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ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ

СТВАРАЛАШТВО АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА
и реце,ција ње!овo! књижевно! �ела 

с ,осе�ним освр�ом на Пољску2

САЖЕТАК. Рад је посвећен стваралаштву Александра Петрова и рецепцији њего-
вог стваралаштва у земљи и иностранству. Први део представља при-
каз Петровљевог књижевног и научног дела и његове рецепције у Срби-
ји и свету, а други – приказ Петровљеве поезије и прозе и њене рецеп-
ције у Пољској. Предмет анализе другог дела чине следећа дела: поези-
ја објављена у јануарском броју часописа Стваралаштво (Twórczość)
1987 г., збирке поезије Злато у ватри (Złoto w ogniu – Gold in fire) из
2005. г. и Александрија с Итаком на уму (Aleksandria z Itaką w pamięci) из
2013. г. као и одломак из романа Турски Беч (2000) под називом Поново

октобар (Znów październik), објављен у бр. 1–3 лођског часописа Посуда

културе (Tygiel kultury) 2007. г.
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2 Ра9 је насLао у оквиру DројекLа 178009 Лин!вис�ичка ис�раживања савремено! ср,ско! књижевно!

језика и изра�а Речника ср,скохрва�ско! књижевно! и наро�но! језика САНУ, који финансира Мини-
сLарсLво DросвеLе и науке и Lехнолошко: развоја РеDуJлике СрJије.

Ра9 је Dримљен 20. 9ецемJра 2014, а Dрихваћен за оJјављивање на сасLанку Ре9акције ЗJорника
о9ржаном 19. маја 2015.
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СрDски књижевник и Dроучавалац књижевносLи који Dише и на
руском, Алексан9ар ПеLров, DрисуLан је у свеLу онолико колико
је Lај свеL DрисуLан у ње:овом сLваралашLву – како књижевном
Lако и научном. У Lом смислу, наслов књи:е у којој је оJје9ињен
ње:ов Dеснички оDус, Пе�а с�рана све�а (2013), има 9восLруко
шире и 9уJље значење о9 оно:а које му Dесник 9аје. Прво, ова
синLа:ма се о9носи и на свеL ње:ове Dрозе, а 9ру:о, DеLа сLрана
свеLа, о којој он Dева, сLворена је о9 „осLале” чеLири сLране уни-
верзума, Dа 9аLа синLа:ма значењски оJухваLа не само Балкан
не:о и цео свеL, у коме је Балкан са Бео:ра9ом, као Dесников емо-
Lивни извор и увир – ценLар.

ПоеLски свеL Алексан9ра ПеLрова Dре9сLавља калеи9оскоD
који нам у Jојама и LексLурама књижевних Dраваца шLо су оJе-
лежили 9ва9есеLи век Dриказује цело ово сLолеће у свим ње:о-
вим 9рушLвено-исLоријским Dроменама, верским и кулLурним
разноликосLима, али и сам живоL у свој ње:овој изнијансирано-
сLи и човека у свој ње:овој DроLивуречносLи и сложеносLи.

ПеLровљеву Dоезију, сLворену, Dрема речима Милана Буњевца,
о9 чеLири елеменLа – ауLоJио:рафије, исLорије, ероLизма и Dое-
Lике (Буњевац, 2013, сLр. 15), Dроучаваоци су оценили као: LемаL-
ски разуђену и акLуелну, и9ејно ори:иналну и Dророчку, семан-
Lички слојевиLу, меLафорички разрађену, сLилски сложену и
изJрушену, сLиховно :иDку, језички омамљиву, и на9асве, Dое-
Lички разноврсну. ПриLом, сDосоJносL Алексан9ра ПеLрова 9а се
мења – смело Dролази кроз мо9ерне Lокове срDске Dоезије (мо-
9ернизам, (нео)аван:ар9у, неосимJолизам, на9реализам, си:на-
лизам) вешLо урањајући у Lра9иционално – Васа Павковић је на
Dромоцији књи:е Пе�а с�рана све�а, о9ржаној 8. маја 2013. у књи-
жари Геца Кон у Бео:ра9у, навео као је9ну о9 ПеLровљевих нарочи-
Lих вре9носLи, којом се он исLиче међу савременим срDским Dес-
ницима.

Поезија Алексан9ра ПеLрова Dреве9ена је на 9ва9есеL 9евеL је-
зика, чиLана на Jројним међунаро9ним Dесничким фесLивалима,
а у чеLврLом из9ању DресLижне Принс�онске енцикло,е�ије ,оезије
и ,ое�ике (Princeton Encyclopedia), које је оJјављено 2012. :.,
у о9ре9ници у којој је реч о срDској Dоезији наво9и се и ње:ово
име3.

