
МИ ХАЈ ЛО ПАН ТИЋ

ПУ ТО ВА ЊЕ У ПРО ШЛОСТ

Те шко је за ми сли ти књи жев ност без пу то ва ња, ка ко год да 
раз у ме мо ту реч и њо ме озна чен по јам: као кре та ње кроз вре ме и 
про стор или као пут чо ве ко ве ми сли, као раз го вор са са мим со бом, 
као сло бод но асо ци ја тив но ту ма ра ње по уну тра шњим пре де ли ма 
сва ко га од нас, по на о соб. Књи жев ност, да кле, чак и ка да то не 
чи ни на пр ви по глед, увек под ра зу ме ва на из ме нич но од ми ца ње и 
вра ћа ње ду ха и те ла, од тач ке до тач ке, од ме ста до ме ста, од чо ве
ка до чо ве ка, од про шло сти до бу дућ но сти, и све та ко не пре ста но, 
уна крст, уна пред, уна зад, па и без ја сно од ре ђе ног сме ра, спо ља 
и из ну тра, већ она ко ка ко жи вот до но си. У свет ској, европ ској и 
срп ској књи жев но сти пу ту је се од вај ка да, и пу то ва њу као ни при
ча њу о ње му, што би ре као Иво Ан дрић, кра ја не ма, ни ти га мо же 
би ти. За то и гре ше они, не баш ма ло број ни ту ма чи књи жев но сти 
ко ји го во ре да је у мо дер ним вре ме ни ма при ча о пу ту, а по себ но 
пу то пис, као нај о дре ђе ни ји је зич ки вид те ан тро по ло шке кон стан те, 
у не ка квој кри зи, као да све дру го, чак и да је та ко, ни је у кри зи; 
свет не по сто ји у рав но те жи, не го у ве чи тој не сна ђе но сти и стал но 
у опа да њу; при вид рав но те же, бо жан ске си ме три је и скла да мо гу ће 
је оства ри ти је ди но у умет но сти, ко ли ко у књи жев но сти, то ли ко 
и у му зи ци, сли кар ству, ар хи тек ту ри, по кре ту... Од Хо ме ро вог 
Оди се ја до да на да на шњег пу ту је се у ствар но сти и има ги на ци ји 
не сма ње ном сна гом, са нај ра зли чи ти јим мо гу ћим раз ло зи ма и 
по бу да ма, а не ка да, што је та ко ђе ви ше не го ле ги тим но, и без њих, 
она ко, по сло бо ди во ље – па шта до ђе, до шло је! – ни ка да се не зна 
ка да ће на том ци ља ном или спон та ном пу ту чо век сре сти се бе, 
јер се, пре и по сле све га, пу ту је да би смо не где, јед ном, та мо, у 
бес кра ју, упри ли чи ли су срет са са мим со бом.
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И срп ска књи жев ност но ви јих вре ме на по чи ње пу то ва њем. 
Дру ги део пре крет нич ког ау то би о граф ског спи са До си те ја Об ра
до ви ћа Жи вот и при кљу че ни ја, тре ба ли на то уоп ште да (вас) 
под се ћам, са ста вљен је од два на ест пу то пи сних из ве шта ја у фор
ми пи сма, ко је наш ве дри и бла го род ни про све ти тељ упу ћу је свом, 
сва је при ли ка, из ми шље ном при ја те љу, чи та о цу, да кле, ка ко из ла
зи, сва ком од нас лич но, на кућ ну адре су. На До си те ја се, што је већ 
одав но ко ди фи ко ва на књи жев но и сто риј ска чи ње ни ца, на до ве зу је 
Љу бо мир Не на до вић, пре те ча мо дер ни је схва ће ног пу то пи сног 
жан ра на срп ском је зи ку. Tај Ва ље вац, Про тин син, сво јим на дах
ну тим пи сми ма из Евро пе од ре дио је основ ну ме ру и утро пут 
по то њим ко ри фе ји ма те зна чај не, да нас мо жда ма ње вид не али 
не из о став не књи жев не вр сте. Го то во да не ма срп ског пи сца без 
раз ли ке вред но сти, про за и сте и пе сни ка ко ји ни је оста вио за пи са 
о не ком свом пу то ва њу (не ма по тре бе по себ но их на бра ја ти, јер их 
је ту шта и тма), а не ки од њих су, по пут не по но вљи во ма што ви тог, 
не сми ре ног Раст ка Пе тро ви ћа, пу то ва ње узе ли као ар хи о бра зац, 
или, друк чи је ре че но, као по е тич ку осно ву све ко ли ког свог пи са ња, 
не за ви сно од об ли ка ко је то пи са ње у крај њем ис хо ду по при ми.

