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АНА МА РИ ЈА ГР БИЋ

ВЕР ТИ КА ЛА ГРА ДА У „НО ВО БЕ О ГРАД СКИМ  
ПРИ ЧА МА” МИ ХАЈ ЛА ПАН ТИ ЋА

Пе де се тих и ше зде се тих го ди на про шлог ве ка ко му ни стич ка 
Ју го сла ви ја гра ди ау тен тич ну тво ре ви ну „бру та ли стич ке” ар хи
тек ту ре – Но ви Бе о град. Та но ва ур ба на тво ре ви на ни је има ла ни
јед ну од три основ не озна ке гра да о ко ји ма го во ри Ри чард Ле хан: 
„По тре бе гра да су три основ не ин сти ту ци је: храм, твр ђа ва и пи ја ца.”1 

Но ви Бе о град ли шен је исто риј ске по тре бе за твр ђа вом, од
но сно за шти том. Гра ђен као при мар но стам бе ни про је кат, од раз 
је мир ног исто риј ског про то ка вре ме на ко је са со бом до но си ча
мо ти њу и до са ду. Ста нов ни ци тог но вог ти па људ ске на се о би не 
об ре ли су се у ар хи тек ту ри ко ја је би ла у уској ве зи са про па лим 
иде ја ма бал кан ског со ци ја ли зма и, сти ца јем окол но сти, при ста ли 
су да жи ве у фор мал но ис то кла сним ста но ви ма у исто риј ском 
тре нут ку ја ча ња и ра сло ја ва ња кла са. То до во ди до пре пу шта ња 
ин ди ви ду ал них суд би на си сте му ко ји је де сво ју де цу и ко ји ни
ка да ни је ни био на ме њен Но вом Бе о гра ду. Ар хи тек ту ра Но вог 
Бе о гра да од ре ђе на је по тре бом за без бед но шћу и ми ром, као и 
ин ду стри ја ли за циј ским фак то ром, јед но лич но шћу ар хи тек тон
ских, ло ги стич ких и стам бе них ре ше ња, а по нај ви ше естет ским 
или ан ти е стет ским кри те ри ју ми ма. Про бле ма ти ку чо ве ко ве по
зи ци је у та квом окру же њу осли као је Ми хај ло Пан тић у при по
ве ци „Рав но днев ни ца” из збир ке Но во бе о град ске при че:

Гле дан са ви си не, у да ни ма ка да сам у ста њу да се уз диг нем 
из над све га и ле ви ти рам, Но ви Бе о град под се ћа на не у спе лу, во лу
ми но зну ма ке ту не ког со лар ног све ти ли шта, чи је су згра де мен

1 Ric hard Le han, The City in Li te ra tu re (Град у ли те ра ту ри), Uni ver sity of 
Ca li for nia Press, Los An ge les 1998, 30.
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хи ри уред но рас по ре ђе ни дуж ули ца ко је се, опет, пре ма пра ста рој 
ар хи тек тон ској хи ме ри, се ку под пра вим углом. И ма да го то во 
ге о ме триј ски са вр шен, тај град без ствар ног, или бар за ми шље ног 
цен тра, без тр га и без цр кве, скло пљен са мо од стам бе них че твр ти, 
ни ка ко не мо же да се по ве же, да бу де јед на це ли на, већ у оштром 
ва зду ху пра ско зор ја дрх ти као не ка ква слу за ва, ви ше ће лиј ска ко
ло ни ја из ба че на на оба лу.2 