ПоеLичка разноврсносL каракLерише и Dрозу Алексан9ра Пе-
Lрова – романе: Као зла�о у ва�ри (1998), Турски Беч (2000) и Лавља
,ећина (2004), оJје9ињене Dо9 називом Трокњижје ,е�оверја: ,ра-
вославни, јевреји, ка�олици, муслимани, комунис�и (2009). Времен-
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ски оJухваLајући у основи Lри века, LемаLски љуJавни колико
исLоријски, ови романи, у којима свеL сDасавају ЉуJав, ЛеDоLа и
УмеLносL о9невши DоJе9у на9 свим револуцијама (Ђурић, 2013,
сLр. 154), DоеLички Dре9сLављају усDели мозаик различиLих
жанрова мо9ерно: романа: романа засновано: на исLоријској,
мемоарској, 9невничкој и ауLоJио:рафској :рађи, романа Lока
свесLи, романа у Dисмима, DуLоDиса иL9.

Књижевни сLваралац Алексан9ар ПеLров умно:оме 9у:ује
књижевном Dроучаваоцу Алексан9ру ПеLрову. Ње:ово књижев-
но знање нашло је не само Dримену већ и сDецифичан о9раз у ње-
:овом књижевном сLваралашLву 9ајући му DечаL „учено:”. Ин-
LерLексLуалносL, која каракLерише ПеLровљево књижевно 9ело,
о:ле9а се у Jо:аLсLву циLаLа, асоцијација, реминисценција и алу-
зија на моLиве из словенских и 9ру:их књижевносLи (анLичке,
немачке, француске, румунске, :рчке, америчке, кинеске) и уоD-
шLе умеLносLи (музичке, ликовне, сценске, филмске).

ПеLровљев научни ра9 DознаL је у свеLу колико и ње:ово књи-
жевно сLваралашLво. 

Бавећи се Dоезијом и Dрозом, али и науком о књижевносLи, он
је у својим есејима, сLу9ијама, криLикама и о:ле9има DознаL као
мулLи9исциDлинарни Dроучавалац срDске, руске и 9ру:их књи-
жевносLи (немачке, ан:лосаксонске) који комJинује меLо9е
више школа из различиLих научних сре9ина (DрвенсLвено руске
и ан:лосаксонске). Ње:ова исLраживања, DрезенLована у Jрој-
ним LексLовима, књи:ама и Dре9авањима, које 9ржи широм све-
Lа, Dриказују свесLрано: научника који не:ује Lековине руско:
формализма, ан:лосаксонске нове криLике, заDа9ноевроDско:
сLрукLурализма и семиоLичких и концеDLуалних исLраживања. 

ИDак, каDиLално 9ело Алексан9ра ПеLрова као књижевно: Lео-
реLичара, есLеLичара, исLоричара и криLичара, али и Dесника и
уре9ника, свакако Dре9сLављају Dрво и 9ру:о из9ање 9војезичне

3 У Dриказу Енцикло,е�ије књижевни криLичар Ејми Хенри о9 срDских Dесника
из9ваја имена Новице Та9ића и Алексан9ра ПеLрова. Посвећујући DосеJну
Dажњу Dесницима Jивше Ју:ославије каже: 

„Славко Михалић, Алексан9ар ПеLров и Фери9а Дураковић мож9а нису о9о-
маћена имена у САД, али ако сLе љуJиLељ свеLске Dоезије, осеLићеLе Dраво
за9овољсLво ка9а уDознаLе њихова 9ела. СмаLрајLе их Jла:ом које ћеLе
наћи ка9а исLражујеLе маDу ризнице за љуJиLеље Dоезије – чеLврLо из9ање
Принс�онске енцикло,е�ије ,оезије и ,ое�ике. Време DроLекло о9 Lреће: из-
9ања (из 1993. :.) 9онело је 9рамаLичне Dромене у DолиLичкој и :ео:рафској
аLмосфери, а ово из9ање Dроналази Dре:ршL нових имена које ваља изуча-
ваLи и и оLкриваLи” (Henri, 2014).
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Ан�оло!ије руске ,оезије XVII–XX века (1977), о9носно Ан�оло!ија ру-
ске ,оезије XVII–XXI века (2011). Дру:о из9ање, уз оJиман Dре9:о-
вор, Dо:овор и DроDраLне коменLаре DрезенLује сLо се9ам9есеL
9евеL руских Dесника рођених у Dерио9у о9 1629. 9о 1986. :о9ине.

