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РАЗМЕНА ДАРОВА

Вла ди мир Па пић 

ПО СЛЕД ЊИ ТРИК ПЕ ТРА МИ ЛО ШЕ ВИ ЋА
(Пе тар Ми ло ше вић: Трик-ро ман, Аго ра, Зре ња нин – Но ви Сад,  

За ду жби на Ја ко ва Иг ња то ви ћа Бу дим пе шта, 2021)

Трик-ро ман Пе тра Ми ло ше ви ћа (1952–2021), об ја вљен у го ди ни ње го ве смр ти, типи-
чан је при мер са вре ме ног про фе сор ског ро ма на. Осла ња ју ћи се на књи жев ну тра ди-
ци ју од Хо ме ра до Естер ха зи ја, Пе тар Ми ло ше вић пи ше трик-ро ман о трик-ро ма ни ма, 
оним де ли ма „чи ји ау тор то бо жњим про на ђе ним ру ко пи сом или дру гим при по ве дач-
ким по ступ ци ма (три ко ви ма) ства ра илу зи ју да је ње го ва књи га са мо ко пи ја, пре вод, 
из да вач ка ре дак ци ја не ког – обич но фик тив ног – ори ги на ла“. Да би де фи ни сао трик-
-ро ман, Ми ло ше вић „ре ак ти ви ра“ пост мо дер не тех ни ке по и гра ва ња с тек стом – тран-
сфор ми са ње књи жев ног тек ста у дру ги вид дис кур са, и обр ну то, кре и ра ње раз ли чи-
тих мо гућ но сти чи та ња тек ста, ла жни до ку мен та ри зам, од но сно фе но мен про на ђе ног 
ру ко пи са, ро ман о ро ма ну и ро ман у ро ма ну. 

Ро ђен у Ка ла зу, ме сту из ме ђу Бу дим пе ште и Сен тан дре је, пе сник, про зни пи сац, 
књи жев ни кри ти чар и пре во ди лац,1 про фе сор срп ске/срп ско хр ват ске књи жев но сти 
на Сла ви стич кој ка те дри Уни вер зи те та Етвеш Ло ранд у Бу дим пе шти, оста је на тра гу 
прет ход них ро ма на у ко ји ма при ка зу је двој ност соп стве ног иден ти те та – у ви ду Пе тра 
Ми ло ше ви ћа и Mi lo se vits Péter-a. Уз њих, у Трик-ро ма ну до из ра жа ја до ла зи и дру ги 
дво стру ки иден ти тет Ми ло ше ви ћа – уни вер зи тет ског про фе со ра ко ји је исто вре ме но 
и ро ма но пи сац: „Ве зу из ме ђу ор ма на и про зе спо знао сам ка да сам у не кој кри ти ци 
про чи тао о се би да ја као уни вер зи тет ски про фе сор пи шем ‘про фе сор ске ор ма не’. 
Као Ми ло рад Па вић и Ум бер то Еко.“ По ја ва „ман да ри на пост мо дер не“2 у Трик-ро ма ну 
ни је ни ма ло слу чај на. Ме ђу три де сет три ре фе рент на тек ста ко је Ми ло ше вић да је као 
при ме ре трик-ро ма на, на ла зе се и Име ру же Ум бер та Ека („про на ђен ру ко пис о ис тра зи 

