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П Р И  К А  З И

 HO MO LU DENS

Ми ли сав Са вић, La sans pa re il le, „Аго ра”, Зре ња нин 2015

Ма ло је пи са ца ко ји су у ста њу да пре ва зи ђу већ ви ђе не књи жев не 
обра сце и то на њи ма свој ствен на чин. Је дан од њих сва ка ко је Ми ли сав 
Са вић, пи сац чи ји нај но ви ји ро ман ва ри ра по зна те ли те рар не те ме на 
на чин ко ји су ге ри ше, осим до пу ште них раз ли чи тих мо гућ но сти иш чи
та ва ња, и раз ли чи те ин тер пре та ци је од го во ра на веч но по ста вља на 
пи та ња. Већ сам на слов, са под на слов ном од ред ни цом „љу бав ни ро ман 
са до да ци ма”, ука зу је с јед не стра не на по и гра ва ње фор мом, а с дру ге, 
на отва ра ње сво је вр сном екс пе ри мен тал ноупит ноиро ниј ском то ну као 
мо гу ћем кљу чу за ту ма че ње не пре ва зи ђе не и ли те рар не и жи вот не те ме. 
На рав но, ово оства ре ње се без об зи ра на ње го во љу бав но те жи ште не 
мо же све сти на сим пли фи ко ва ну при чу спо ме ну те те ма ти ке, шта ви ше, 
упра во та од ред ни ца де лу је и као ау то ро во по и гра ва ње, из ве сна стран
пу ти ца, за ма ја ва ње чи та о ца, као не ка ка кав ми ми криј ски по тез са мих 
ко ри ца књи ге. За пра во, реч је о упит но сти све га, нај пре иден ти те та, 
ин ди ви ду ал ног, на ци о нал ног, род ног. Цен трал но пи та ње је да ли је кон
цеп ци ја стал но сти илу зи ја жи во та ап сор бо ва на с на шим пр вим уда хом 
ва зду ха. Реч је оп стан ку, жи во ту, чо ве ку, љу ба ви, смр ти, ал тер на тив ном 
све ту сно ва и, на рав но, све ту при че, о фак ти ма и из ма шта ном, о ле ги
тим но сти свих све то ва и не ле ги тим но сти ијед ног. 