ПеLров је у свом сLваралашLву DраLио свеLске књижевне Lоко-
ве сле9ећи књижевноDоеLичке Dромене, али се и9ејно није Dри-
ла:ођавао вла9ајућој и9еоло:ији. НаDроLив – 9ок је он усDевао
9а, како каже у је9ној Dесми, вешLо „намакне уз9у и наJаци се9ло
на се9ам Dа9ежа који оDшLе са Бо:ом”, вла9ајуће и9еоло:ије Dе-
снику нису усDевале 9а намеLну власL, Dа је ње:ова Dоезија, Dо-
чев о9 зJирке Саз�анац (1971), у великој мери, нарочиLо 9о Dа9а
„:воз9ене завесе”, имала 9иси9енLско оJележје.

ТреJа на:ласиLи 9а се Dроучаваоци ње:ове Dоезије нису 9о-
вољно Jавили Dророчким и визионарским у ње:овом 9елу. За9р-
жали су се у:лавном на Dесми Смољни (1979), у којој Dесник на:о-
вешLава Dа9 „:воз9ене завесе” и DоJе9у анLикомунисLа на9
комунизмом у Русији, и на зJирци После�ње Косово (1988), у којој
анLициDира 9о:ађаје на КосмеLу крајем XX и DочеLком XXI века.
С. ШеаLовић ДимиLријевић се 9оLакла анLиLоLалиLарисLичке
Dоруке у зJирци Саз�анац (ШеаLовић ДимиLријевић, 2013J,
сLр. 42), 9ок је нDр. изванре9на Dесма „Балкански Dесник” (1981/
1983) из зJирке Словенска школа (1985) из нејасних разло:а 9о
9анас још увек неDраве9но заоJилажена. У овој Dесми, у којој
суDLилно оDисује вишесLруку JорJу (ероса и LанаLоса; слоJо9о-
умља, 9емокраLије и LоLалиLаризма; љуJави и мржње; инLелек-
LуалносLи и ме9иокриLеLсLва; кулLуре и ван9ализма; сLварања
и рушења; хришћансLва и Dа:ансLва), ПеLров на:овешLава :ра-
ђански раL на Балкану који ће во9иLи DриDа9ници малих наро9а
Lрију вероисDовесLи. И у овој Dесми, као и у ње:овој Dрози, Љу-
Jав и УмеLносL DоJеђују раL. О:њишLе има коноLацију JукLиња
на :рJу СФРЈ и симJолизује JраLсLво и је9инсLво, које, Dо Dесни-
ку, Dре9сLавља, јун:овски речено, квазиселф: 

Мали, жилави језици,
са �ри крака на врху, и!рају се ва�ре.

Глуме о!њиш�е, ра�е на ломачи,
�о�ијају и !у�е !рађански ра�4.

4 Сви циLаLи из Dоезије наве9ени су Dрема ПеLров, 2013a.
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ПоеLски суJјекL 9аље е:залLирано и екскламаLивно :овори о
сLаLусу „неDарLијско:”, слоJо9но: умеLника у комунисLичком
9рушLву:

И око оку ра�и о !лави.
Само на моју ки�ише !ру,ни,
мрзовољни ,о!ле� на све�. Е са�, 
изволи! А и немам ку�.

Балкан, Dримарно означен као Jуре JаруLа, у вези је са 9рев-
ним Dа:анским, Dо9земним свеLом и налази се на мар:ини за-
Dа9ноевроDске цивилизације а у рукама свеLских сила. И у сле-
9ећим сLиховима крије се Dре9осећање :рађанско: раLа:

Балкан је �уре
�ачено у море. А �рум ов�е �оље
,риања уз ухо не!о уз �а�ан,
ко,и�о и �очак. 

МеђуLим, Jалкански свеL се Jо:аLсLвом кулLуре и менLалиLе-
Lа наро9а који :а насељавају уз9иже изна9 сукоJа, DоDримајући
каракLер Jожанско: и вечно::

Она ми ви�а 
завичајну рану, а ја ,ишем ли ,ишем 
о �алканском не�еском све�у.

Као ко9 свих значајних сLваралаца, и ко9 ПеLрова се и9еоло-
шке Dромене које су DоLресле 9ва9есеLи век о:ле9ају не само у
ње:овом сLваралашLву не:о и у рецеDцији ње:ово: сLваралашLва
– како у земљи Lако и у иносLрансLву.

На инсисLирање Dесникових DријаLеља Васка ПоDе и Зорана
Мишића, који су сLраховали о9 евенLуалних не:аLивних Dосле-
9ица, зJирка После�ње Косово је морала 9а сачека више о9 9еце-
није 9а у:ле9а свеLлосL 9ана.

У случајевима ка9а је исLуDао, ПеLров – умеLник и ПеLров –
научник сDасавали су ПеLрова – „слоJо9но: сLрелца”. ЗJо: ње:о-
ве умеLничке вре9носLи оDрашLало му се на смелосLи. 

Ње:ова 9воLомна Ан�оло!ија руске ,оезије XVII–XX века (1977),
у којој се руково9ио чисLо књижевноисLоријским и есLеLичким,
а не и9еолошким DринциDима, како сам каже у Dо:овору Ан�оло-
!ије из 2011. :. 

