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ПРЕПИСКА СВЕТОЗАРА ПЕТРОВИЋА
(Преписка Светозара Петровића, приредила Радмила Гикић Петровић,  

Академска књига и Српска академија наука и уметности Огранак САНУ  
у Новом Саду, Нови Сад, 2014)

Узи ма ју ћи у ру ке књи гу Пре пи ска Све то за ра Пе тро ви ћа на ум ми од мах па да Бо-
ри сав Стан ко вић, ко ји је Ми ла ну Ше ви ћу об ја шња вао због че га не во ли да пи ше пи сма. 
Пла шио се да ће их јед ном не ко у бу дућ но сти при ку пља ти и чи та ти; и он да – из то га 
стра ха – не мо же да пи ше она ко ка ко би пи сао – и из бе га ва ју ћи сва ку по зу, го то во да 
их уоп ште и не пи ше...

Да кле, пр во пи та ње ко је се на ме ће при ли ком чи та ња ове пре пи ске је сте: има ли 
у овим пи сми ма по зе и на ме шта ња за бу дућ ност? (Ако је чи та ње пи са ма, по не кад, као 
за ви ри ва ње кроз кљу ча о ни цу, он да се ну жно на ме ће пи та ње ко ли ко је тај по глед 
оме ђен том кљу ча о ни цом, пре ци зни је, да ли је оном ко ји гле да кроз кљу ча о ни цу сер-
ви ра но шта ће ви де ти?)

Од го во ри ћу од мах. Не ма по зе у пи сми ма Све то за ра Пе тро ви ћа. У овој пре пи сци 
је јед но ста ван. (Не ма ми сти фи ка ци ја би ло ко је вр сте.) Кон кре тан. (Не ма пра зног хо да.) 
Те ме љан. (Кад у пи сму опи ше пр ве штам па ри је у Ко ре ји, то мо же да се об ја ви као „на-
уч ни есеј”.) Драг. (Ви ди се ко га во ли.) По жр тво ван. (Док је у Њу јор ку, при ма у го сте 
си но ве сво јих ко ле га, на при мер.) Скро ман. (Чак и Че до мил Ве ља чић, ко ји би по жи-
вот ном опре де ље њу тре ба ло да је оли че ње скром но сти, па ти због то га што му име 
ни је на ко ри ца ма...) Чо век ко ји је у сва ком по гле ду на ди ла зио сво ју сре ди ну. Ра дан – 
пре ко ме ре. Ин те лек ту ал но ра до знао. У то ку... Пи сма ко ја пи ше су нај пре „рад на” пи-
сма. (Има и по ве за них пи са ма ко је од ли ку је стра те ги ја, осва ја ње про сто ра; то су и 
нај у бе дљи ви ја пи сма.)

Али да нај пре за бе ле жи мо ко су пи сци пи са ма – уз на по ме ну да ни су увек са чу ва-
на пи сма и јед ног и дру гог ко ре спон ден та. Идем ре дом: Че до мил Ве ља чић, Мла ден 
Ле ско вац, Иво Тар та ља, Дра ги ша Жив ко вић, Алек сан дар Ти шма, Ми ро слав Пан тић, 
Сре тен Ма рић, Ми о драг Па вло вић, Зден ко Ле шић, Јо ван Ћу лум, Вла де та Је ро тић, Ми-
ло рад Па вић, Бо ри во је Ма рин ко вић, Пре драг Па ла ве стра, Но ви ца Пет ко вић и Вас ко 
По па. Но, не ка нас не за ва ра ве ли чи на име на. По не кад је то са мо јед но до два пи сма 
(По па, Па вић). А по не кад има мо пре лом не го ди не и за о крет у жи во ту ис пра ћен у пре-
пи сци – као што је то слу чај са Зден ком Ле ши ћем.

Пред на ма је и Све то зар Пе тро вић као млад чо век, ко ји тра жи по сао, по том као 
аси стент и про фе сор на Фи ло зоф ском фа кул те ту у За гре бу; по том го сту ју ћи про фе сор 
и лек тор по бе лом све ту; до ста пи са ма ве за но је за ор га ни за тор ски рад Све то за ра 
Пе тро ви ћа на пост ди плом ским сту ди ја ма Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду; а има 
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и пи са ма ко је пи ше као уред ник у ИП Ма ти це срп ске. Ма да је цен трал но ме сто у овој 
пре пи сци оста вље но при чи о пре ла ску Све то за ра Пе тро ви ћа у Но ви Сад. (Тај до ла зак 
слу жи на част Но вом Са ду; а Све то зар Пе тро вић је, очи то, ви ше ви део.) Ор га ни за то ри 
тог ве ли ког пре ла ска би ли су Мла ден Ле ско вац, Дра ги ша Жив ко вић, Сре тен Ма рић и 
Бо шко Но ва ко вић, та да де кан Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.

