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COL LO QU IA – И НЕ СА МО – LIT TE RA RIA
(Пре пи ска Све то за ра Пе тро ви ћа са стран ци ма, пре ве ли Алек сан дар Здје лар, 

Го ра на Ра и че вић, Не над Спа сић, Ран ко Пе тро вић, за штам пу при ре ди ла 
Рад ми ла Ги кић Пе тро вић, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2015)

На кон Пре пи ске Све то за ра Пе тро ви ћа (2014) об ја вље на је и књи га ко ја пред ста вља 
из бор из ње го ве бо га те пре пи ске с ино стра ним на уч ни ци ма. Као и прет ход на, и ова 
књи га на на слов ној стра ни до но си име на ко ре спон де на та. Реч је о пет на е сто ри ци ре-
но ми ра них уни вер зи тет ских про фе со ра из ши ро ког до ме на фи ло ло шких ди сци пли на: 
Ки рил Та ра нов ски, Ал берт Бејтс Лорд, Едвард Ва си о лек, Нор ман В. Ин гам, Карл Џ. Вајн-
тра уб, Сер геј Ј. Гин дин, Ју риј Ми хај ло вич Лот ман, Вик тор Е. Гу сев, Хе да Ја зон, То мас Гу став 
Ви нер, Вејн Ц. Бут, Том Ек ман, Едвард Стан ки је вич, Џон Мајлс Фо у ли, Алан Де јер монд.

Већ на осно ву именâ, ја сно је да је реч о по слов ној пре пи сци у ко јој до ми ни ра ју 
те ме као што су: ор га ни за ци ја ме ђу на род них струч них ску по ва, ре дак ци ја ру ко пи са, 
на став ни ан га жман на ино стра ним уни вер зи те ти ма, го сту ју ћа пре да ва ња. Оче ки ва но 
је и да је пре пи ска обим на (ра ди се о тек де лу ви ше је зич не ко ре спон дент не гра ђе 
по хра ње не у Ар хи ву Вој во ди не) и жи ва (с об зи ром на ди на мич ну и оства ре ну би о гра-
фи ју про фе со ра Све то за ра Пе тро ви ћа: рад на три ју го сло вен ска уни вер зи те та – За-
гре бу, Но вом Са ду и Бе о гра ду, ви ше го ди шњу го сту ју ћу про фе су ру на уни вер зи те ти ма 
у Чи ка гу и Се у лу, че ста уче шћа на ме ђу на род ним ску по ви ма, оба ве зе ака де ми ка). 
Без ма ло сва пи сма пи са на су ру ком или ку ца на ма ши ном, на ен гле ском, ру ском или 
срп ском је зи ку, раз ме ње на у ин тер ва лу од че тр де се так го ди на (пр во је да ти ра но 2. 
мар та 1964, а по след ње 26. де цем бра 2003). Прет по ста вља се да је Пре пи ска Све то за-
ра Пе тро ви ћа са стран ци ма на ме ње на ака дем ској јав но сти из обла сти ху ма ни сти ке, 
од но сно исто ри ча ри ма и те о ре ти ча ри ма књи жев но сти, фол кло ри сти ма, лин гви сти-
ма,... сви ма они ма ко ји по зна ју де ло или се упо зна ју с де лом Све то за ра Пе тро ви ћа, 
ње го вим мла ђим ко ле га ма, бив шим са рад ни ци ма и сту ден ти ма.