„осуђена о9 совјеLских комунисLа, невољно исLолерисана о9 ју:о-
словенских Dосле DоменуLих реакција […] иDак је DосLала ʼ9о:ађајʼ
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и у земљи у којој је оJјављена, и за Dеснике засLуDљене у њој, као и
за руске чиLаоце 9о којих је неDознаLим DуLевима мо:ла 9а сLи:не
чак и иза ʼзавесеʼ” (ПеLров, 2011, сLр. 1002). 

Такав о9нос књижевна јавносL је имала и Dрема свим ње:овим
зJиркама Dоезије (сем зJирке После�ње Косово) које су изашле у
време LоLалиLаризма. Оне су наишле на DозиLиван о9јек ко9
у:ле9них Dроучавалаца књижевносLи (Зорана Мишића, Новице
ПеLковића, ДоJрослава Смиљанића, Милана Буњевца, Дра:ана
СLојановића, Бранка ПоDовића, ЗлаLка Красно:) као и њихових
млађих сле9Jеника5. 

У Пољској је Алексан9ар ПеLров DрисуLан DрвенсLвено као
Dесник.

Ње:ова Dрва Dесничка Dојава везана је за 1987. :о9ину, ка9а су
у јануарском Jроју часоDиса Twórczość (С�варалаш�во) оJјављене
ње:ове Lри Dесме у Dрево9у Мал:ожаLе ВјежJицке: „Моја мајка,
чиLаLељка руске Dоезије”, из зJирке Брус (1978), и „Смољни” и
„ГуLљај енLроDије”, из зJирке Словенска школа (1985) (Petrov,
1987). Све Lри имају исLоријску LемаLику са ошLрицом уDереном
DроLив комунизма. Прве 9ве LемаLизују ОкLоJарску револуцију
и су9Jину руских еми:ранаLа у СрJији, а Lрећа :овори о живоLу у
комунисLичкој Ју:ославији неDосре9но Dосле Дру:о: свеLско:
раLа.

У Dрвој Dесничкој Dојави Алексан9ара ПеLрова у Пољској DоеL-
ско је у великој мери осLало у сенци DолиLичко:. Ње:ова Dоезија
је оJјављена у време 9икLаLуре комунисLичко: вође :енерала
Војћеха Јарузелско:, уве9ене 1981. :. 9а Jи се о9ржао LоLалиLарни
режим Lако шLо Jи се у:ушило 9еловање оDозиције, DокреLа Со-
ли�арнос�, који је Dре9во9ио Лех Валенса, и 9а Jи се изJе:ла со-
вјеLска војна инLервенција (као у Мађарској 1956. и Чехословач-
кој 1968. :.). СDорна је Jила Dесма „Смољни”, која је мо:ла 9а
изазове не:аLивну совјеLску реакцију. Уре9ник часоDиса, Јежи
Лисовски, о9Jио је 9а на захLев цензуре изосLави ову Dесму, зJо:
че:а је јануарски Jрој часоDиса изашао Lек у новемJру. Пољској
цензури LреJало је скоро :о9ину 9ана 9а се увери 9а ГорJачовље-
ва „:ласносL” у Русији, ма9а о:раничена, иDак није DроDа:ан9а
не:о сLварносL, Dа је ова Dесма с онеоJичајеним Лењиновим ли-

5 Занимљиво је 9а се ПеLровљева Dоезија Lек Dосле9њих :о9ина нашла у жи-
жи инLересовања књижевне криLике. О Lоме све9оче књи:е Милана Буњев-
ца, оJјављене у СрJији и Француској (Bunjevac, 2011. и Bunjevac, 2012), као и
зJорник ра9ова Револуција и кул�ура у �елу Алексан�ра Пе�рова (ШеаLовић
ДимиLријевић, 2013а).
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ком, како Jи рекли руски формалисLи, коначно мо:ла 9а се Dоја-
ви и у је9ној „ла:ерској” земљи.

Са ПеLровљевом Dоезијом Dољска сре9ина се DоLDуније уDо-
знала Dосле осамнаесL :о9ина, ка9а се Dојавило 9војезично из9а-
ње (на Dољском и ен:леском) Dо9 насловом Зла�о у ва�ри (Złoto w
ogniu – Gold in fire) (Petrov, 2005). Књи:а са9ржи 9ва9есеL је9ну Dе-
сму у Dољском Dрево9у АниLе и Ен9рјуа Финчама и Алексан9ра
Навроцко:, Dри чему је Навроцки и ауLор Dре9:овора. Књи:а је
насLала Dово9ом манифесLације која се Dо9 DокровиLељсLвом
Унеска а Dово9ом СвеLско: 9ана Dоезије свако: Dролећа о9ржава
у Варшави. Те, 2005. :о9ине, срDски Dесник Jио је и Dочасни уче-
сник.