1 Ис та ћи ће мо Ми ло ше ви ће ве пре во де ро ма на Ка пе тан Пр ља ви Фред и Три му ске та ра у Афри ци 
П. Ха у ар да (Rejtő Jenő, 1905–1943), култ них аван ту ри стич ко-ху мо ри стич ких де ла ма ђар ске књи жев-
но сти (ко ја су сте кла ста тус кла си ка пет па рач ке про зе), чи ји ути цај при ме ћу је мо у ис тра жном слоју 
Трик-ро ма на. И у Реј те о вом ства ра ла штву Ми ло ше вић уви ђа еле мен те три ка – „пи сац на кра ју 
пр вог по гла вља пре да је реч јед ном од глав них ју на ка, те ода тле ро ман по ти че из пе ра тог ли ка“.
2 По ред њих, Ми ло ше вић и Бор хе са свр ста ва ме ђу ман да ри не пост мо дер не и по све ћу је му сед му 
фу сно ту у ко јој раз ви ја при чу о њи хо вом ми сти фи ко ва ном су сре ту. Су срет про на ђен на шпан ском 
сај ту Ми ло ше вић пре но си сти лом Гугл пре во ди о ца, ви дев ши се бе као ре ал ну лич ност – сту ден та 
ко ји Бор хе су да је рум из пле те не хи пи тор бе. Ми ло ше вић се ов де по и гра ва с Ари сто те ло вим пој-
мо ви ма мо гу ћег и ве ро ват ног, по што до кра ја оста је не по зна то да ли је про фе сор Ла сло Ха дро вић 
те мељ но про у ча вао Ки ша и да ли је Бор хес за и ста ика да по се тио Бу дим пе шту. Хор хеа Лу и са Бор-
хе са, про фе со ра ен гле ске књи жев но сти на Уни вер зи те ту у Бу е нос Ај ре су, та ко ђе би смо мо гли 
сма тра ти ау то ром про фе сор ског кри ми на ли стич ког жан ра – с Адол фом Бјој Ка са ре сом 1942. 
об ја вљу је збир ку кри ми на ли стич ких при ча Шест про бле ма за дон Иси дра Па ро ди ја.
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за јед ним из гу бље ним ру ко пи сом“) и Ха зар ски реч ник Ми ло ра да Па ви ћа („до ку мент 
о ха зар ској по ле ми ци, раз ме штен у об ли ку лек си ко на“).

„Бе ле шке“, од но сно сам са др жај Ми ло ше ви ће вог ро ма на уо кви рен књи жев но те-
о риј ском сту ди јом, чи та о цу су пре зен то ва не кроз три де сет и три по гла вља, асо ци ја-
тив но по ве за на с три ко ви ма ко је њи хо ви ау то ри ко ри сте у пи са њу (и жи вље њу). У 
осмој бе ле шци – „Нај ве ћи про зни пи сац“ – у Ми ло ше ви ћев фа кул тет ски ка би нет сти-
же ау тор ро ма на Ве ли ка во да и до но си струк ру же се кре та ри ци. Ко вр џа ви чо век-ме-
двед (ма ке дон ски пи сац Жив ко Чин го, што за кљу чу је мо са мо по уз гред спо ме ну том 
на сло ву ро ма на), на Ум бер та Ека, осим по ру жа ма и фи зич ким ди мен зи ја ма, асо ци ра 
и пре ко мо ти ва ши би ца. Ши би ца ко ја оста је за гла вље на у пи шче вом уху мо же би ти 
скри ве на алу зи ја на Еко ве ко лум не пи са не за ма га зин L’E spres so у ин тер ва лу од 1985. 
до 2016. го ди не – La bu sti na di Mi ner va (Ми нер ви на сва шта ра),3 због свог огра ни че ног 
оби ма на зва не пре ма мар ки ши би ца „ми нер ва“, на чи јој уну тра шњој стра ни по клоп ца 
је би ло мо гу ће на пи са ти крат ку бе ле шку. Од ла зак Чин га у лифт Ми ло ше ви ћа под се ћа 
на гу ра ње ве ли ког ор ма на у ма ли – што он асо ци ја тив но по ве зу је с ве ли ким пи сци ма 
и „про фе сор ским ор ма ни ма“ Ека и Па ви ћа.