До ста се из ових пи са ма мо же са зна ти о ин те ре со ва њу за сла ви сти ку, од но сно 
сер бо кро а ти сти ку у све ту („слав не“ су ше зде се те и се дам де се те, док кра јем осам де-
се тих го ди на „тра жња за пре да ва њи ма из срп ско хр ват ске књи жев но сти“ дра стич но 
опа да), о про фе сор ско-сту дент ским ре ла ци ја ма (бри не се и при ла го ђа ва ин те ре со-
ва њи ма сва ког сту ден та по на о соб), о ат мос фе ри на на уч ним кон фе рен ци ја ма (нај ве-
ћи ин те рес на ску по ви ма иза зи ва ле су де ба те, про фе сор Пе тро вић као ор га ни за тор 
и до ма ћин бри љи ра ка ко сво јим про фе си о нал ним та ко и при ват ним ха би ту сом); пре фи-
њен и шар ман тан, лич ност ко ју кра се „фран цу ска ду хо ви тост и ју го сло вен ска то пли-
на“, по се ду је и оно што да нас рет ко су сре ће мо у сво јој сре ди ни: ап со лут ну по све ће ност 
по слу, об зир ност, од го вор ност, ко ле ги јал ност... 
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Но, Пре пи ска Све то за ра Пе тро ви ћа са стран ци ма пру жа чи та о цу и ви ше од оче-
ки ва ног. Де лу је жи вот но и ак ту ел но на ро чи то он да ка да из ла зи из кон вен ци о нал них 
окви ра по слов не и пре ра сте у при ја тељ ску пре пи ску. (Та кви су, ре ци мо, сег мен ти 
књи ге чи ји су адре са ти Едвард Стан ки је вич и Том Ек ман.) Та ко се на овим стра ни ца ма 
су сре ће мо с пи та њи ма упо тре бе ћи ри ли це и ла ти ни це, на зи ва пред ме та ко ји се ти че 
књи жев не про шло сти на шег „ре ги о на“, од но са пре ма ју жно сло вен ским на ро ди ма и 
њи хо вим на ци о нал ним др жа ва ма, на ци о нал ним во ђа ма, бом бар до ва њу Ср би је, сми-
сле но шћу по сто ја ња Вој во ђан ске ака де ми је на у ка и умет но сти.

О од но су пре ма је зи ку и пи та њи ма по себ но сти књи жев но сти два ју на ро да ка зу је 
се квен ца из пи сма јед ном од во де ћих сло вен ских лин гви ста, ду го го ди шњем про фе-
со ру на Јеј лу, Едвар ду Стан ки је ви чу, да ти ра ног 31. ју на 1970. го ди не у За гре бу: „Мо ја 
је ди на при мед ба на до го вор ко ји пред ла же те би би ла на зва ње, ко је би, ка ко ка же те, 
тре ба ло да бу де го сту ју ћи про фе сор срп ско хр ват ске књи жев но сти. На рав но, ја бих 
ви ше во лео да то бу де го сту ју ћи ван ред ни про фе сор срп ске и хр ват ске књи жев но сти, 
а уко ли ко не, он да... књи жев но сти срп ско-хр ват ског је зи ка. Али, ве ро ват но не би тре-
ба ло да кри вим Уни вер зи тет у Чи ка гу што ни је спре ман да у пот пу но сти ста не на 
мо ју де фи ни тив но при стра сну стра ну у овом ве ли ком ло кал ном не сла га њу (тј. не књи-
жев ност јед ног је зи ка ко ји раз два ја цр ти ца, већ два ко ја раз два ја ви ше од цр ти це)“ (159).