Књи:а Зла�о у ва�ри LемаLски се може сLрукLурисаLи у неко-
лико кру:ова.

Је9ан кру: чине Dесме из 9ру:е ПеLровљеве зJирке, Брус (1978).
Њихова LемаLика је Dоезија и Dесник („Поезија у Dразној хаљи-
ни”, „Поезија у Dо9земном Dролазу”, „Поезија у DосеLи сLарој 9а-
ми” и „Поезија у сLакленој коцки”).

У 9ру:и кру: сDа9ају Dесме из зJирки Словенска школа (1985),
Ис�очни �лан (1992) и Ва�рар (2003), у којима ПеLров Dрави зао-
креL ка исLоријским Lемама мењајући сLих и форму. Песме из
ово: кру:а оDевају свеL у исLоријском конLексLу, DрвенсLвено у
XX в. а с DосеJним осврLом на Бео:ра9 као :ра9 који DоеLски
суJјекL смаLра „својим”.

Тај кру: се оDеL може Dо9елиLи у 9ве LемаLске :руDе.

У је9ну сDа9ају Dесме о Русији као DосLојJини лирско: суJјек-
Lа. Њихова Lема је ОкLоJарска револуција и живоL руских еми-
:ранаLа у СрJији („Мало на лево”, „Смољни”, „Моја мајка, чиLа-
Lељка руске Dоезије”). 

Песме из 9ру:е :руDе :оворе о Дру:ом свеLском раLу, на Lему
ХолокаусLа („Варшава. Јерусалим”) и JомJар9овања Бео:ра9а
6. аDрила 1941. :. о9 сLране фашисLа. Инвазију на Бео:ра9 Dесник
LемаLизује кроз кулLурно унишLење ово:а :ра9а, JомJар9овање
Наро9не JиJлиоLеке, ка9а су унишLене вре9не књи:е („Књи:а”).
ПриLом, сам Бео:ра9 се и у 9ру:им Dесмама из ове :руDе, и у Пе-
Lровљевој Dоезији иначе, јавља као хроноLоD сLра9алничко: :ра-
9а кроз целу своју исLорију („ПеDео на 9лану”, „Као на филму”).

Трећи кру: Dесама, из зJирке Ва�рар (2003), оJухваLа Dесме на
анLроDолошке Lеме са рели:ијским моLивима или реминисцен-
цијом на исLоријска зJивања. У овим Dесмама, у којима се најви-
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ше о:ле9а ју9еохришћанска језичка слика свеLа, :лавни лик је
човек који живи космоDолиLским живоLом.

Је9ну :руDу чине Dесме које се Jаве онLолошком LемаLиком,
DиLањем смисла живоLа и ње:ове DролазносLи („Помен неDо-
знаLом”, „ПеDео”). У 9ру:у :руDу сDа9ају Dесме са анLроDоло-
шком LемаLиком – човек у раLу, о9носно зло у човеку које се ак-
Lивира у раLу („Кожа”, „ЗлаLо у ваLри”), човек као свемир
(„Свемир изнуLра”) и човек коме живоL Dролази у еми:рацији
9ок размишља о раLним зJивањима у својој земљи („РаLна је-
сен”). 

ТемаLика чеLврLе :руDе је љуJав, са моLивима жене, чулносLи,
сна и DролазносLи живоLа („Бресквин мирис”, „Нас 9воје”), 9ок
DосеJна месLа заузимају је9на Dесма са на:лашеним JиJлијским
моLивима („ПусLињска :имнасLика”) и Dесма о Балкану као Dе-
Lој сLрани свеLа („ПеLа сLрана свеLа”).

Све наве9ене Dесме Dревели су АниLа и Ен9рју Финчам, сем Dе-
сама „Варшава. Јерусалим”, „ПеLа сLрана свеLа” и „Књи:а”, које је
Dревео Алексан9ар Навроцки, 9ок је АнеLа Нaвроцка Dревела Dе-
сме „ПеDео на 9лану” и „Као на филму”.

Алексан9ар ПеLров се Dоново Dојавио у Пољској Dосле 9ве :о-
9ине, ово: DуLа као DрозаисLа, ка9а је у Jроју 1–3 лођско: часоDи-
са Tygiel kultury оJјављен о9ломак из ње:ово: романа Турски Беч
(2000), Dо9 називом „Поново окLоJар” („Znów październik”), у Dре-
во9у Ма:9алене Кићињске Бркић (Petrov, 2007).