Про го во рио сам о по жр тво ва но сти Све то за ра Пе тро ви ћа, али то ме мо рам до да ти 
да је па жљив и као при ја тељ, али и као про фе сор. Оно што, на при мер, за да је нај ви ше 
му ке Дра ги ши Жив ко ви ћу – жал ба кан ди дат ки ње од би је не на кон кур су – Све то зар 
Пе тро вић ра ци о нал но ре ша ва. Бри не и о фа кул те ту, али и о то ме да кан ди дат ки њу не 
по вре ди. (Оста вља јој про сто ра за „на уч ни жи вот”.) Уз гред, мо жда би смо ов де мо гли 
на че ти при чу о на чи ну на ко ји је ова књи га при ре ђе на. На и ме, спор на су она пи сма 
из ко јих су не ки де ло ви из о ста вље ни. Ако је већ не што из о ста вље но (у на зна ка ма 
ви ди мо да је то љу бав на афе ра јед не аси стент ки ње), да би се та аси стент ки ња, да нас 
про фе сор ка, за шти ти ла; зар ни је осе тљи ви ја при ча о кан ди дат ки њи – ко ју ја шти тим 
и не по ми њем ње но име у овом при ка зу – ко ја ни је при мље на на по сао... Има ту још 
„сит ни јих” из о ста вља ња. Раз у мем да се из о ста ви број те ле фо на или број жи ро ра чу на 
– да нас су то пра зни бро је ви. Али, ствар је јед но став на: пи сма се до но се она ко ка ко 
су на пи са на. (Без при ла го ђа ва ња пра во пи сним нор ма ма и без ис пра вља ња слов них 
гре ша ка!)

Оно, пак, што је до бро: пи сма су рас по ре ђе на по лич но сти ма – а уну тар тих це ли-
на хро но ло шки. Она ко ка ко се и при ре ђу ју: ка да је при ре ђи ва чу ста ло да књи га бу де 
пре глед на. Об ја шње ња су те мељ на, ма да не увек „пра во вре ме на”. На и ме, ако би се 
те рао мак на ко нац, Влат ко Па вле тић се по ме не на 13. стра ни ци, а об ја шње ње иде тек 
уз дру го по ми ња ње, на 16. стра ни ци. (Ово и ни је при мед ба; али да се ви ди да сам књи-
гу па жљи во чи тао.) При ре ђи вач се скла њао из ове књи ге – не же ли да оме та ову 
пре пи ску – чак не ма ни уоби ча је не на по ме не при ре ђи ва ча на кра ју књи ге.

Као и увек и сву да у књи га ма пре пи ске, ни су сва пи сма, при род но, јед на ко за ни-
мљи ва. Мо жда би се је дан пи смо пи сац и мо гао из о ста ви ти. Ми слим на пи сма Ми о-
дра га Па вло ви ћа, јер то су нај че шће ја вља ња са пу то ва ња и ма ло је у тим пи сми ма 
Све то за ра Пе тро ви ћа. (Не ви ди се ја сно са дру ге стра не.) Ме ђу тим, од у ста јем од ове 
при мед бе у хо ду, јер ни је то са мо књи га о Све то за ру Пе тро ви ћу, већ и о они ма ко ји 
му пи шу.

Ако би смо та ко при сту пи ли чи та њу ове књи ге – да у њој не тра жи мо са мо Све то-
за ра Пе тро ви ћа, си гур но би смо до шли до за ни мљи вих сит ни ца или је бо ље ре ћи, 
ко сти ћев ским је зи ком, круп ни ца. Као при мер та квог чи та ња по гле дај мо пи сма Мла-
де на Ле сков ца.

Пре суд на је уло га Мла де на Ле сков ца у до во ђе њу Све то за ра Пе тро ви ћа у Но ви Сад. 
(Дра го це на је та вр ста ак тив но сти Мла де на Ле сков ца; се ти мо се, ка ко је „вра ћао” у 
срп ску књи жев ност из оп ште ног То до ра Ма ној ло ви ћа.) И уоп ште, дра го це не су ње го-
ве ор га ни за тор ске спо соб но сти. Ме ђу тим, по гле дај мо де таљ из пи сма Мла де на Ле-
сков ца кад на го ва ра Све то за ра Пе тро ви ћа да об ли ку је је дан текст и об ја ви га, јер ако 
то не учи ни, јед ног да на ће не ко на ћи тај текст у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске и 
об ја ви ти га, ка же Ле ско вац, „ка ко већ то про фе со ри ра де”! (Ово сам, да то про фе со ри 



ра де, до са да, про чи тао са мо код Ле сков ца!) От кри ва нам ова пре пи ска и Ле сков ца 
као не ког ко мно го ви ше обе ћа ва не го ли што до вр ши. Ко ли ко го ди на је са мо на ја вљи-
вао об ја вљи ва ње пре пи ске Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, по том Ла зе Ко сти ћа, на при мер. 
Ов де је, на вод но, за вр шио књи гу – од пет та ба ка – о Јо ва ну Па чи ћу. Те књи ге, на рав но, 
не ма. Али, ка да смо већ код Па чи ћа – и те Ле сков че ве при ступ не бе се де при ли ком 
ула ска у СА НУ – за др жи мо се ма ло на Па чи ћу. О Па чи ћу је пи сао и Све то зар Пе тро вић. 
Ме ђу тим, иако је у при сним од но си ма са Ле сков цем, Све то зар Пе тро вић би бли о гра-
фи ју ра до ва о Па чи ћу тра жи од Бо ри во ја Ма рин ко ви ћа. На рав но, ша ље Бо ри во је Ма-
рин ко вић – по ка зу је нам то ова књи га – и ону би бли о граф ску је ди ни цу, ко ју Ле ско вац 
не би во лео да ико има у ру ка ма. То је рад Вла ди ми ра Ни ко ли ћа Зе мун ског.