Опи са ни град из Пан ти ће вих при по ве да ка не по се ду је ур ба
не ин сиг ни је о ко ји ма го во ри Ле хан. Но ви Бе о град ра за ра та кву 
иде ју сво јом рав но ду шном и праг ма тич но на мет ну том функ ци јом 
ко ја се ни ка да ни је ау тен тич но оства ри ла ни ти са му се бе оправ да
ла. Твр ђа ва се са ру ба гра да се ли у ста но ве и не гу би са мо сво ју 
за штит нич ку уло гу већ се, по вла че њем у ин ди ви ду ал ну сфе ру, 
гу би гра ни ца из ме ђу гра да и негра да. Из о ста је и цен тар као кул
тур ни, по ли тич ки и со ци јал ни сто жер ко ји оку пља и ка на ли ше 
енер ги ју, ис ку ство и зна ње љу ди ко ји на се ља ва ју про стор но вог 
на се ља, са чи ње ног од ау то ном них подце ли на/бло ко ва. Та мо где 
не ма цен тра, ни хра ма, ни тр га, ни тр жни це, не ма ни ау тен тич не 
ег зи стен ци је. Од су ство хра ма, и чи ње ни ца да ар хи тек ту ра Но вог 
Бе о гра да ни је под ра зу ме ва ла храм као свој ин те грал ни део, по сле
ди ца је де ло ва ња во ље вла да ју ће иде о ло ги је ко ја ни је до зво ља ва ла 
град њу на се о би на тра ди ци о нал ног ти па. Не по сто ја ње пи ја це као 
ме ста са ста ја ња и про сто ра кар не ва ли за ци је, од но сно сла вље ња 
жи во та, раз ме не до ба ра и ин те гри са ња раз ли чи тих дру штве них 
сло је ва, усло вља ва да љу ди жи ве по инер ци ји, окре ну ти са ми се би 
и, евен ту ал но, сво јим по ро ди ца ма, ко је су, та ко ђе, са мо на из глед 
гра див не ће ли је, а у ства ри за себ не је ди ни це „сре ди не” рас по ре ђе не 
у ко шни це дру штва. Стан по ста је бе тон ска ис по снич ка ће ли ја ко ја 
оне мо гу ћа ва при ступ вањ ског све та и одва ја га од ње га. На тај 
на чин ме ста јав ног оку пља ња и раз ме не из о ста ју, и град по ста је 
са мо по врш ис пу ње на згра да ма у ко ји ма жи ве љу ди ли ше ни мо
гућ но сти за ве ру, од но сно ду хов но осло ба ђа ње, со ци ја ли за ци ју, 
од но сно ерот ско и ин те лек ту ал но осло ба ђа ње и ау тен тич ност, од
но сно са мо стал но по зи ци о ни ра ње от пор но на ма ни пу ла ци ју по
ли тич ких и дру штве них цен та ра мо ћи.

У збир ци Но во бе о град ске при че Ми хај ло Пан тић би ра упра во 
тај су ро ви и не пре глед ни про стор (при вид ног) ми ра и ле тар ги је у 
ко јем се (на из глед или за и ста) за дру штво ире ле вант не суд би не 
по је ди на ца мо гу ви де ти ја сни је не го у сре ди шту град ске вре ве „са 
дру ге стра не ре ке”. „Бру та ли зам” но во бе о град ских гра ђе ви на сва

2 Ми хај ло Пан тић, Но во бе о град ске при че, „Све при че Ми хај ла Пан ти ћа 
III”, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град 2007, 79.



826

ка ко се пре но си и на Пан ти ћев не пре тен ци о зни стил и је зик ли шен 
дво знач но сти ко јим се про го ва ра хра бро, из пр вог ли ца, о нај ни жим 
људ ским по ри ви ма. Ки шов ске се но ви те ули це увек има ју по ма ло 
од ма гле ко јом се ју на ци мо гу за шти ти ти, док се у при по вет ка ма 
Ми хај ла Пан ти ћа они не из о став но на ла зе на из ло же ном ме сту, са 
ког мо гу по бе ћи је ди но у сво је ма ле со ли тер ске ста но ве са по гле
дом на мо но то ност но во бе о град ских бу ле ва ра. Је ди ни бег Пан ти
ће вих ју на ка, а он ни по што ни је за не мар љив, бег је у ви си ну, у вер
ти кал ни иден ти тет гра да, на ме сто где се ви со ке згра де спа ја ју са 
ме та фи зич ком и не до ре че ном, отво ре ном при ро дом не ба, на те ра
са ма ко је от кри ва ју град „под” со бом (ка да из пе р спек ти ве по сма
тра ча град по ка зу је сво је пра во ли це), са свим ње го вим ста нов ни
ци ма и свим ње го вим (сва ко днев ним) про бле ми ма. Но во и зна ђе на, 
ау тен тич на по зи ци ја ју на ка, у ко јој су они из ме ште ни из над сва
ко дне ви це и јед но лич не при ро де гра да, на ви си ни, пру жа им мо гућ
ност дру га чи је пер цеп ци је ели о тов ског „гра да мр твих”, ме та фо
рич но ре че но, оних ста нов ни ка ко ји ни су акут но све сни бит но сти 
свог по сто ја ња. О то ме све до че опи си Но вог Бе о гра да из си му ли
ра не „ле ви ти ра ју ће пер спек ти ве”, у окви ру ко је су чо ве ку да те мо ћи 
све зна ју ћег објек тив ног осма тра ча, као у при по ве ци „На те ра си”:

Гле дан са ви си не Но ви Бе о град ли чио је на ло ше сни мље ну 
раз глед ни цу. Су ви ше пра вих ли ни ја. Го ми ла шка ту ла ба че них из 
ва зду ха, уред но по ре ђа ни ко лек тив ни мр твач ки сан ду ци, што би 
ре као де бе ли Кр ле жа.3 

Мо дер ни град, она кав ка квог су га ви де ли Џо зеф Кон рад и Т. С. 
Ели от за и ста по ста је ма сов на гроб ни ца, с тим што у при по вет ка ма 
Ми хај ла Пан ти ћа мо ра мо уви де ти бит ну раз ли ку у од но су пре ма 
при ро ди умр лих. На и ме, Ели от је смрт ста нов ни ка ви део у за мо
ру тра ди ци је, у пре за си ће но сти исто ри јом ко ја је мо дер ног чо ве ка 
оста ви ла умор ног и без на де жног, што се ја сно ви ди у опи су гра да, 
тј. оба ле ре ке у „Пу стој зе мљи”, ка да пе сник про го ва ра о оста ци ма 
ци ви ли за ци је: 

Ре ка не но си пра зне бо це, хар ти је од сен дви ча
Сви ле не ма ра ми це, кар тон ске ку ти је, пи кав це
Ни дру ге до ка зе о ду гим лет њим но ћи ма. Ним фе су оти шле.
А и при ја те љи им, дан губ ни на след ни ци ди рек то ра из гра да;
Оти шли, адре се ни су оста ви ли.4 

3 Исто, 19.
4 Т. С. Ели от, Иза бра не пе сме, прев. гру па пре во ди ла ца, Рад, Бе о град 1977, 

78. Мо гло би се прет по ста ви ти да су офи цир ска де ца Пан ти ће вих при по ве да ка 
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Џoз еф Кон рад ја сно ре фе ри ше на град као на гроб ни цу на 
ви ше ме ста у ро ма ну Ср це та ме: „Сти гао сам у град ко ји ме увек 
под се ти на бе лу гроб ни цу.”5 

На су прот мо дер ном гра ду за пад не ци ви ли за ци је, Ми хај ло 
Пан тић у сво јим фик ци ја ма на ра тив но пре до ча ва но ви хи брид 
со ци ја ли стич ког ка рак те ра, да кле – ни ка ко умор ни град мр тве 
Евро пе, већ град (про јек то ва ног) ви та ли зма и но вог по чет ка, праг
ма ти чан и очи шћен од тра ди ци је. Пан ти ћев Но ви Бе о град се, тре
ти ран на опи са ни на чин и ја сно уто пиј ски мар ки ран, до во ди у ве зу 
са Пе ки ће вим Но вим Је ру са ли мом, гра дом „бу ду ћег ра ја” ко ји је 
обе ћан не ким но вим ге не ра ци ја ма и ти ме осло бо ђен кри тич ке 
не га ци је. Сва ки Но ви Је ру са лим је, у осно ви, уто пиј ска пред ста ва 
не ког иде о ло шкопо ли тич ког си сте ма и, са мим тим, че сто би ва 
не у спе ла тво ре ви на од ре ђе на ма на ма иде о ло ги ја ко ји ма се не мо же 
тво ри ти но ви рај без об зи ра на то што све иде о ло ги је рај обе ћа
ва ју. Ипак, Пан ти ћев град је тај град бу дућ но сти, не ми ло ср дан у 
сво јој кон крет но сти и не у мо ран у раз би ја њу уто пиј ских илу зи ја. 
У том гра ду љу ди ни су ус пе ли да ак ти ви ра ју свој ви та ли стич ки 
по тен ци јал упра во због ди рект не усме ре но сти њи хо ве пред о дре
ђе не дру штве не по зи ци је и њи хо вих аспи ра ци ја. Њи хо ве суд би не 
са ме ре не су са ја сним, не у мо љи вим пре се ком ули ца и бу ле ва ра, 
као и са иде о ло шком по за ди ном ко ја је упра вља ла ства ра њем та
квог ар хи тек тон ског про сто ра на ме ње ног сва ко днев ном чо ве ко вом 
жи вље њу и ис по ља ва њу. Чо ве ко ва ду ша на шла се спу та на у пред
о дре ђе но сти и у не мо гућ но сти да се истин ски оства ри. Она не ау тен
тич но по сто ји уну тар за ми шље ног дру штве ног ре да и ми ра ве ли
ке људ ске на се о би не; она оста је за ро бље на у њој, или бар са пе та, 
али ни ка ко и по ми ре на са огра ни че њи ма ма лих ста но ва или ши
ро ких бу ле ва ра у ко ји ма је по ста вље на. Је ди ни бег из та кве по зи
ци је, или је ди но ме сто где ау тен тич ни чо век – под врг нут кор по
ра тив ним иде о ло ги ја ма, у њи ма при ме ре ном ар хи тек тон ском 
ам би јен ту – мо же ис по љи ти и при хва ти ти сво ју истин ску при ро
ду је су вер ти ка ле гра да ко је га во де у ви си ну. Са мо оту да мо же се 
осма тра ти свет „из ван” се бе, и си ћи у ду би ну ко ја до пи ре ду бље 
од сва ко дне ви це, тј. тла на ком се она од ви ја.