У де се тој бе ле шци на зва ној „Ке сте нов лист у па су љу“, чи ја се рад ња од ви ја у ку ћи 
Ми ло ра да Па ви ћа у Бе о гра ду, књи жев не алу зи је су знат но ја сни је. У ку ћи „јед ног слав-
ног пи сца трик-ро ма на“ све под се ћа на ње гов те о риј ски и књи жев ни опус: „стил ски 
на ме штај (ба рок, ро ко ко, кла си ци зам), уља ни пор тре ти на зи ду, плус је дан би дер ма-
јер ски сто чић с ра зним пи ћи ма“. По ред то га, у ста ну не ма ни ко га осим два ру ска хр та, 
чи је по ја вљи ва ње Ми ло ше вић од мах ци ти ра са „Ми ло рад Па вић: Ру ски хрт (Бе о град, 
1979)“. Прем да је у осмом по гла вљу ау то ро ва на уч на функ ци ја би ла есе ји стич ка (на-
пи сао је по го вор за ма ђар ско из да ње Ве ли ке во де), у де се том је пре во ди лач ка – Пе тар 
Ми ло ше вић као пре во ди лац Па ви ће ве По след ње ве че ре на ма ђар ски је зик ис ти че 
сце ну „ка да глав ни ју нак се ди у ка фан ској ба шти и је де чор баст па суљ за јед но са ли-
шћем ко је па да у та њир“. Ово пи сца до во ди до за кључ ка да је „и Ге те кло пао па суљ док 
је пи сао Фа у ста“, због че га од лу чу је да спо ји ствар ност и фик ци ју, жи вот и ли те ра ту ру, 
и код „Ве сла ча“ оку си па суљ са до дат ком све жег ке сте но вог ли шћа. Ка ко жи вот и ли-
те ра ту ра ни су исто, књи жев ни ју нак ра до је де ли шће, док је пи сац у жи во ту га дљив.

Трик-ро ман та ко ђе оста је, у из ве сној ме ри, и на тра гу де вет на е сто ве ков них про-
фе сор ских kul tur hi sto rischen ро ма на. Пе тар Ми ло ше вић раз ви ја па ра лел ну при чу о 
рим ском гра ду Аквин ку му – ње го вој исто риј ској про шло сти, ау то ро вом сва ко днев ном 
жи во ту у ње му и ми сти фи ко ва ној при чи о ве за ма Аквин ку ма и род ног Ка ла за. По ред 
ли ко ва ве ли ког ар хи тек те и са рад ни це ар хе о ло шког ин сти ту та, по ја вљу ју се и при по-
ве да че ви ба ка и син, ко ји пле ту по ве сну мре жу око Аквин ку ма. Лајт мо тив ових по гла вља 
је сте му зи ка4 – ба ки но пе ва ње је у мла до сти бе ле жио фо но граф са ку пља ча на род них 
умо тво ри на, док син по ку ша ва да ре кон стру и ше звук про на ђе них ста ро ве ков них 

3 Из бор из Еко вих тек сто ва на пи са них у овој ру бри ци из ме ђу 2000. и 2015. го ди не на срп ском је зи ку 
је об ја вљен 2016. го ди не под на зи вом Pa pe Satàn Alep pe: хро ни ке флу ид ног дру штва, у из да њу бео-
град ске „Ге о по е ти ке“.
4 Се дам на е ста бе ле шка, „Му зи чар ка из ста ро га ве ка“, ди рект но је ин спи ри са на му зич ким сло јем 
ро ма на Суд би на и ко мен та ри Ра до сла ва Пет ко ви ћа, од но сно – Ели ја Са би на пред ста вља да ле ки 
од јек Пет ко ви ће ве ју на ки ње Ка та ри не Ри знић.
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во де них ор гу ља на ко ји ма је сви ра ла Ели ја Са би на. Од је ци древ ног у са вре ме но сти 
пред ста вља ју тру сно под руч је Трик-ро ма на, те жња да се чу је ми сте ри о зна ме ло ди ја 
у по за ди ни фо но граф ског сним ка до ве ла је до уни ште ња по сто је ћег за пи са, док је 
кар не вал ска ноћ му зе ја у Аквин ку му при ка за на с еле мен ти ма Дру го сти, ми стич ног и 
оно стра ног ис ку ства. Нат при род но је у Ми ло ше ви ће вом ро ма ну за ми шље но као ма-
гло ви та оквир на при ча о ка ла шким ве шти ца ма ко је се по ја вљу је у раз ли чи тим исто риј-
ским епо ха ма, па и то ком по се те Ми ло ша Цр њан ског Сен тан дре ји 1923.