Ка да се та ко гле да на ствар – а мо же ли се друк чи је!? – оста је 
по ма ло нео бич но због че га се пу то пис сма тра руб ним а не цен трал
ним жан ром не са мо срп ске књи жев но сти. Ду га је и сло је ви та 
при ча за што је то баш та ко, а не она ко ка ко би по све му мо гло и мо
ра ло би ти, но, при ро да књи жев ног си сте ма за ви си од мно го ра зно
ли ких и ра зно род них фак то ра, и да ле ко би нас и у спе ку ла тив но 
бес пу ће од ве ло њи хо во оп шир ни је раз ма тра ње. За та квим раз ма
тра њем, на кра ју кра је ва, и стро го узев, не ма ни пре ке по тре бе: увек 
се гле да у оно што књи жев ност је сте, а за оно шта би она мо гла 
би ти не ма ни до вољ но над ле жних ни до вољ но ви до ви тих – све је 
то у вла сти је зи ка, ис ку ства, ма ште и „зна ко ва по ред пу та” ко ји ма 
ра до зна ли људ ски ум не пре ста је да се кре ће. За то ћу, сме ста пре
ки да ју ћи та кав пра вац до се ћа ња, ре ћи да је до бро и по де сно што 
се у оби љу ра зно ра зних вред них и ма ње вред них на гра да ко је се 
– ваљ да на ра дост свих по кло ни ка књи жев но сти, све јед но да ли је 
реч о све мно го број ни јим пи сци ма и све ма ло број ни јим чи та о ци
ма – до де љу ју у да на шњој срп ској кул ту ри, уста но вљу је још јед но 
при зна ње, ис кљу чи во, и ви ше не го по треб но и ра зло жно по све
ће но упра во пу то пи су – на гра да име на Љу бо ми ра Не на до ви ћа, са 
на ме ром да се очу ва и под стак не ин те рес за пу то пис и пу то пи са
ни је, и то у окол но сти ма ка да та кве од ли ке, за ту књи жев ну вр сту, 
до са да за пра во и ни смо има ли.

Под јед на ко то ли ко је ва жно што је пр ви до бит ник На гра де 
„Љу бо мир Не на до вић” про зни пи сац, есе ји ста и пу то пи сац Ми
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ли сав Са вић, је дан од не ко ли ко (не од два де сет или пе де сет, не го 
од не ко ли ко) нај зна чај ни јих ау то ра са вре ме не срп ске књи жев но
сти. У узор но сро че ној и исто та ко опре мље ној књи зи До ли на 
срп ских кра ље ва (2014) Ми ли сав Са вић опи сао је сво ја по хо ђе ња 
нај зна чај ни јих ду хов них и све тов них спо ме ни ка са мог ср ца срп ске 
сред њо ве ков не др жа ве, али, не ма ње ва жно, већ упра во у ду ху 
пу то пи са До си те ја Об ра до ви ћа, Љу бо ми ра Не на до ви ћа и Раст ка 
Пе тро ви ћа, и сво је су сре те са љу ди ма ко је је на том пу те ше стви
ју то ком 2013. го ди не упо зна вао, ослу шку ју ћи шта они го во ре, 
шта ми сле и о че му сне ва ју. 

