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РЕ КВИ ЈЕМ ЗА ИЗ НЕ ВЕ РЕ НЕ ИДЕ А ЛЕ
(Ми ли сав Са вић: Пе пео, пе на, ша пат, Ла гу на, Бе о град, 2020)

Ми ли сав Са вић, као је дан од нај зна чај ни јих и идеј но нај до след ни јих са вре ме них 
срп ских пи са ца, то ком ви ше де це ниј ског књи жев ног ра да, од сво јих ли те рар них прве-
на ца у окви ру књи жев но сти „цр ног та ла са“ све до да нас, из гра дио је, у окви ри ма са-
вре ме не срп ске књи жев но сти је дин стве ну по е ти ку. Пре по зна тљи ви по сна жној пост-
мо дер ни стич кој ан га жо ва но сти и мар кант ном кри тич ком усме ре њу ка ствар но сти, 
ро ма ни Ми ли са ва Са ви ћа осли ка ва ће по ли тич ке, иде о ло шке и со ци јал не усло ве из 
ко јих је књи жев ност не ми нов но и мо ра ла на ста ја ти. Ви де ћи ли те ра ту ру као про стор 
за пи та но сти и кри тич ког про ми шља ња ствар но сти, књи жев не тра ди ци је и узо ра, 
Са ви ћев књи жев ни рад, сто га, ука за ће се као је дан од нај сна жни је уте ме ље них опу са 
кри тич ког усме ре ња.

На сла ња ју ћи се на ау то ров ро ман Ожиљ ци ти ши не, и то пре вас ход но у сми слу 
из бо ра цен трал не лич но сти, Пе пео, пе на, ша пат, но ви ро ман Ми ли са ва Са ви ћа, де ло 
је за сно ва но на про ми шља њу це ло куп них дру штве них и по ли тич ких при ли ка срп ских, 
ју го сло вен ских, али и европ ских про сто ра про шлог и пр вих де це ни ја ово га ве ка. Раз-
ма тра ју ћи ши ро ке по ли тич ке, со ци јал не, иде о ло шке аспек те нео дво ји ве од ма лог, при-
ват ног и лич ног, про ми шља ју ћи кул тур не и књи жев не те ме, по сма тра ју ћи их у сми слу 
не пре кид не и не из бе жне ин тер ак ци је, Са ви ћев ро ман пред ста вља сво је вр сну исто-
ри ју срп ско га на ро да, из гра ђе ну у за о кру же но сти по е тич ких на че ла зре лог пост мо-
дер ни зма. 

Цен трал на лич ност ро ма на Пе пео, пе на, ша пат, оли че на у фи гу ри Ми ло ша Цр њан-
ског, по ја ви ће се као при по ве да чев во дич кроз про сто ре и дру штве ну и по ли тич ку 
кли му сво га вре ме на, као пра ти лац ау то би о граф ских па са жа Са ви ће вог ро ма на, али 
и у ви ду гла са ко ји кри тич ки про ми шља при ли ке са вре ме ног срп ског до ба. Ви де ћи 
Ми ло ша Цр њан ског као свог, усу ди ће мо се ре ћи, књи жев ног узо ра, као Вер ги ли ја свог 
Па кла, Ми ли сав Са вић из гра ди ће овај ро ман као сво је вр сно пу то ва ње раз ли чи тим 
вре мен ским и про стор ним по зи ци ја ма, са из ра зи том ан га жо ва но шћу об ра ђе них те ма. 