Из Стан ки је ви че вих пи са ма са зна је мо и ка ко нас дру ги ви де. Ње гов од нос пре ма 
Ср би ма и ју го сло вен ским од но си ма из 60-их илу стру ју ре до ви пи сма да ти ра ног ју ла 
1966. го ди не: „Ја сам лич но ве о ма за до во љан при чом о па ду Ран ко ви ћа, јер, као што 
зна те, по сто ји ве о ма ма ло Ср ба ко ји ми се за и ста сви ђа ју, а по себ но су ми од бој ни ако 
су по ли цај ци или су пер-по ли цај ци. Све ово на го ве шта ва да ста ри бал кан ски се па ра-
ти зам ни је за и ста мр тав, осим за наш бал кан ски цен тар, ко ји без на де жно по ку ша ва 
да по ми ри све су прот но сти. Та ко ђе, дра го ми је због г. Кар де ља – пр вен стве но јер смо 
име ња ци, а на дру гом ме сту за то што је Сло ве нац. Очи глед но је да се при род на рав-
но те жа мо ра очу ва ти, и ка да је дан Ср бин пад не, Сло ве нац се уз диг не, док Хр ват сто-
ји у сре ди ни и др жи ва гу суд би не“ (150). Три де се так го ди на ка сни је, у је ку бал кан ских 
ору жа них раз ра чу на ва ња, фе бру а ра 1995, Стан ки је вич пи ше: „Што се ти че овог ра та, 
ја ни ка ко не на ви јам за Ср бе, али имам још ве ће сум ње у по гле ду Изет бе го ви ћа и Туђ-
ма на. Аме рич ка штам па је у овом слу ча ју по ди вља ла и ја се му чим да раз у мем ње не 
мрач не ма хи на ци је“ (180). Уме овај аме ри ка ни зо ва ни По љак да бу де и иро ни чан и 
са мо и ро ни чан: „Жао ми је што на кра ју ни сам до шао у Но ви Сад. Ве ру јем да сте ужи-
ва ли у Ко ре ји, као што бих ја ужи вао у Но вом Са ду. Али ми смо са да го то во зва нич но 
оку па тор ска (’ми ро твор на’) вој ска, та ко да ја као до бар Аме ри ка нац, мо рам да се др жим 
по да ље од кр во жед них Ср ба. Ви де ће мо ка ко ће се це ла ствар раз ви ја ти. Али на дам 
се да су уби ја ња (бар за не ко вре ме) го то ва“ (189), на пи са ће де цем бра 1995. го ди не. 
Сеп тем бра 1997, с мно го ви ше ем па ти је, Стан ки је вич пи ше о Ср би ма: „Дра ги Све то, 
Дра го ми је што сте се ја ви ли. Че сто ми слим на Вас и на си ту а ци ју у Ва шој зе мљи. Иа ко 
сам био ве о ма кри тич ки на стро јен пре ма пр во бит ном та ла су џин го и зма ко ји је [нечит ко!] 
Ва шу зе мљу, ми слим да сте ло ше про шли. Ја сам кри вио па пу (на шег па пу!) и Нем це, 
али ми слим да су Аме ри кан ци за и ста бру тал ни ка ко се од но се пре ма бив шој Ју го сла-
ви ји. И да ље ме му чи што је по ла ми ли о на Ср ба исе ље но из Кра ји не да би се на пра ви ло 
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ме ста за Хр ва те. Али про сто не ви дим крај то ме све му и мо гу са мо да се на дам нај бо љем 
– или чу ду!“ (182). За раз ли ку од мно гих ве ли ких на уч них умо ва ко ји не уви ђа ју раз ме-
ре тра ге ди је ју го сло вен ских на ро да, Стан ки је вич је ду бо ко све стан бес кру пу ло зно сти 
свет ских моћ ни ка: „То ком по след њег бом ба р до ва ња Ср би је био сам за бри нут не са мо 
за ста ње мо јих при ја те ља, већ и због пат ње иза зва не на шим моћ ним ’чи стим’ бом ба-
ма. Оно што ме је још ви ше раз дра жи ло је што је ве ћи на мо јих сло вен ских при ја те ља 
(око Јеј ла) про гу та ла уди цу зва нич не про па ган де о срп ским уби стви ма, си ло ва њи ма 
и ма сов ним гроб ни ца ма ко ји су учи ње ни над не ви ним, бо го бо ја жљи вим Ко сов ци ма. 
Рат за рас пар ча ва ње Ју го сла ви је је по чео 1991. Био је чвр сто из ве ден од стра не аме-
рич ке вој ске, што ме под се ћа на гло бал не пла но ве и те жњу за свет ском до ми на ци јом 
ко ја је про шлог пу та би ла по ве за на са ма лим кућ ним мо ле ром из Ау стри је. Раз ми шља-
ју ћи о соп стве ној про шло сти у Вар ша ви, у Укра ји ни, у кам пу, и да ље сам за бри нут за 
бу дућ ност, по го то во за бу дућ ност мо је де це. Знам да се исто ри ја не по на вља, али је 
мно го сна жних па ра ле ли за ма“ (186), пи ше фе бру а ра 2000, а ју ла 2002: „Прет по ста вљам 
да је си ту а ци ја у Ср би ји за и ста ло ша. То је оку пи ра на зе мља у ста њу кри зе са бед ним 
ство ро ви ма сву да уна о ко ло. Упр кос то ме, на дам се да ћу Вас по се ти ти јед ног да на, 
иа ко то ви ше ни је зе мља где сам ужи вао и ко ју сам во лео“ (192).