По сто ји не ко ли ко ва жних мо ме на та и ка рак те ри сти ка ко је, 
скуп но гле да но, а има ју ћи пре све га на уму су ге стив но, све де но 
ис при по ве да ну при чу, Са ви ће вом пу то ва њу у про шлост да ју 
естет ску пу но ћу истин ског умет нич ког де ла. Ми ли сав Са вић, 
хај де мо ре ћи, по ма ло па ра док сал но, пре у зи ма пу те ше стви је по 
бли ској око ли ни свог за ви ча ја, за ко ји ка же да га ни је ни из бли за 
упо знао оно ли ко ко ли ко би тре ба ло и ко ли ко би же лео, прем да је 
већ, као ве чи ти не смај ник и ра до зна лац, у вр ло зре лим го ди на ма. 
Да, да (што би ре као је дан лик из Са ви ће ве књи ге): сми сао пу то
пи са ња сва ка ко ни је по ве зан са ка те го ри ја ма бли зи не и да љи не, 
јер се, ка ко све до чи ис ку ство то га жан ра, мо же пу то ва ти и по сво јој 
со би, по дво ри шту, по до ми цил ном и обли жњем ме сту, па и по 
до ли ни кра ље ва, ка о год и по Хи пер бо ре ји, Да ле ком ис то ку, или 
код Або ри џи на. Са мо пи са ње је, по се би, ка ко је то не ка да го во рио 
Ми лан Де ди нац, па он да и не бро је ни пи сци за њим, „по зив на пу
то ва ње”, и сва ко ко пи ше за пра во пру жа вла сти ту је зич ку ви зи ју 
ре ак ци је и од го во ра на тај по зив. Ми ли сав Са вић то, из ме ђу оста лог, 
чи ни и ова ко:

Код ула за у цр кву на ла зи се че сма. Иљаш ме је по са ве то вао 
да срк нем ма ло во де с че сме и да се уми јем. Што да не? Жи вот ми 
и ни је ни шта дру го био не го не пре ста но пу то ва ње на ком сам се 
и на хва тао и на гу тао пра ши не, дај бо же да има те све те во де ко ја 
ће ми с те ла и из ду ше спра ти не чи сто ћу. Пред Бо га исти не тре ба 
иза ћи чи стог, опра ног ли ца, го во ри ла је мо ја мај ка. На сва ком из
во ру и че сми она се ду го уми ва ла, иа ко јој ни ру ке ни ли це ни су 
би ли пр ља ви.

До ду ше, ов де у Пе ље ву и ко са и оде ћа бе ле ли су ми се од оне 
пра ве ма ка дам ске пра ши не. Слат ке пра ши не. Све док се бу де ле пи
ла по мом озно је ном ли цу, би ће при че.

Круг се по ла ко за тва ра. Ако је по чео као пи сац ко ји би, има
ги на тив ним сред стви ма, је ди но мо гу ћим, да убег не од окру же ња 



697

у ком је до шао на овај свет, па у ње му про жи вео и де тињ ство и мла
дост, о че му је тран спо но ва но пи сао у сво јим ра ним, не па тво ре но 
ау тен тич ним про зним књи га ма Бу гар ска ба ра ка, Мла ди ћи из Ра шке 
и Љу ба ви Ан дри је Ку ран ди ћа, Ми ли сав Са вић се – не као раз мет
ни син, већ као чо век ко ји схва та да сва ког од нас у ве ли кој, ако не 
и пре суд ној ме ри, об ли ку је про шлост, ин ди ви ду ал на, по ро дич на 
и оп шта – вра ћа, на са свим дру ги, упра во сим бо ли чан на чин, свом 
род ном кра ју, при ро ди, љу ди ма, ру шев ним или бо ље одр жа ва ним 
спо ме ни ци ма, вр ља шу ма ма, пе ње се на ви со ве, пра ши на дру мо
ви ма, ко ло ма ти бо га за ма, пре ла зи по то ке и ре ке, слу ша пти це, 
оби ла зи твр ђа ве, ста ре гра до ве, гро би шта и, пре све га, срп ске 
сред њо ве ков не спо ме ни ке, стал но уче ћи и стал но се опо ми њу ћи 
про шло сти ко ја не пре ста је да тра је.