Је ди на су пер и ор на по зи ци ја ју на ка Но во бе о град ских при ча 
мо гу ћа је тек у ви си ни, оли че ној у кро во ви ма. Та и та ква по зи ци ја 

„дан губ ни на след ни ци ди рек то ра из гра да”, али их чи та лац као та кве пре по
зна је са мо у окви ру њи хо вих са мо и спи ти ва ња, у све тлу са мо о све шће но сти. 
Ју на ци Пан ти ће вог при по вед ног све та за пра во су Ним фе о ко ји ма Ели от го во
ри, они су пред став ни ци оно стра ног и но си о ци и бра ни о ци не жних и суп тил них 
људ ских осе ћа ња.

5 Џо зеф Кон рад, Ср це та ме, прев. Зо ран Па у но вић, Кон траст, Бе о град 
2016, 13.
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по ме ра опи са ног ју на ка из сва ко дне ви це у вер ти ка лу не бо –зе мља, 
„го ре –до ле” (уз но ше ње и пад), бо ље ре ћи, уз ди же га до ме та фи зич
ког и спу шта до хтон ског ни воа. Оту да у Но во бе о град ским при ча ма 
че ста са мо у би ства упра во ба ца њем ка „до ле”, али не ка сва ко днев
ном: ви си на на ко јој су се ју на ци об ре ли омо гу ћа ва им да про пад ну 
ду бље и слав ни је од оста лих не а у тен тич них је дин ки ко је по сто је 
у пу ком би ва њу, у нео све шће но сти. На ви си ни, ју на ко ва „ле ви ти
ра ју ћа пер спек ти ва” мо же се упо ре ди ти са ан ђе о ском, а пре де ли 
ко ји ула зе у њи хов ви до круг су це ло ви ти и ја сни у сво јој пре глед
но сти, као у при по ве ци ин ди ка тив ног на сло ва „На те ра си”:

Не бом је, оста вља ју ћи траг, про ми цао мла зњак. Про стор око 
нас је био ши рок, не ка ко из ду бљен, рас пук нут и за кри вљен, го то во 
се мо гло осе ти ти да је зе мља окру гла.6 

Или, као у при чи „72 : 73”: 

Са те ра се сам, опру жен у на сло ња чи, ви део ве тром ус та ла са ну 
ре ку са лу ко ви ма мо сто ва и ис пре ки да ним ко ло на ма во зи ла ко је 
пре ла зе пре ко њих. Бо ја во де се ме ња ла у за ви сно сти од бо је обла ка. 
Ка да би до ле, у не ви дљи вом ка на лу ули це про шао трам вај, у ра
су ше ним про зо ри ма за звец ка ла би ста кла.7 