И, на рав но, ру ко пис. Пре пли та ње мо ти ва уни вер зи тет ске на ста ве, на уч ног и књи жев-
ног жи во та с Аквин ку мом у про шло сти и са да шњо сти од ви ја се пре ко ми сти фи ка ци-
је – по тра ге за из гу бље ним и не по зна тим ру ко пи сом Лу ке Ми ло ва но ва Ге ор ги је ви ћа, 
пе штан ског учи те ља и Ву ко вог прет ход ни ка у ре фор ми срп ске азбу ке и пра во пи са. 
На су прот за блу ди да пост мо дер ни зам из ми шља фе но мен из гу бље ног ру ко пи са, Пе тар 
Ми ло ше вић се окре ће тра ди ци ји овог древ ног књи жев ног три ка, и про на ла зак Ге ор-
ги је ви ће вог ру ко пи са по ве зу је са Сер ван те со вом ми сти фи ка ци јом у де ве том по гла вљу 
Дон Ки хо та. Пи љар ни ца у Аквин ку му по узо ру на пи ја цу у То ле ду ау то ру до но си ру ко-
пис за ко ји је ми слио да је из ми шљо ти на не по зна те ко ле ги ни це ко ја га је на кон конфе-
рен ци је за у ста ви ла код лиф та Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду:

Лу ка је за мо та вао у хар ти је пе че но ме со и ко ба си це, но ка да је ка сни је Вук Сте фа но-
вић Ка ра џић тра жио текст [Опита] да га штам па у Бе чу, Лу ка је до те рао ру ко пис, а 
уму са не хар ти је за ме нио чи сти ма. [...] До сад ни ко ни је знао да уму са не хар ти је Лу ка ни је 
уни штио, не го је на њи хо вој по ле ђи ни на пи сао свој ау то би о граф ски ро ман.

Ге ор ги је ви ћев су срет са ка ла шком ве шти цом, на кон ког на пра сно оглу ви (што исто-
ри ја не бе ле жи на исто ве тан на чин, чи ме се по твр ђу је да је фик ци ја исти ни ти ја од исто-
ри о гра фи је јер при ка зу је оно ве ро ват но и ну жно), по ве зан је са фре ском пла ве че сме 
про на ђе не у Аквин ку му. Под ути ца јем пси хо ак тив них суп стан ци до бро ћуд на ба ка-ве-
шти ца при по ве да ро бин зо ни ја ду о древ ном бе гу сек те ка ла шких ве шти ца, чи ји су 
сим бол пре по зна ва ња пла ве мин ђу ше, а све ти циљ об на вља ње пла ве че сме. 

Де ли мич но раз ре ше ње ми сте ри је из гу бље ног ру ко пи са ау то ра вра ћа у ака дем ски 
слој ро ма на. Се дам да на бо рав ка у бол ни ци због по вре де но ге ди рект на је алу зи ја на 
Ма нов Ча роб ни брег, а на кон тро ме сеч ног бо ло ва ња про ве де ног у „ку ли од сло но ва че“,5 
Ми ло ше вић-про фе сор по но во до ла зи на по сао и за ти че трик ко ји му при ре ђу ју сту-
ден ти ко ји по ха ђа ју се ми нар о трик-ро ма ну и има ју за да так да на пи шу је дан. Ти ме се 
за тва ра круг трик-ро ма на о пи са њу трик-ро ма на, из гу бље ном (и ви ше пу та слу чај но 
про на ђе ном) ру ко пи су, уни вер зи тет ској на ста ви, ака дем ском жи во ту, сва ки да шњи ци 
и про шло сти Аквин ку ма, као и ње го вој ми сте ри о зној ве зи с Ка ла зом.

По след њи ро ман Пе тра Ми ло ше ви ћа сво јим три ко ви ма и (ин тер)тек сту ал ним по-
и гра ва њи ма успе шно по вла чи ли ни је, ве зе и ни ти из ме ђу срп ске, ма ђар ске и свет ске 
књи жев но сти, исто ри је и ак ту ел ног тре нут ка, лич ног и про фе си о нал ног жи во та пи сца-
-про фе со ра и ње го вих ви ше стру ких иден ти те та, чи ме се кру ни ше и окон ча ва је дан опус, 
али и ета па у раз во ју пост мо де р ног про фе сор ског ро ма на у срп ској књи жев но сти.

5 То ком бо ло ва ња по ја вљу је се и фи гу ра мај ке ко ја нео до љи во под се ћа на мај ку Да ни ла Ки ша – 
Ми ли цу, ко ја гу би илу зи ју о књи жев но сти и по ста вља кру ци јал но пи та ње мо дер не по е ти ке – ка-
ко пи сац зна оно о че му при по ве да.


