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МАЊАК СВЕТЛОСТИ У НАМА
(Михајло Пантић: Ходање по облацима, Архипелаг, Београд, 2013)

Му дрост бе зна чај них и при вид но бе зна чај них ства ри обич но нас че ка као епи лог. 
Че сто са за ка шње њем от кри ва мо зна чај при вид них бе зна чај но сти и њи хо во по вла-
шће но ме сто у те ме љу на шег ис ку ства. За мр ше ни свет ка кав опа жа мо и фа бу ли ра мо 
има свој ис ход у бла же ној, ме лан хо лич ној или ко мич ној јед но став но сти. И ваљ да је 
то тач ка где пре ста ју жан ров ске раз ли ке, а по чи ње уни вер зал ност при че о људ ском 
(ка ква нам је већ из ове по зи ци је до ступ на). 

Је дан од то по са при че о људ ском је сва ко дне ви ца. У про зи Ми хај ла Пан ти ћа она се 
по ја вљу је у ба рем два ви да: и као не пре тен ци о зно ис ку ство жи вље ња и као еуфе ми-
зам за си ву зо ну ствар но сти у ко јој се гу бе пред ста ве о сло бод ном из бо ру и дру ги 
кон струк ти су бјек тив но сти. Сва ко дне ви ца не са мо да мо же зна чи ти пре пу шта ње сти-
хи ји, че сто је она и сти хи ја са ма, не ра зу мљи во сме њи ва ње сли ка, при ну да не из бе жног 
по на вља ња ге сто ва и ре пли ка. По не кад је она са мо стра шно успо ре но тро ше ње жи-
вот ног вре ме на и по ма ло ли чи на ло шу бес ко нач ност на ше за ро бље но сти ства ри ма 
и ре ла ци ја ма.

Ми хај ло Пан тић се, из ме ђу оста лог, ба ви фе но ме но ло ги јом бе зна чај но сти на ше 
сва ко дне ви це, би ло да је она (бе зна чај ност) ствар на или при вид на. Опре де љу ју ћи се 
за ми ни ја ту ру, аутор не ми мо и ла зи пи тањâ сми сла, а ме ђу њи ма на ро чи то: ка ко љу ди 
под но се се бе, сво је из бо ре и при ну де. При хва та ње бе зна чај но сти људ ске по зи ци је је 
спе ци фич на по ко ра, или ка ко би ре као Јунг, не ви дљи ви хе ро и зам – упра во је не сно-
сно што сва ко дне ви ца пред нас по ста вља ба нал не зах те ве ко је чо век мо ра да ис пу-
ња ва скру ше но и стр пљи во, без би ло ка квог хе рој ског ге ста ко ји би био про пра ћен 
апла у зом. Мо жда би смо ову спрем ност мо гли да раз у ме мо и као не ки об лик сто и ци-
зма, стр пљи во под но ше ње, ка ко ка же аутор у при чи „Клуб зи мо гро жљи вих“, „стал не 
слут ње да нас ов де, јед ном, ви ше не ће би ти“. 

Ова кав сто и ци зам Пан ти ће вих књи жев них ли ко ва из ра жа ва се у пре пу шта њу сти-
хи ји, с пу ном све шћу о не ра зу мљи во сти кре та ња, али, на жа лост, из ве сно сти ис хо да. 
Сва ко дне ви ца по ста је па ра док сал но ис ку ство оде ље но сти од жи во та, иза зва но жи во том 
са мим. Ови мар ги нал ци и мејнстри ме ри, ко ји хо да ју по обла ци ма, не по сред но про жи-
вља ва ју ис ку ство уза луд но сти, тај ма ли за о крет на по чет ку ко ји про у зро ку је не ки вид 
тра ге ди је на кра ју. А кад уза луд ност по ста не гра ви та ци о на тач ка жи вље ња, он да је то 
чи сто ста ње ме лан хо лич ног од у ми ра ња. Не што као пре двор је смр ти. То ста ње осет но 
је у раз ли чи тим ана то ми ја ма жи вотâ про та го ни ста ових за пле та, би ло да је реч о за си-
ће њу или нео ства ре но сти. Ме лан хо ли ја че сто по чи ње као по ја ча на свест о соп стве ним 
гра ни ца ма ко је смо не у спе шно по ку ша ли да пре ко ра чи мо, зна ње о нео ства ри во сти 
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же ље. Изо ла ци ја је ти пич на за ме лан хо ли ју, че сто је опи су је мо као осе ћа ње да је не мо-
гу ће до ћи у истин ски кон такт са дру ги ма, а при том та одво је ност од дру гих ни је пра-
ће на до жи вља јем по себ но сти, хи бри са или дру гом вр стом хе рој ског ис ку ства.

Ако то ни је зам ка чи та лач ке иден ти фи ка ци је, ми слим да о Ми хај лу Пан ти ћу има 
сми сла го во ри ти као о ме лан хо ли ча ру, то јест пи сцу ко ји при ка зу је овај мо дус ег зи-
стен ци је и ко ји на ме лан хо ли чан на чин при ка зу је тро ше ње ствар но сти. Ме лан хо ли чар 
је увек оде љен, чак и у са мој сти хи ји јер га од ства ри одва ја од ре ђе на вр ста уну тра шњег 
по но ра и раз у ђе но сти, по пут Же гар ца из „Клу ба зи мо гро жљи вих“ ко га од жи во та 
одва ја уну тар њи ар хи пе лаг пу стих остр ва ко ја ни ко ни ка да не ће на се ли ти и ко ја ни-
ка ко не мо гу да се по ве жу, из у зев осе ћа јем је зе. Та муч на не по ве зи вост са жи во том 
из ра же на је и кроз при по ве дач ку те жњу да се из не по сред не бли зи не при ка же „обич-
ност”, а те шко је ту реч пи са ти без на вод ни ка јер чи та лац мо ра да се за пи та шта је 
ме ра обич но сти не ке при ка за не си ту а ци је, до га ђа ја или од но са? По но вљи вост, рас-
про стра ње ност, не ми нов ност или не што дру го? И за што га пра ти осе ћај да аутор за-
пра во при ка зу је сва ко дне ви цу као мр тви угао под ко јим се ком плек сност жи вље ња 
са жи ма у при вид ну јед но став ност не ког до га ђа ја. 