На том пу ту, што је та ко ђе ва жно, Ми ли сав Са вић ни је сам. 
Ма да на по чет ку књи ге ка же да је сте, али ка да се скло пи по след ња 
стра ни ца књи ге, ко ја је та ко ђе пи смо при ја те љи ма, ви ди се да ни је. 
Ни по што ни је. Са њим су, у ми сли ма, на том пу ту, мно ги срп ски 
пи сци и пу то пи сци, и Раст ко Пе тро вић, и Дра ги ша Ва сић, и Ми
лан Ка ша нин, и Гри го ри је Бо жо вић, и Ми ло рад Па нић Су реп, и 
Све ти слав Ман дић, и Дра го слав Ми ха и ло вић, и Ми ло рад Па вић, 
и Рај ко Пе тров Но го, и Го ран Пе тро вић, па Сло бо дан Ра ки тић, Ми
ли ца Нов ко вић, Енес Ха ли ло вић и дру ги ње го ви пи сци зе мља ци, 
а с њим су и они од ко јих не пре ста је да учи и ко ји му олак ша ва ју 
пут: мно ги на ши зна чај ни исто ри ча ри умет но сти, зна ни и не зна ни 
гра ди те љи, фре ско и ико но пи сци, би блиј ске лич но сти, вла да ри, 
вла сте ла, еп ски ју на ци, дав ни и са вре ме ни се бри, ино зем ци, кон
зу ли, све ште ни ци, ар га ти, наш и сав оста ли бе ли свет чи ји се је
зич ки шум ста па са шу мом шу ма по ко ји ма хо ди раб бо жи ји „зо
во ми” ста рим, рет ким име ном Ми ли сав. У књи зи До ли на срп ских 
кра ље ва, што је мо жда и ње но нај леп ше свој ство, су сти чу се енер
ги је, зна ња и љу ди про шло сти и са вре ме но сти; она, та ко, ни је са мо 
до ку мент Са ви ће ве књи жев не и људ ске са мо и ден ти фи ка ци је не го 
и по себ на, у мно го че му син те тич на, а пу то пи сна, ре ка пи ту ла ци ја 
ра зно стра них и ра зно род них, а опет ком пакт них уви да у срп ску 
тра ди ци ју, у за бо ра вље не или трај но осве тље не тач ке на ше про
шло сти.

Нај зад, а мо жда је то тре ба ло још ја сни је ис та ћи већ на по чет
ку, али је и ова ко до бро, Са ви ће ва До ли на срп ских кра ље ва пле ни 
чи та лач ку па жњу сво јом при по вед ном ла ко ћом, сво јом не пре тен
ци о зно шћу и, на тре нут ке, за што да не, сво јом бе де кер ском про
зир но шћу и про ход но шћу, у че му не тре ба ви де ти ни шта нео бич но 
ни ти по вр шно, бе де ке ре је пи сао и Ми лош Цр њан ски; мо гу ће је 
пи са ти и та ко, под усло вом да има те ру ку и ма шту мај сто ра. Са вић 
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при по ве да као да се раз го ва ра, што је дав но ре као Сто јан Но ва ко
вић о До си те ју, и та не по сред ност ње го ве при че чи ни да ње го ву 
ле пу, ша ре ну књи гу, пу ну сва ки да шњих при зо ра али и ма ње зна
них, се но ви тих де та ља, не оста вља мо из ру ку. У кри ти ци је одав но 
уста но вље но пра ви ло да „ни шта не др жи па жњу као до бра при ча 
(...) и ни шта ни је те же не го ту при чу ис при ча ти без пра зног хо да”. 
Е, До ли на срп ских кра ље ва је упра во то – пу то пи сна при ча ко ја 
од ми ца њем кроз вре ме и про стор не сла би не го про ду бљу је чи та
лач ку па жњу, чи не ћи то без има ло пра зног хо да. Пу то пис Ми ли са
ва Са ви ћа је, ка да се са бе ру сви ути сци, не сва ки да шње књи жев но, 
и сто га за ду го вре ме пам тљи во, тек на из глед ок си мо рон ско, а за
пра во су штин ско хо до ча снич ко вра ћа ње до му.*

* Реч при ли ком до де ле На гра де „Љу бо мир Не на до вић” Ми ли са ву Са
ви ћу за књи гу До ли на срп ских кра ље ва, у Све ча ној са ли Ва љев ске гим на зи је, 
13. де цем бра 2014. го ди не.