За сно ван на плат фор ми лич не и ко лек тив не про шло сти, али и жи во та Ми ло ша 
Цр њан ског, ро ман ће у сво јој основ ној ли ни ји би ти кон ци пи ран на ми то ло шком обра-
сцу. Ег зи стен ци ја рас тр за на из ме ђу Афро ди те, Пер се фо не и фи гу ра име но ва них као 
Ко ме ди јант Слу чај и На ка за Ап сурд, то јест жи вот на гра ни ца ма из ме ђу уз ви ше ног и 
по роч ног, као и раз ли чи тих жи вот них окол но сти, по ста ће основ ни обри си Са ви ће вог 
ро ма на. Ан тич ки мо тив ми то ло шке при че о Адо ни су по при ми ће сли ку про лон ги ра ног 
обра сца пре не тог на жи вот, ко ји се са сто ји од три еле мен та – про сто ра ле пог и уз ви ше-
ног, сим бо ли зо ва ног кроз Ве не ру/Афро ди ту, про сто ра ни ског, про па дљи вог и по роч ног, 

РАЗМЕНА ДАРОВА

Ива на З. Та на си је вић



237

оли че ног у фи гу ри Пер се фо не/Про зе пи не и про сто ра сло бо де, ви ђе ног у сли ци Адо-
ни со вог ло ва, као сим бо ла стра да ња са вре ме ног чо ве ка у те жњи за сло бо дом: 

Ту, на те ра си, Цр њан ски зу ри у ба нат ске рав ни це. Ту ми па да на ум да га за мо лим да 
ме по ве де, као Вер ги ли је Дан теа, кроз три жи вот на кру га, ње го ва и мо ја: Ве не рин, Про зе
пи нин и соп стве ни. Хо ће, ве ли. Али су нам на том пу то ва њу по треб ни по моћ ни ци: да 
ка жња ва ју гре шне и на гра ђу ју бла же не и пра вед не. Хо ће мо ли ствар не или из ли те ра ту
ре, пи там. И јед не и дру ге, од го ва ра. 

До во де ћи лич ну про шлост, али и жи вот Ми ло ша Цр њан ског, у идеј ну ли ни ју ми то-
ло шког обра сца Адо ни со ве суд би не, оно га ко ји рас тр зан из ме ђу уз ви ше ног и по роч ног 
би ра сло бо ду у чи је осва ја ње од ла зи сам и стра да, пу то ва ње два књи жев на ју на ка по-
при ми ће фор му ис пре пле та но сти вре ме на, про сто ра и лич но сти. Та ко ће Адо нис би ти 
обра зац и жи жна тач ка пре пли та ња жи во та и ста во ва Ми ли са ва Са ви ћа и Ми ло ша 
Цр њан ског, као уни вер зал не суд би не мо дер ног чо ве ка у те жњи за сло бо дом.

Пу то ва ње Ми ли са ва Са ви ћа кроз цен трал не тач ке лич не про шло сти, би ће про стор 
пре пли та ња са жи во том и гра до ви ма у ко ји ма је пи сац Се о ба жи вео, али и са суд би ном 
глав но га ју на ка, од ра жа ва ју ћи основ но су ма тра и стич ко на че ло да „све је у овом све-
ту у не кој ве зи“. Та ко ће Ми лош Цр њан ски би ти при по ве да чев во дич кроз про сто ре 
вла сти тог, али и ау то ро вог жи во та, са из ра зи том кри тич ком но том сво је ис по ве сти. 

Исто риј ски до га ђа ји, по чев ши од уби ства Фран ца Фер ди нан да, Пр вог свет ског ра та, 
иде о ло шког про го на од стра не ко му ни стич ких вла сти и жи во та у ег зи лу, осим пор-
тре ти са ња са мог Цр њан ског пру жи ће и јед ну сли ку це ло куп не бал кан ске и европ ске 
дру штве но-по ли тич ке кли ме. Ми лош Цр њан ски по ста ће, у не ку ру ку, па ра диг ма стра-
да ња срп ског на ро да под ру ко вод ством ау стро у гар ских вла сти, сим бол ра том раз ру-
ше не зе мље, али и сли ка нај дра стич ни јег по ли тич ког прог на вла сти те др жа ве. Сма-
тра ју ћи га Адо ни сом са вре ме ног све та, оним ко ји у бит ке од ла зи сам, Са вић сво ју 
цен трал ну лич ност из гра ђу је на гра ни ца ма уз ви ше ног и про фа ног, ли те рар ног и људ-
ског, са сло бо дар ским ду хом као на че лом пр во га ре да.