Упра во у те нут ку ка да се на ђе на те ра си со ли те ра, ју нак успе
ва да опа жа свет из ван се бе у прет по ста вље ном то та ли те ту, што 
сна жи ње го ву од лу ку да не же ли да бу де ин те грал ни део тог све та. 
Док год је на зе мљи, ју нак се ба ви сво јим лич ним про бле ми ма и не 
мо же иза ћи ван свог „за ча ра ног кру га” са мо и спи ти ва ња, али на 
ви си ни, из све о бу хват не пер спек ти ве, он ула зи у под руч је он то
ло шког пре и спи ти ва ња ко је ће мо ћи да од ба ци или при гр ли. Пан
ти ћев при по ве дач че сто је оп сер ва тор та квих про па да ња; он је 
по сред ни све док ко ји као да и сам има же љу да про дре у ду би не 
гра да, али се на то ни је од ва жио, као је дан ње гов ју нак из при че 
„Рав но дне ви ца”:

Пра ти ме, у ти ши ни, кроз про лаз ис под згра де са чи јег се сед
мог спра та, јед ном дав но, ба цио мој друг са ре ке, Бра ни мир Клем.8 

За при по ве да ча, ипак, не по сто ји „дно”, већ са мо „ду би на”, 
као што ни не бо не ма сво ју гра ни цу, већ вер ти кал на ра ван гра да 

6 М. Пан тић, нав. де ло, 17.
7 Исто, 46.
8 Исто, 86.
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се же у бес ко нач но, те у та ко по ста вље ном све ту за пра во не по
сто ји истин ски пад. О то ме се из ри чи то го во ри у при по ве ци „На 
те ра си”:

Ста ја ли смо и гле да ли се, не мо и у ти ши ни. Зна ли смо да дно 
не по сто ји9,

или у при по ве ци „Ах, до бри во за чи што кли зи те кроз лет ње цр не 
но ћи”:

Ћу та ли смо. По гле да ла је на до ле, као да се пи та да ли је до вољ
но ду бо ко. Он да се још ма ло по ме ри ла и пре ба ци ла но ге да ви се у 
пра зно. За тим је ру ка ма до гра би ла сте ну, обе си ла те ло, на сме ши ла 
се и опу сти ла, без збо гом и без нај ма њег шу ма. По нор је био ду бок, 
знам да је па да ла ду го, са ра до шћу, сло бод на од све га.10

Нат по зи ци ја ју на ка при по ве да ка Ми хај ла Пан ти ћа, ко ја им 
је по да ре на на ви си ни, ко ре спон ди ра са уни же ном по зи ци јом ју на
ка ко ји се на те ви си не ни су по пе ли, што због сво је ле тар гич но сти, 
што због из о стан ка ду бљег мо ти ва. По пут па лог ан ђе ла, Пан ти ћев 
ју нак са „ви си не”, а не из „ду би не”, ка жња ва оне на зе мљи, што оби
та ва ју у сре ди ни ко ја не пред ста вља про стор ви тал но сти и ко јој 
је су прот ста вље но про стран ство не ба и ду би не. Та ко у при по ве ци 
„Ах, до бри во за чи што кли зи те кроз лет ње цр не но ћи” ју нак на 
кра ју узи ма усуд љу ди ли ше них вла сти те суд би не у сво је ру ке: 

При шао сам огра ди, чвр сто се осло нио о њу, удах нуо пу ним 
плу ћи ма, из ва дио пу шку из тор бе, от ко чио је, по ло жио на зид и на
ни ша нио на пр вог про ла зни ка.11 

Кон стру и са на сле дом вер ти ка ле не бо –град –сре ди на –ду би на, 
Пан ти ће ва збир ка при по ве да ка Но во бе о град ске при че ју на ци ма 
ну ди ег зи стен ци јал ни из лаз бе гом или са мо у би ством – уз ди за њем 
до не ба или па дом у ду би ну. Би блиј ско тре ти ра ње те две осе чо ве
ко вог кре та ња огле да се у функ ци о нал ним на зна ка ма при по ве да ча. 
У Пан ти ће вој про зи се си сте ма тич но ре фе ри ше на Бо га, ђа во ла и 
њи хо ве тра го ве.12 Та ко су Пан ти ће ви ју на ци бли же Бо гу ка ко се 

9 Исто, 23.
10 Исто, 62.
11 Исто, 63.
12 Пан тић не про пу шта да име ни цу Бог пи ше ве ли ким по чет ним сло вом, 

