ни че ња нај кра ће фор ме или 
по сег не за улан ча ва њем кра ћих на ра ти ва у ве ће це ли не. Тре ба се на да ти да ће то по-
твр ди ти и ње го ве иду ће књи ге.