С об зи ром на то да Са ви ћев књи жев ни узор по ста је фи гу ра са пут ни ка у сво је вр сном 
пу то ва њу кроз про шлост, Ми лош Цр њан ски по ста ће и ро ма неск ни лик ко ји рав но-
прав но ути че на стил при по ве да ња, али и на ток при че: „Ми лош ми ка же да скре нем 
са глав ног пу та на спо ред ни, ко ји, пре ма пут ној та бли, во ди у пла ни не Са ба ти ни“. Пре-
по зна тљи ви стил ски ма нир Ми ли са ва Са ви ћа у ро ма ну Пе пео, пе на, ша пат ство ри ће 
та ко сли ку при по ве да ња као укр шта ја са вре ме но сти и тра ди ци о нал ног дис кур са у 
нај по зи тив ни јем сми слу: „Гле да ју у ње га... не мој ре ћи као у бо га, шап ће ми Ми лош, 
на пи ши: као да је је дан од рим ских вла да ра са хра њен у Пар те но ну“.

При по ве да ње глав ног на ра то ра, Ми ли са ва Са ви ћа, у фор ми ау то би о граф ских се-
квен ци има ће та ко ђе за основ ни циљ осли ка ва ње и кри тич ко про ми шља ње при ли ка 
ју го сло вен ског кул тур ног и по ли тич ког про сто ра. Об у хва та ју ћи ши ро ки вре мен ски 
ра спон, с по чет ком сме ште ним у по сле рат не го ди не и по ло ви ну два де се тог ве ка све до 
са вре ме них при ли ка и вре мен ски бли ских и пре по зна тљи вих до га ђа ја, кон цепт ау торо-
ве ис по ве сти на вр ло при сан и ау тен ти чан на чин пор тре ти са ће чи тав сплет књи жев них, 
кул тур них и по ли тич ких до га ђа ја, пре ло мље них кроз лич ну ви зу ру при по ве да ча. 
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Пр ве по сле рат не го ди не, при по ве да не из ви зу ре де ча ка, од ли ко ва ће се сна жном 
иде о ло шком пре си јом, чи ју ће по губ ност Са вић ви ше не го ја сно на гла си ти. Пе ри од 
сту дент ских про те ста и иде а ли „ше зде се то сма ша“, у ду ху из не ве ре них на да, осим сли-
ке мла да лач ке по бу не про тив со ци јал них не јед на ко сти, при по ве да ће и лич не по ра зе 
и из да је са бо ра ца. Ре пре си ја и по ли циј ски над зор се дам де се тих и осам де се тих го ди-
на, као и про гон не ис то ми шље ни ка, из лич не Са ви ће ве пер спек ти ве по ну ди ће сли ку 
де це ниј ски не про ме ње не дру штве не кли ме. На по слет ку, кри тич ко про ми шља ње 
бли ске про шло сти, пе ри о да де ве де се тих, да ће нај сна жни ју по твр ду из не ве ре но сти 
иде а ла и уза луд но сти ви ше де це ниј ске бор бе јед не ге не ра ци је:

Во ле ли смо Ју го сла ви ју, зе мљу не ко ли ко на ро да и ве ра, и до зво ли ли смо не ко ли ци ни 
грам зи вих по ли ти ча ра да је, за рад соп стве не ко ри сти, рас ту ре у нај кр ва ви јем бра то у
би лач ком ра ту, са сто ти на ма хи ља да упу ца них, за кла них и уту че них ма љем, исто 
то ли ко из бе гли ца, са спа ље ним ку ћа ма и спр же ним има њи ма.

По ли циј ски над зор, ре пре си ја, по ли тич ка, као и иде о ло шка пре ви ра ња пра ће на 
кроз ау то би о граф ску ис по вест би ће плат фор ма на ко јој ће Са вић ука за ти и на ви ше-
де це ниј ску усло вље ност књи жев ног ра да со ци јал но-по ли тич ком кли мом: „Го ди не 
1977. власт ме сме њу је са ме ста глав ног уред ни ка ли ста Књи жев на реч. За то што сам 
об ја вио пе сму мла дог пе сни ка о оцу чет ни ку (...). По врх то га, об ја вљу јем и чу ве не про-
фе со ре ле ви ча ре, ко ји сма тра ју да су ко му ни сти из не ве ри ли сво је иде а ле“. 