ука зу ју ћи ти ме на би блиј ско по зи ци о ни ра ње Бо га ко је се у при по вет ка ма не
рет ко иро ниј ски тре ти ра, али, с дру ге стра не, би ва сна жна око сни ца ју на ко вих 
емо ци ја.
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пе њу на ви ше спра то ве со ли те ра, док су нај бли же ђа во лу у сво јим 
ста но ви ма, у ко ји ма вла да ју „не чи сте си ле”. У увод ној при по ве ци 
„Ђа во у лиф ту”, не ча сти ви се по ја вљу је ма ски ран у чо ве ка са цр ним 
плат ном у ру ци и бе лом скра мом у по гле ду. Ђа во ку ца на вра та 
оних ко ји ни су сту пи ли у „про стор не ба” или у „про стор ду би не”, 
са мим тим он вла да згра да ма, ста но ви ма и ули ца ма, сва ко днев ним 
не а у тен тич ним жи во том и по сто ја њем ста на ра. Па ли ан ђео за ти
че ју на ка при по вет ке „Ђа во у лиф ту” у не а у тен тич ној по зи ци ји у 
ко ју је сам се бе, мо жда и си лом, по ста вио, бра не ћи се од ве ли ког 
на по ра из бе га ва ња жи во та: 

И та ко, се део сам у пра зном ста ну, и по сте пе но се на ви ка вао 
на до са ду пре ду гог лет њег да на.13

У тре нут ку у ком Пан ти ћев ју нак упа да у ча мо ти њу, је два 
успе ва ју ћи да у њој пре жи вља ва, по ње га до ла зи ђа во ко ји ће га 
упо зо ри ти да је жи вот вре дан жи вље ња ис кљу чи во уко ли ко се 
жи ви пу ним ин тен зи те том, у ис пу ње њу оно га што же ли мо. Сце
на у ко јој ђа во ку ца на вра та ста на је сте на ја ва бу ду ће смр ти, или 
оне смр ти ко ја се већ до го ди ла, али ни је при ме ће на.14

Град као обез ли ча ва ју ћи ме ха ни зам или, дру гим ре чи ма, 
„сре ди на” ве р ти ка ле ко ја про ду ку је не а у тен тич ност, у Пан ти ће вом 
при по ве дач ком све ту је не га тив но осен чен, чак стиг ма ти зо ван. 
Ста нов ни ци та квог гра да мо гу до сти ћи ау тен тич ност са мо на 
„ви си ни” и „ду би ни” ко ју им пру жа ар хи тек ту ра Но вог Бе о гра да, 
као у при по ве ци „Су ви ше вре ме на за не ва жне ства ри”:

Кад ма ло бо ље раз ми слим, уса мље ни ци по но во бе о град ским 
со ли те ри ма вр ло су на лик ис по сни ци ма ко ји цео жи вот про ве ду у 
ће ли ја ма скри ве ним не где го ре, ви со ко, на пла нин ским ли ти ца ма. 
Раз ли ка је, мо жда, са мо у то ме што они не ма ју лифт, и, на рав но, у 
вр сти мо ли тве.15 

13 М. Пан тић, нав. де ло, 9.
14 Слич не ур ба не су сре те са ђа во лом ко ји ан ти ци пи ра ју „за слу же ну или 

про во ци ра ну” смрт, на ла зи мо и у по е зи ји Но ви це Та ди ћа, као у пе сми „Гат ка 
о ла кој смр ти” (Но ви ца Та дић, Иза бра не пе сме, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 
2009, 34):

Не што око де сет са ти пре под не
Иза шао је из свог ста на.
Лифт ни је ра дио; на сте пе ни шту
сре те су се да, љу ба зног
оног чо ве ка из по греб ног за во да.

15 М. Пан тић, нав де ло, 69. 
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Уко ли ко, да кле, чо век ни је упао у не а у тен тич ну ко ло те чи ну 
„сре ди не”16, он осва ја ви ше ни вое све сти, од вик нут од ко мо ди те та 
ин тер ак ци је са дру ги ма и све сно на вик нут на са мо пре и спи ти ва ње, 
што се, опет, мо же де си ти са мо у ста но ви ма на ви си ни, на ле стви
ци „бли жој Бо гу”. Што се Пан ти ћев ју нак ви ше уда ља ва од тла, 
би ло да ула зи у ду би ну зе мље, или се пе ње ка не бу, он се осло ба ђа 
ово зе маљ ске ко ло те чи не и успе ва да из бег не смрт, ка ко ме та фо рич
ну та ко и ону ствар ну. У ста но ви ма ко ји се не пе њу ка не бу вла да ју 
„ла жни бо го ви” са вре ме ног све та ко ји чо ве ка из во де на стран пу
ти цу, да ју ћи му ла жну на ду да свој жи вот жи ви пу ним плу ћи ма, 
као у при по ве ци „Мар го”: 