Али, пру жа нам ова књи га и дру ге збу њу ју ће де ло ве. Из не на ђу ју ће су па жљи во и 
с по што ва њем сро че на пи сма Алек сан дра Ти шме. Ов де се ука зу је Ти шма ка квог не 
зна мо из ауто би о гра фи је Se čaj se več krat na Va li, Днев ни ка или пак Пи са ма Со њи. (Али, 
не мо же те ви Све то за ру Пе тро ви ћу пи са ти о то ме шта сте ру ча ли и код ко га и та ко да-
ни ма.) Ова Ти шми на пи сма има ју основ ну нит око ко је се пре пи ска пле те: у пи та њу је 
по ну да да Све то зар Пе тро вић уђе у уред ни штво Ле то пи са Ма ти це срп ске. (Уз гред, те 
основ не ни ти не ма у пи сми ма Ми о дра га Па вло ви ћа.) И ка да се та нит ука зу је као ма ње 
зна чај на и тан ка, она др жи пре пи ску. Без те ни ти, то је са мо пра зна хр па хар ти је...

Ина че, уз пре пи ску са Че до ми лом Ве ља чи ћем, Мла де ном Ле сков цем, Дра ги шом 
Жив ко ви ћем (дир љи во је Жив ко вић на и ван као ро ди тељ; али ка ко је ро ди тељ ство 
јед на вр ста бо ле сти, то ме се ни је па мет но под сме ва ти), пре пи ска са Зден ком Ле ши ћем 
чи ни цен трал ни део ове књи ге. Суд би на Зден ка Ле ши ћа је уисти ну по тре сна. Са ра је во, 
Лон дон, (Бач ко Гра ди ште), Се ул и на кра ју опет Са ра је во. Круг се за тво рио.

Али, ту сад има мо и дру га чи ја пи сма. Гро пи са ма у овој књи зи чи не кла сич на пи сма. 
Она ко ја се ста вља ју у ко ве рат, уба це у по штан ско сан ду че, па пу ту ју во зом, бро дом, 
ави о ном... Он да се че ка одгoвор. Но, има и пи са ма из да на у дан: елек трон ском по штом... 
И та пи сма су нај хлад ни ја. Као да ни чег не ма у њи ма. (Као и да пи сма тра же вре ме и 
та ло же ње.) То је не ко ли ко пи са ма Зден ку Ле ши ћу и на зад.

Ме ђу тим, оно у че му је ова књи га нај за ни мљи ви ја су тре ну ци ка да се Све то зар Пе-
тро вић „от ка чи”. По ред то га што та да ви ше са зна је мо о ње му (сми ру је се та ко што 
узи ма да чи та пр во што му се на ђе под ру ком), ми ви ди мо и јед ног на да све ду хо ви тог 
чо ве ка. (Ни ко о азиј ском гри пу ни је ис пи сао ду хо ви ти је ре че ни це.)

Ху мор Све то за ра Пе тро ви ћа је јед на ле па те ма; то је онај опор, по ма ло го рак ху мор 
Ја ко ва Иг ња то ви ћа. То је све тло ко је је би ло нео п ход но на шој ствар но сти – да би се 
ја сни је ви де ла. И тај ху мор је и да нас ак ту е лан; оно ње го во ус пут но, на при мер, да се 
од ре фор ми све пу ши. (Уз гред, ре фор ме су као они Тур ци из на род не при че о ба би и 
Тур чи ну – сва ка сле де ћа је го ра.) Ис та као сам у при ка зу Пе тро ви ће вог Днев ни ка из 
Ин ди је то пре пли та ње иро ни је са су до ви ма ко ји же ле би ти до слов но схва ће ни... Мо гу 
на овом ме сту под се ти ти да нас је тај Днев ник већ увео у Пе тро ви ће ву пре пи ску.

На рав но, ту је и ле па ауто и ро ни ја – нај пре у пре пи сци са Ивом Тар та љом – ко ја 
чи ни да се пи сма Све то за ра Пе тро ви ћа ле по и ла ко чи та ју; али и пре по зна ју. Пред 
на ма је чо век ко ји зна шта је то ме ра – од тре нут ка ка да је узео пе ро у ру ке. Ме ра у 
от кри ва њу се бе, али и ме ра у „ме ша њу” у ту ђе жи во те.
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