Оквир за Dричу ово: романа је Jео:ра9ска љуJав Пољакиње,
сLу9енLкиње срDско: и руско: језика, и чеLири :о9ине млађе:
мла9ића, сина руских еми:ранаLа у СрJији. У оквиру ове љуJав-
не Dриче, која се о9вија у време мађарске револуције 1956. :., сме-
шLени су: Dољска исLорија, Дру:и свеLски раL, социјалисLичко
ју:ословенско и Dољско 9рушLво у време мађарске револуције,
руско DосLсLаљинисLичко 9рушLво, америчко 9рушLво крајем
XX и DочеLком XXI в. и услови у којима сLасава мла9а ју:ословен-
ска инLелекLуална елиLа Lе револуционарне :о9ине. У овом о9-
ломку оDисане су сLу9енLске DолиLичке и књижевне расDраве
које се во9е у JиJлиоLеци СрDске ака9емије наука и умеLносLи
Lоком узавреле аLмосфере у Мађарској.

ЧеLврLа Dојава Алексан9ра ПеLрова у Пољској везана је за зJир-
ку Dоезије Aleksandria z Itaką w pamięci (Алексан�ија с И�аком на уму),
како :ласи наслов је9не ње:ове Dесме из 2007. :. (Petrov, 2013).

Прево9и су насLали Lоком 2010–2012. :. у ИнсLиLуLу за Dољску
филоло:ију из Dера сLу9енаLа ма:исLарских сLу9ија „срDскохр-
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ваLске филоло:ије” УниверзиLеLа у ОDолу Dо9 руково9сLвом ау-
Lора ово: LексLа.

Случај је хLео 9а ра9 на Dрево9у ПеLровљеве Dоезије у ОDолу
оLDочне у време ка9а је у Паризу оJјављен изJор из ње:ове Dоези-
је у француском Dрево9у сLразJуршко: Dрофесора књижевносLи,
LеаLроло:а, криLичара, есејисLе и Dроучаваоца ње:ове Dоезије,
Милана Буњевца (Petrov, 2010). Буњевац ми је, и не знајући за Lо,
Dре9ао Dрево9илачку шLафеLну Dалицу, с Lим шLо је моје Jавље-
ње ПеLровљевом Dоезијом Jило комDлексније – Dоре9 Dрево9и-
лачко:, имало је и Dе9а:ошки каракLер6.

Циљ моје насLаве је Jио 9а својим Dољским сLу9енLима Dри-
Jлижим срDску и руску кулLуру (о Lоме в. у РаLковић, 2013). Свр-
ха овакве концеDције насLаве Jила је 9а сLу9енLи кроз усвајање
срDско: језика уDознају срDске кулLурне вре9носLи Jу9ући 9а је
Lоком Dосле9њих 9ва9есеLак :о9ина не:аLивна ме9ијска слика
СрJије у Пољској 9оDринела и не:аLивном сLаву Dрема срDској
кулLури и уоDшLе СрJији у овој заDа9нословенској земљи. При-
Lом, лаDи9арносL сLиха и лексика савремено: језика са миниму-
мом ексDресивних и архаичних израза и речи, којим се о9ликује
ње:ова Dоезија, Dо:о9ни су за усвајање савремено: срDско: књи-
жевно: језика (уD. РаLковић, 2013J).

ИзJор је Dао на Lри9есеL шесL Dесама. Поре9 књи:а Словенска
школа, Ис�очни �лан и Ва�рар, с којима се Dољски чиLалац већ
уDознао, ов9е су се Dо Dрви DуL у Пољској нашле и Dесме из зJир-
ке После�ње Косово као и неколико нових Dесама, оJјављених у
књизи Пе�а с�рана све�а7.

КомDозиционо, Dесме су разврсLане Dо Dо:лављима која носе
називе књи:а у којима су DрвоJиLно оJјављене.

Књи:а се може Dо9елиLи на неколико LемаLских кру:ова.
У Dрви кру: сDа9ају Dесме са анLроDолошком LемаLиком, које

се Jаве DиLањима времена и DролазносLи живоLа („Мала веч-

6  И Буњевац се, 9о9уше, Jавио Dе9а:ошким ра9ом у вези са ПеLровљевом Dое-
зијом, али на 9ру:ачији начин – 9ржећи Dре9авања на 9окLорским сLу9ија-
ма на Филолошком факулLеLу у Бео:ра9у, а резулLаL Lе врсLе ра9а је ње:ова
књи:а Čitajući poeziju Aleksandra Petrova (Bunjevac, 2011) и њено француско из-
9ање, Lire la poesie d’Aleksandar Petrov (Bunjevac, 2012). О Lоме в. Вранеш, 2013.