Би ло је већ ка сно ве че, ни ко ни је про ла зио, љу ди су тру ну ли 
у ме мли сво јих но во бе о град ских ста но ва, зу ри ли у те ле ви зи ју ко ја 
умно жа ва сли ке ла жних бо го ва...17

Ју на ци Но во бе о град ских при ча Ми хај ла Пан ти ћа на сто је да 
се уз диг ну из ко ло те чи не сва ко днев ног жи во та за те че не „сре ди не” 
и са мим тим до би ја ју ан ђе о ску, леб де ћу пе р спек ти ву са ко је мо гу 
да са гле да ју сва ко дне ви цу. Ти ме они би ва ју одр о ђе ни од про сто ра 
гра да ко ји им је су ђен и по ста ју ау тен тич ни ју на ци стра но сти ко ју 
су хра бро при хва ти ли из сво је нео ту ђи ве по зи ци је. Ипак, ти ју на ци 
ни су у пот пу но сти оде ље ни од про сто ра „Но вог Бе о гра да”, са мом 
чи ње ни цом свог по сто ја ња. Тај про стор од њих тво ри по сма тра че 
и ре зо не ре, кат кад на во ди на са мо у би ство, а кат кад на пе ња ње ка 
не бе си ма и упо зна ва њу бо жан ско га прин ци па веч но сти ко ји се 
осли ка ва у бес ко нач ној ве р ти ка ли гра да и чо ве ко ве ду ше. У бес
ко нач но сти „дна” по чи ва па ган ски ми то ло шки прин цип са ко јим 
се ју на ци упо зна ју по сред ством свог па да или се ћа ња. Ар хе о ло шко 
по тра жи ва ње ве р ти ка ла Но вог Бе о гра да на ста вља се ис под тла 
гра да, као у при по ве ци „Под во жњак”: 

А он да сам га, јед ног ју тра, нај зад угле дао. Ста ри под во жњак. 
(Ис пра жњен, уру шен храм, мост без оба ла.) Знао сам да је свих 
ових го ди на био ту, не где у бли зи ни.18 

Исто риј ским освр том на те ло гра да про на ла зи се суп сти тут 
за храм као јед но од основ них обе леж ја гра да, ко ји ти ме до би ја 
свој цен тар, али са мо кроз по глед у за тр па ну про шлост, у „дно” 
ко је је са чу ва ло при мал не функ ци је чо ве ка и ње го вих ду хов них 

16 Ми сли мо и на сре ди ну као дру штве ну је ди ни цу и на сре ди ну вер ти ка ле 
о ко јој је би ло ре чи.

17 М. Пан тић, нав де ло, 76.
18 Исто, 105. 
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по тре ба. Кон ти ну и тет ко ји је очу ван у про шло сти огле да се и у 
гра фи ти ма ис пи са ним на под во жња ку. Гра фи ти алу ди ра ју на пе
ћин ске за пи се и су штин ски пред ста вља ју исто вет ни ци ви ли за
циј ски оквир, под се ћа ју ћи да ни је ре ле вант но ко ли ко је вре ме на 
про шло од тре нут ка за бо ра ва, већ ко ли ко су ју на ци Пан ти ће вих 
при по ве да ка скло ни се ћа њу. Храм је, као осло бо ђе ње ду ше и чу вар 
ње них тај ни, у та квом гра ду негра ду мо рао да оста не у про шло
сти, тј. „до ле”, ка ко би са мо ода бра ни по је дин ци сво јим тру дом и 
те жњом ка ње му би ли у мо гућ но сти да до ђу до исти не. Ју на ци 
Пан ти ће ве про зе, ис ко ре ње ни из „сре ди не” у ко јој се на ла зе, уко
ли ко сво је ме сто не про на ла зе „го ре”, у веч ној бу дућ но сти, от кри
ва ју за се бе „до ле”, у веч ној про шло сти. У при по ве ци „Ду хо ви на 
Но вом Бе о гра ду” ју нак се из ја шња ва као „ста ри но во бе о гра ђа нин”, 
ис ти чу ћи про шлост као је ди ну мо гућ ност жи во та:

Бо же, што је то не кад би ло кра сно, и не ка ко до ма ћин ски то пло, 
а не као да нас, ка да ви ше и не знам ко све ста ну је у мо јој згра ди.19