Да ли је на ме ра ауто ра да ука же на па ра докс обич но сти? Пи та ње ни је ре то рич ко, 
на ро чи то ка да зна мо за Хро ни ку со бе и дру ге ра не при че ко је на уз бу дљив на чин при-
ка зу ју за чуд ност сва ко днев них по ја ва. Свет ко ји у ра ним при ча ма фа бу ли ра Ми хај ло 
Пан тић, за кло њен не у вер љи вим ку ли са ма сва ко дне ви це, пред ста вља за мр ше но на-
лич је јед но став них до га ђа ја. Хро ни ка со бе је хро ни ка жи вље ња у ре кви зи та ри ју му 
ту ђих жи во та, на ђу бри шту хо мун ку лу са, лар ви, пу бич них дла ка, зглав ка ра, пра ши не, 
из ко јег на ди ре иста она ме лан хо ли ја пре по зна тљи ва и у Хо да њу по обла ци ма. Раз ли ка 
је ипак у пред зна ку – у Хро ни ци со бе ме лан хо ли ја на ста је пред не ра зу мљи вом за мр ше-
но шћу све та, а у Хо да њу по обла ци ма пред при вид ном јед но став но шћу сва ко дне ви це.

Чо ве ко во ме сто не где из ме ђу пла не та ри ју ма и кло а ке мо жда ви ше и ни је Пан ти-
ће ва те ма и као при по ве дач он се са да ви ше др жи те сред ње ли ни је пре се ка, где је 
ап сурд под ра зу ме ва ју ћи. А ре зиг на ци ја (де ли мич но) сто ич ка. У при чи „Аља, и је дан 
од оних да на“ при по ве дач ис ка зу је ми сао о свом жи вот ном тру ду да до сег не Бо га, да 
се уз диг не до ње га, или, ка ко би он то, не без иро ни је, ре као – да га „за слу жи“. Тај по-
ду хват био би са мо још је дан од сва ки да шњих про ма ша ја у ам би ци о зном по ду хва ту 
тра га ња за сми слом, ни по че му за ни мљив да ни је на став ка ове ис по ве сти ко ји ми се 
чи ни ва жним, баш с об зи ром на до сле дан бег Ми хај ла Пан ти ћа од сва ког при по ве-
дач ког сен за ци о на ли зма. Он ка же: „...не знам да ли је то до бар пра вац. Да ли би, уме-
сто да му стре мим тре ба ло да се сма њу јем и да се са ги њем, ту је сва те жи на мог пи-
та ња...“ Сма трам да је по гре шно ову упи та ност тре ти ра ти као до сет ку, ме ни се она 
чи ни као уз гред но ис ка за на по е тич ка кон стан та у при ча ма Ми хај ла Пан ти ћа. Она у 
ства ри ука зу је на про ме ну сме ра, он то ло шког и при по вед ног: на пу шта ње ве ли ких 
те ма у ко рист ма лих, опре де ље ње за ми ни ја ту ру, бли ско и сва ки да шње као, за нас, 
нај до ступ ни ји из раз сми сла ко ји је, упр кос сво јој јед но став но сти, та јан ствен. Као што 
је по треб но у при бли жа ва њу Бо гу са свим се сма њи ти, са гну ти се и при бли жи ти ме-
лан хо ли ји сва ко дне ви це, та ко је и у при по ве да њу по треб но при ка за ти све оне је два 
при мет не тре нут ке и ства ри ко је их ис пу ња ва ју.
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Уз гред би тре ба ло по ме ну ти да на тој сли ци во да по сре ду је ис ку ству за чуд но сти 
јед но став ног – до жи вљај во де (или водâ) је ка рак те ри сти чан за Пан ти ћев при по вед ни 
свет. Да кле, ри бо лов је до бар из го вор да се ме ди ти ра о мир ној, за го нет ној по вр ши ни 
ко ја нам ре флек ту је не бо и нас са ме, о сва ки да шњој по ја ви чи ја за ди вљу ју ћа јед но-
став ност на ди ла зи сву по мет њу на ших жи во та. С дру ге стра не, во да је и при род ни 
про стор ме лан хо ли је – сли ка сти хи је и сли ка веч но сти. 

Хо да ње по обла ци ма ни је, ка ко би се по ана ло ги ји мо гло по ми сли ти, ис ку ство еуфо-
рич ног над но ше ња над све том, то је са мо раз ре ђи ва ње и ко ле бљи вост овог при вид но 
чвр стог тла, те ме ља и осно ве. На го ве штај не у те ме ље ног об ли ка по сто ја ња. Или, ка ко 
би ре као Ми хај ло Пан тић у јед ној при чи из Хро ни ке со бе, „Про стор из над на ших гла ва 
је пра зан, тек јед ном го ди шње, ка да се ги ба ње сфе ра на час за у ста ви, он се ко ли ко-то-
ли ко ис пу ни.“