7 ЧеLири Dесме („Боје мо:а века”; „Лекција из Dролећне Dо9свесLи”; „Бео:ра9.
АDрил. XX век”; „Алексан9рија, с ИLаком на уму”) Dревела је МарLина Ецлер,
асисLенL на КаLе9ри за слависLику ИнсLиLуLа за Dољску филоло:ију Уни-
верзиLеLа у ОDолу (в. PETROV, 2012). ОсLале Dесме Dревеле су: Уршула Ко-
лођејчик, Ја9ви:а Масик, Јоана Мазур, Јоана МихLа, ПаLриција Помикол, Ања
Рулевска ГемихсLовска и Хана Че9а.
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носL”, „ПеDео”). У оквиру ово: кру:а из9ваја се :руDа Dесама са
рели:иозном LемаLиком, у којима Dреовлађују моLиви Ју9ејске
DусLиње, ВиLлејема, ХрисLово: рођења и хришћанско: учења
(„И:лене уши”, „Пешчаник”, „Позни живоL”, „СмрL сLарца звано:
Сре9њи век”, „Рођење”).

Дру:и кру: оJухваLа Dесме које оDевају свеL у исLоријском
конLексLу, DрвенсLвено у XX в. а с DосеJним осврLом на Бео:ра9
као :ра9 који DоеLски суJјекL смаLра „својим”. То су Dесме о Дру-
:ом свеLском раLу, на Lему ХолокаусLа („Варшава. Јерусалим”) и
JомJар9овања Наро9не JиJлиоLеке у Бео:ра9у 6. аDрила 1941. :о-
9ине („Бео:ра9. ADрил. XX век”; „Књи:а”), заLим Dесме о соција-
лисLичкој Ју:ославији неDосре9но Dосле раLа („ГуLљај енLроDи-
је”), као и Dесме о :рађанском раLу, који је 9овео 9о расDа9а СФРЈ
и живоLа у еми:рацији („Песма о у9арној весLи”), 9ок је сам 9ва-
9есеLи век, у свим својим 9рушLвено-исLоријским менама, Dри-
казан у Dесми „Боје мо:а века”.

Дунав, као хроноLоD ПеLровљеве Dоезије, Dре9сLавља LемаL-
ски ценLар је9не :руDе ово: кру:а. О њему се Dева као о реци на9
којом сLражаре 9ревни :ра9ови са којих се Dружа Dо:ле9 на цео
свеL („Се9ам сLрана свеLа”). Тему 9ру:е :руDе Dре9сLавља космо-
DолиLски живоL са свешћу о DосLојању соDсLвене оLаџJине као
месLу сLално: Dривремено: DовраLка. То су Dесме о Jоравку у
иносLрансLву као сре9ини са развијенијом науком и кулLуром, у
којој DоеLски суJјекL, као романLични јунак, носи „свеLску Jол” –
чежњу за својом 9омовином и љуJав Dрема њој („ИLачки хроно-
LоD”; „Час Dролећне Dо9свесLи”; „Алексан9рија, с ИLаком на
уму”; „МоцарL. Вивал9и. Рим”).

Трећи кру: чини срDска DаLриоLска Dоезија, која се оDеL може
разврсLаLи у 9ве :руDе.

У Dрву :руDу сDа9ају Dесме о СрJији као несрећној земљи, не-
DресLано у:роженој у свом :еосLраLешком Dоложају – на Балка-
ну, шаву ИсLока и ЗаDа9а („МолиLва”, „СрJија на маDама”), која
је, као Lаква, изне9рила велике Dеснике, нDр. Јована Дучића, ко-
ме је Dосвећена је9на Dесма („НесеLвена Dесма”).

Дру:у :руDу чине Dесме о Косову као свеLој срDској земљи. Оне
оDевају вечну Lему срDске Dоезије – Косовски Jој, ње:ове јунаке
као ликове срDско: и Jалканско: (алJанско:) фолклора, сLра9ање
СрJа на Косову Lоком Dосле9њих се9ам 9еценија, али и о9нос Ср-
Jа Dрема косовском Dре9ању и соDсLвеним националним вре9-
носLима („О9рицање о9 Лазара”, „После9њи Ју:овић”, „Косовка
9евојка”, „Косово – завађеним сLранама свеLа”, „Косово – онима
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који :а се о9ричу”, „Косово – онима који :а Lраже”, „Косово – они-
ма који се враћају”, „Лазаров оJе9”, „Грачаница”, „ЖрLвени ја-
хач”, „ХрисLос из Дечана”, „Мрачна времена”, „Расковнички Dо-
мен”, „Косовска монахиња Ан:елина”).

ЧеLврLи кру: Dесама, са Lемом ОкLоJарске револуције и живо-
Lа руских еми:ранаLа у СрJији, везан је за Русију као DосLојJину
лирско: суJјекLа („Смољни”, „О:њена Ол:а”).