Под ри ва ње би ло ка кве ста бил но сти и апри ор не да то сти са др жа на 
је у ро ма ну и идеј но и фор мал но. Па и упо тре ба тер ми на ро ман је упит на. 
Ро ман са до да ци ма не сум њи во чи ни це ли ну, иа ко су ге ри ше не ли не ар
ност чи та ња. Упра во де ло ви од ко јих је са чи њен и на чин на ко ји је са
чи њен уда ља ва ју се од оно га што би се, на пр ви по глед, мо гло учи ни ти 
као пу ко ар ти стич ко по и гра ва ње фор мом. Раз ли чи ти за вр ше ци, ин декс 
име на, ме ста, да ту ма и пој мо ва, та ра зно род ност пој мо ва, мо гу ће суд би не 
и окол но сти – све то су ге ри ше јед ну на су мич ност жи во та, сти хиј ски ток 
у ко ме се као по сто ја на ука зу је је ди но бе сми сле ност по ку ша ја да се не што 
чвр сто од ре ди и де тер ми ни ше. Оно што се по ка зу је као вр хов но бо жан
ство је сте – на зо ви мо га та ко – Дух игре, усуд ве чи те тран сфор ма ци је, 
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онај ко ји сво је ју на ке ба ца у нај ра зли чи ти је тра ги ко мич не си ту а ци је. У 
та квом на из глед ха о тич ном све ту за ти че се ју нак, чо век ко ји по ку ша ва 
да се од ре ди пре ма не че му, а та кви по ку ша ји оста ју ја ло ви. По ку шај да 
се од ре ди у од но су на на ци ју/ве ро и спо вест, ко ја се по ка зу је као крај ње 
не ста бил на ка те го ри ја (ко су за пра во пра во слав ци, ка то ли ци или му сли
ма ни кроз исто ри ју?), у од но су на исто ри ју (по јам нај по дло жни ји про
ме ни), по ку шај да од ре ди ко је ње го ва дра га/дра ги. Љу бав ни парт нер се 
по ка зу је као ка те го ри ја ко ја се нај ви ше опи ре де фи ни са њу: да ли је му
шко или жен ско, де вој ка или ба ба, си ро ма шна или бо га та, срп ки ња или 
ита ли јан ка, му сли ман ка или хри шћан ка, Ана или Ема? И та ко уне до глед. 
Да кле, цен трал на те ма је про блем иден ти те та. Чо век је склон да за ми шља 
чвр сте гра ни це, оне да ју илу зи ју ста бил но сти, илу зи ју не до дир љи во сти 
и не по вре ди во сти. Овај ли те рар ноис тра жи вач ки по ду хват у ви ду ро
ма на су ге ри ше да упра во то га не ма. Уко ли ко иден ти те та ка кав при жељ
ку је мо не ма – има игре. Игре има где има ри зи ка и од ва жно сти. Сто га 
се ми ми криј ски кон цепт по ка зу је дво ја ко – и као мо гућ ност оп стан ка и 
као хе до ни стич ко бла жен ство. Ка да у јед ном од по гла вља о сво јој ју на
ки њи и ње ној жи вот ној фа зи на зва ној еска пи зам на ра тор опи су је на из глед 
ба нал ну и сва ки да шњу си ту а ци ју брач не пре ва ре, он за пра во опи су је 
ње ну ви зи ју ско ка у не по зна то. Та ко еска пи зам по ста је игра ис пи ти ва ња 
и ис тра жи ва ња соп стве них ди мен зи ја, ко је се усло ја ва ју ка ко се ста бил
ност све ви ше на пу шта. Пред у слов за са зна ње ко је еска пи зам ну ди је сте 
игра мо гу ћих иден ти те та, игра пре ру ша ва ња, игра Не ког Дру гог. Ме
ђу тим, та игра се у јед ној од сво јих мо гућ но сти за вр ша ва тра гич но, као 
сво је вр сна од ма зда за ис ко рак. Игра пред ста вља по ри ца ње све га ство
ре ног, сва ког кон крет ног то та ли те та, игра је рекре и ра ње све та. Игра 
је про цес стал ног ства ра ња. Игра је од ва жност, ру ше ње гра ни ца, фа у
стов ска за кле тва на веч ну про ме ну, али ни кад се не зна ка ко ће тај но ви 
свет из гле да ти. Ако је та ко, по ста вља се пи та ње за што је Ха сан, глав ни 
ју нак, у стал ној по тра зи за иден ти те том сво је дра ге. Без об зи ра на не
стал ност ми сле ћег су бјек та, на не мо гућ ност по сти за ња иден ти те та, с 
дру ге стра не је стал но про клет ство чо ве ка у по тре би за сми ра јем, за 
гра ни ца ма, за уко ре ње њем. Иа ко је љу бав мо гу ћа је ди но без ап со лут ног 
по зна ва ња Дру гог, у сво јој ефе мер но сти, ни ко, па ни ју нак ро ма на, не 
за до во ља ва се ти ме. Он је у гро зни ча вој по тра зи за не у хва тљи вим, по
тре би да га/је на ђе, огра ни чи и пот чи ни. Оствар љи вост иден ти те та по
ка зу је се је ди но у до ме ну спа ја ња су прот но сти, спа ја њу крај њих раз ли
ка – оту да ју на ко ва љу бав као ан дро ги но би ће, оту да спа ја ње сна и ја ве, 
фик ци је и до ку мен тар но сти, на уч ног и по ет ског дис кур са. 