Осим две цен трал не фи гу ре о ко ји ма при по ве да ро ман, зна чај но ме сто за у зи ма ју 
и је да на ест лич но сти чи је ће при че та ко ђе из гра ди ти сли ку исто ри је јед но га на ро да. 
Гра де ћи ли ко ве сво јих Ар го на у та, ро ман Пе пео, пе на, ша пат го во ри ће и о уни вер зал-
но сти сво јих ли ко ва па чо ве ко љу бље, пра вед ност, вер ност, али и по роч ност, зло и њи-
хо ве суд би не пре ла зе на ни во ве чи тог, ци клич но по но вље ног обра сца: „Већ смо ре кли 
да се у овој књи зи Ар го на у ти из мог де тињ ства ка сни је по ја вљу ју у дру гим ли ко ви ма. 
Ар го на у ти су веч ни, они са мо по зајм љу ју ко жу на ма смрт ни ма“. 

Ро ман Ми ли са ва Са ви ћа, осим про ми шља ња исто риј ских до га ђа ја, дру штве не 
кли ме и иде о ло ги је у сва ком об ли ку, по кре ну ће и не ка од нај ва жни јих књи жев них 
пи та ња. Кроз три де сет и три сег мен та, но ми но ва на као di gres sio и то „за лич ну упо тре бу“, 
ро ман Пе пео, пе на, ша пат пре до чи ће не ке од нај ва жни јих ау то ро вих ау то по е тич ких 
ста во ва. Ви де ћи ин тер ак ци ју пи сца и чи та о ца као љу бав ни од нос, а ли те ра ту ру и њен 
ква ли тет као про дукт та кво га од но са, про ми шља ју ћи оче ки ва ња исто ри је од умет нич-
ког дис кур са књи жев но сти, сма тра ју ћи по е зи ју про сто ром сло бо де, ви де ћи бу дућ ност 
це ло куп не књи жев но сти у фор ми есе ја, Са вић се за ла же за књи жев ност ко ја по ста вља 
пи та ња, ону ко ја, за сно ва на на ин те лек ту ал ном, про ми шља ствар ност, оста ју ћи при-
том ау то ном на:

За лич ну упо тре бу, di gres sio 8: Књи жев ност мо ра чи та о ца до бро да дрм не, по тре се 
од пе те до гла ве, иза зо ве гр че ве у утро би, убр за рад ср ца, за у ста ви дах, по диг не при ти сак. 
Све то књи жев ност по сти же не оним што је ре че но већ на зна че ним, не до ре че ним, из о
ста вље ним, бе ли ном, пра зни ном – утва ра ма са ко ји ма се бо ри пи сац.
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Но ви ро ман Ми ли са ва Са ви ћа, кроз до бро пре по зна тљи ва по е тич ка на че ла, уз Ми-
ло ша Цр њан ског као Вер ги ли ја лич ног и ко лек тив ног Па кла, из гра дио је шти во ко је 
на све о бу хва тан на чин про го ва ра о упо ри шним тач ка ма исто риј ске про шло сти срп ског 
на ро да. Упра вља ју ћи на шу па жњу на по губ ност иде о ло шке пре си је у сва ком сми слу, 
ви де ћи је као де це ни ја ма не про ме ње ни обра зац, те ма ро ма на Пе пео, пе на, ша пат 
ука зу је се као уни вер зал на. Пре до ча ва ју ћи сво је по гле де на књи жев ност као про стор 
сло бо де, по след њи у ни зу ро ман Ми ли са ва Са ви ћа још јед ном афир ми ше књи жев ност 
као упо ри шну тач ку на ко јој је у са вре ме ном све ту је ди но и мо гу ће ста ја ти.