А да је до да нас си ту а ци ја „до и ста ло ша“, и све ап сурд ни ја, те се ко но пац за те же и 
око упо тре бе два ју пи са ма ко ја чи не бо гат ство срп ске кул ту ре, ка зу ју ре до ви из пост 
скрип ту ма пи сма про фе со ра Пе тро ви ћа упу ће ног из Но вог Са да То му Ек ма ну 31. ја-
ну а ра 1998: „Ина че, адре су на пи сму не мо раш пи са ти и ћи ри ли цом. Ов дје је ла ти ни ца 
још уви јек сви ма обич но пи смо – бар у Но вом Са ду, ла ти ни ца и ћи ри ли ца под јед на ко 
су че сти на слу жбе ним нат пи си ма – јед ним а кат кад дру гим пи смом“ (136).

До бар део пре пи ске са стран ци ма од но си се на про је кат Col lo qu ia lit te ra ria ко ји је 
то ком осам де се тих го ди на оку пљао свет ску на уч ну ели ту у Вој во ђан ској ака де ми ји 
на у ка и умет но сти. Ко ор ди на тор рад не гру пе био је ака де мик Све то зар Пе тро вић, а 
им пре си је с тих ску по ва ис ка зу ју мно ги у све са мим су пер ла ти ви ма: „Ва ша кон фе рен-
ци ја је сва ка ко би ла нај за ни мљи ви ја и нај ин спи ра тив ни ја у по ре ђе њу са свим дру гим 
ску по ви ма у Ју го сла ви ји или Ју жној Афри ци“ (195), пи ше фол кло ри ста Џон Фо у ли из 
Ми су ри ја, у је сен 1987, а исто вет не су им пре си је и бри тан ског про фе со ра сред њо ве-
ков не шпан ске и хи спан ске књи жев но сти, Ала на Де јер мон да: „Ве ли ка ми је част што 
сам уче ство вао на про шло не дељ ном ко ло кви ју му о ’Усме ном и Пи са ном /Пи сме ном 
у Књи жев но сти и Кул ту ри’ и ве о ма сам за хва лан и Ва ма и Ва шим ко ле га ма са Ака де-
ми је што сте ме по зва ли, као и на Ва шем не се бич ном го сто прим ству и бри зи ко ју сте 
по ка за ли да би ко ло кви јум ус пео у ин те лек ту ал ном али и у људ ском сми слу“ (205/6). 
Да нас, ка да је пи та ње Вој во ђан ске ака де ми је вул гар но ис по ли ти зо ва но, мо же мо са мо 
са жа ље њем да се при се ћа мо вре ме на ка да је Но ви Сад уи сти ну био у ран гу свет ских 
сла ви стич ких цен та ра, а у све му зна чај ну уло гу има ли ВА НУ и про фе сор Све то зар 
Пе тр о вић.

Гор ку ак ту ел ност са др же и ре до ви ко ји ука зу ју на суд би ну но ве ге не ра ци је ин те-
лек ту а ла ца: „Мој ста ри ји син Ран ко, сна шао се у Ван ку ве ру до бро [...] Мла ђи, Га јо, тре-
нут но је оти шао на ски ја ње, на Див чи ба ре [...] и кад од ра сте – пр ви пут се опет на дам 
– не ће мо ра ти да бје жи из сво је зе мље“ (140), ис по ве да про фе сор Пе тр о вић сво ја 
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оче ки ва ња на по чет ку но вог ве ка, ја ну а ра 2001, у пи сму упу ће ном на ло сан ђе ле ску 
адре су сла ви сте То ма Ек ма на.

Ипак, оно што не до пу шта да се са свим по то не у ма ло душ је је сте чи ње ни ца да су 
де ла про фе со ра Пе тро ви ћа до ступ на. Фа бри ка књи га штам па ла је Об лик и сми сао: 
спи си о сти лу (2003), Спи се о ста ри јој књи жев но сти (2007) и Пој мо ве чи та ња (2008), а 
Ака дем ска књи га (кат кад по др жа на и од но во сад ског Огран ка СА НУ) об ја ви ла из да ња: 
Књи жев ност ста рог Ори јен та (2009), Ла за Ко стић (2010), О ин диј ској књи жев но сти: 
из бор тек сто ва (2011), Днев ник из Ин ди је (2012) и две књи ге пре пи ске. О за о став шти ни 
Све то за ра Пе тр о ви ћа рев но сно се ста ра при ре ђи вач и овог нај но ви јег из да ња, Рад-
ми ла Ги кић Пе тро вић.