Струк ту ра ро ма на кон ци пи ра на је та ко да по др жа ва ову иде ју. 
Нај пре, то је ро ман са же те фа бу ле, ко ји се мо же про чи та ти као це ло ви
то оства ре ње, за тим сле де при че. При че се да ка ко мо гу чи та ти по себ но, 
али у исто вре ме, оне пред ста вља ју ма ске ро ма на, ма ске ко ји ма се, у 
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за ви сно сти од то га ко ја се про чи та, да је по ма ло дру га чи ји по глед на глав
но шти во. За тим сле де сно ви, сно ви као на лич је оне ја ве ис при ча не у 
ро ма ну. Сно ви као мо гу ће раз ја сни це ју на ко ве све сти, као увир у ле ги
тим ност оно стра но сти. Сно ви се мо гу схва ти ти и као пан дан смр ти, а 
бу ђе ње из сна као ус кр сну ће, па се смрт по ка зу је као део жи во та, као оно 
бо жан ство пред ко јим се на ми чу раз не ма ске и одо ре, не би ли му се ума
кло и не би ли се кар не вал на ста вио бар још ма ло. Пи сма пред ста вља ју 
онај лич ни мо ме нат, при вид от кло на од при по ве да че ве „све зна ло сти”. 
Мо гу ћи за вр ше ци ро ма на су ге ри шу мно штво мо гућ но сти у скла ду са 
не ста бил но шћу иден ти те та и сти хиј ским жи вот ним то ком. Чи та лац 
до би ја пра во да уче ству је у ро ма ну у оној ме ри у ко јој је спре ман да се 
оти сне у не по зна то на пу шта њем чвр сте жан ров ске фор му ле. Уко ли ко 
се ба зи ра мо на љу бав ну при чу, сви мо гу ћи кра је ви ре пре зен ту ју иде ју 
да је љу бав по тра га, али без хе пи ен да, јер све по ну ђе не ал тер на ти ве 
за вр шет ка љу бав не при че пред ста вља ју из гу бље ност, нена ла зак, љу бав 
оста је ефе мер на, рас то че на, да кле, љу бав је мо гу ћа са мо ако до крај њег, 
ква зи срећ ног ис хо да не до ђе. Оп ста нак емо ци је обез бе ђен је са мо у фор
ми же ље и тра га ња. Есе ји, пи шче ве бе ле шке и фу сно те пред ста вља ју у 
од ре ђе ној ме ри ау то по е тич ки дис курс, ре ше ње из ве сних књи жев них 
„за го нет ки”, ин тер по ли ра ње есе ји стич ког у бе ле три стич ко. Не ке фу
сно те пре ра ста ју у за себ не при чи це, анег до те, бе ле шке, ко је се мо гу 
чи та ти пот пу но ван то ка глав не при че. По ста вља се пи та ње че му ова ква 
екс пли ка ци ја ин тер тек сту ал них ве за. Чи ни ми се да се и то мо же схва
ти ти дво ја ко. С јед не стра не као сво је вр сно по и гра ва ње с по зи ци јом 
ау то ра, не ка кво „раз от кри ва ње” тог ми сти фи ко ва ног по ступ ка, чу ве не 
ау тор ске тај не (у бе ле шка ма ау тор об ја шња ва окол но сти и ме ста на стан
ка од ре ђе них де ло ва), што им пли ци ра упра во те зу о ду ху игре као јед ној 
од глав них те за ро ма на. С дру ге стра не, та кав по сту пак мо же да пред
ста вља не ку вр сту апо ло ги је жи во та, јер се ди ле ма жи вот или ли те ра
ту ра че сто по ја вљу је у ро ма ну. О то ме све до чи и ја сна ре фе рен ца на 
де ка ме рон ску струк ту ру, и то не слу чај но. Апо стро фи ра се до ба ре не
сан се, жи вот не ра до сти, кар не ва ла. Кар не вал се схва та у скла ду са Бах
ти но вом кон цеп ци јом – као ал тер на ти ва офи ци јел ном жи во ту, као из раз 
уни вер зал не сло бо де. La sans pa re il le је, у том сми слу, игра сам по се би. 
Скла па се при ча по пут puz zle сла га ли це, де ло ви се би ра ју или од ба цу ју, 
а чи та се у скла ду са соп стве ним пре фе рен ца ма, ода би ром оно га у че му 
се ужи ва. У то ме је, уо ста лом, и су штин ска чар игре. 

Не сум њи во да овај ро ман Ми ли са ва Са ви ћа има још мно ге аспек те 
ко ји су вред ни па жње, али уто ли ко их пре оста вљам сле де ћем па жљи
вом чи та о цу. Не сва ки да шњи текст ко ји, вре ме ће по ка за ти, пра ти ток 
тра ди ци је нај бо љих оства ре ња срп ске књи жев но сти. 

Бра ни сла ва ВА СИЋ РА КО ЧЕ ВИЋ