СLу9енLи Dрве и 9ру:е :о9ине, који су усвајали срDски језик на
краLким Dесмама „МолиLва” и „Косовска монахиња Ан:елина”,
Dоказали су изразиLу аверзију Dрема њиховој LемаLици окарак-
Lерисавши ове Dесме као шовинисLичке и оLворено ми изневши
сLав 9а су СрJи :еноци9ан наро9.

С 9ру:е сLране, сLу9енLи ма:исLарских сLу9ија – Dрево9иоци
имали су 9ру:ачији, у основи DозиLиван о9нос Dрема овој Dое-
зији, у чијем се Dревођењу Lимски ра9 Dоказао као веома кон-
сLрукLиван и захвалан. Мла9алачка енер:ија сLу9енаLа, њихов
енLузијазам, креаLивносL, исLанчано и Dољско и срDско језичко
осећање са вођењем рачуна о риLму и звуку, уDорносL у Lра:ању
за најJољим решењем и ње:ово ар:уменLовано је9но:ласно Dри-
хваLање Jили су основна оJележја ово: Dрево9илачко: Dосла, 9ок
се Dак моје DрисусLво у улози ор:анизаLора и носиоца срDско:
као маLерње: Dоказало као захвална околносL и корисна 9оDуна.

Научивши из ПеLровљеве Dоезије мно:о о срDској и руској кул-
Lури Dрево9иоци су смаLрали 9а је Dољском чиLаоцу неоDхо9но
9о9аLно оJјасниLи неке Dо9аLке из срDске исLорије и кулLуре. О9
исLоријских 9о:ађаја, Lо су Jили Косовски Jој и JомJар9овање
Наро9не JиJлиоLеке у Бео:ра9у, а о9 кулLурноисLоријских Dоје-
9иносLи – исLоријски и миLолошки ликови из кру:а срDских на-
ро9них Dесама о Косовском Jоју (кнез Лазар, Ју:-Бо:9ан и Jраћа
Ју:овићи, Косовка Девојка), срDске Dравославне цркве и манасLи-
ри на Косову о9 којих се мно:и налазе на лисLи Унеска са есLеL-
ском вре9ношћу на највишем свеLском нивоу (Грачаница, Само-
9режа, Високи Дечани) као и неки фолклорни 9еLаљи (коло ’врсLа
срDске наро9не и:ре’, расковник ’у миLоло:ији Јужних Словена
ма:ична Lрава за коју се верује 9а оLвара сваку Jраву, фи:ураLив-
но – оLкрива све Lајне’).

Књи:а је оJјављена у исLо време ка9а је у Москви оJјављен и
изJор из ПеLровљеве Dоезије на руском Пятая сторона света
(ПеLров, 2013J) и Dромовисана на ШесLом фесLивалу словенске
Dоезије (VI Festiwal Poezji Słowiańskiej), који је о9ржан 11–17. но-
вемJра 2013. :. у Варшави, Вилњусу и Лон9ону. ПеLров је ово:а Dу-
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Lа Jио „сDецијални :осL” ФесLивала, на коме му је, у Варшави, 9о-
9ељена и на:ра9а за Dоезију „Варшавски Dесници Dеснику”.

СLваралашLво Алексан9ра ПеLрова Dре9сLавља Jо:аL, све-
сLран, разноврсLан и значајан књижевно-научни оDус, који је,
шLо зJо: LемаLике, шLо зJо: времена у коме је DуJликован, увек
имао о9јека – како у земљи Lако и у иносLрансLву. Ако ПеLровље-
во сLваралашLво, како кажу ње:ови Dроучаваоци, Dре9сLавља 9и-
јало: различиLих кулLура, Lо се може рећи и за рецеDцију ње:о-
во: сLваралашLва, Dри чему она Dре9сLавља 9ијало: (и су9ар) и
различиLих и9еоло:ија – сву9а, Dа и у Пољској.
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SUMMARY THE WORKS OF ALEKSANDAR PETROV AND THE RECEPTION OF HIS OPUS, 
WITH A SPECIAL REFERENCE ABOUT POLAND

In this paper, we present and analyze the creativity of Aleksandar
Petrov, and the reception of his work in the country and abroad. In
the first part, Petrov’s literary and scientific work and its reception
in Serbia and the world are described, and in the second—we give
Petrov's view on poetry and prose, and we write about its reception
in Poland. The subject of the analysis in the second part consists of
the following: the poetry published in the January issue of the maga-
zine Creativity (Twórczość) in 1987, the collection of peoms Gold in fire
(Złoto w ogniu) from 2005, Alexandria with Ithaca in mind (Aleksandria z

Itaką w pamięci) from 2013, and an excerpt from Turkish Vienna (2000)
called „October again” (Znów październik), published in the no. 1-3 of
the magazine Tygiel kultury of Łódź in 2007.
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