Та ква из ја ва алу ди ра на то да је не ка да жи вот на Но вом Бео
гра ду био со ци јал но при хва тљив (или чак по же љан), али нам ау тор 
у при по вет ка ма, осим сен ти мен тал ног ис ка за ју на ка, не да је на зна
ку бо љег жи во та у про шло сти, па чак ни у ар хе о ло шком по тра
жи ва њу по пут оног у при по ве ци „Под во жњак”. Ис так ну то је са мо 
да жи вот по сто ји, и то да по сто ји до вољ но ду го да из „дна” и са 
„ви си не” из ви ру енер ги је ко је ће се у „сре ди ни” ма ни фе сто ва ти 
као зло слут на би ћа или по ја ве, упра во као у по ме ну тој при по ве ци 
„Ду хо ви на Но вом Бе о гра ду”:

И знам да на Но вом Бе о гра ду по сто је пра ви прав ца ти ду хо ви. 
Јед но став но, та мо жи вот тра је већ то ли ко ду го да су се и ду хо ви 
за па ти ли.20

Ка ко по ми ња не ка те го ри је као што су веч ност, дно и не бо 
под ле жу објек тив ној исти ни и за пра во на њу ра чу на ју, по ста вља 
се пи та ње у ко јој је ме ри збир ка Но во бе о град ске при че про ис те кла 
из пост мо дер ни стич ке по е тич ке осно ве. Мајкл Ма ки дон у тек сту 
„Пост мо дер ни зам: смрт бо га и уз ди за ње за јед ни це” пи ше и ово: 

Пост мо дер ни зам је за ме нио мо дер ну ау то но ми ју и објек тив
ну исти ну са за јед ни цом и ре а ли змом.21

19 Исто, 117. 
20 Исто, 119. 
21 Mic hael D. Ma ki don, „Post mo der nism: The De ath of God and the Ri se of 

the Com mu nity”, Jo ur nal of the Gra ce Evan ge li cal So ci ety, Den ton, Te xas, USA, 
Spring 2004, Vol. 17, No. 32, p. 28.
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У при по вед ном све ту Ми хај ла Пан ти ћа упра во је за јед ни ца 
из гу би ла ви тал ност и по тент ност, а ре а ли зам је го то во фан та стич ки 
и иро ниј ски тре ти ран при сут но шћу ђа во ла и ду хо ва. Ју на ци при
по ве да ка жи ве у све ту из ме ште ном из ре ал но сти, све сни де ло ва
ња бож јих си ла, али и мит ских и па ган ских енер ги ја. Њи хов свет 
ни је свет ре ла ти ви за ци је и од ба ци ва ња бож је дог ме, али ни је ни 
не а у тен ти чан свет ре ли ги је, за то што су ју на ци Но во бе о град ских 
при ча по сред ством сво је ле ви ти ра ју ће „ан ђе о ске пер спек ти ве” у 
мо гућ но сти да и са ми бу ду део оно стра ног и да де ла ју из те ау тен
тич не по зи ци је ка „сре ди ни”. Упра во им њи хо ва бол на свест о 
за јед ни ци да је мо гућ ност су ве ре ног и не дво сми сле ног јед но став
ног је зи ка ли ше ног би ло ка кве сум ње, са убе ђе но шћу чо ве ка ко ји 
је све ви део и ни шта од то га што је ви део ни је ус пео, ни ти же лео 
да за бо ра ви. Дом та ко ока рак те ри са ним ју на ци ма мо гла је би ти 
са мо ко ли ко сим бо лич на то ли ко и ствар нофунк ци о нал на тво ре
ви на зва на Но ви Бе о град, онај де цен тра ли зо ва ни и су ро ви про стор 
ко ји гу та ве ћи ну сво јих ста нов ни ка, а нај сна жни је од њих под сти че 
да про го во ре о вла сти тој суд би ни, да је осми сле и осве сте. При по
ве да ње ју на ка оста је је ди ни вид бор бе про тив за бо ра ва, оно ору ђе 
ко је им је да то да се бо ре и про тив се бе и про тив при си ле дру штва, 
да раз от кри ју и соп ство и дру ге, об ли ку ју ћи, на тај на чин, цен тар 
гра да, пи ја цу и храм у сво ме про јек то ва ном, астрал ном те лу. 




