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Про те клих не ко ли ко го ди на, све до ци смо јед ног за ни мљи вог и на ви -
ше на чи на по зи тив ног трен да ко ји је при су тан у на шој са вре ме ној про -
зној про дук ци ји. Тај тренд је одав но део кор пу са нај но ви јих пе снич ких
на сло ва, али ње го ва при мет ност и ва жност тек у по след ње вре ме по -
ста ју еви дент ни и у про зном окви ру. У пи та њу је сво је вр сно ин си сти -
ра ње на нај мла ђим ауто ри ма, и то упра во у нај при мет ни јем и
нај а трак тив ни јем књи жев ном фе но ме ну да нас – НИН-овој на гра ди –
то ли ко да из го ди не у го ди ну има мо при ли ку да чи та мо ква ли тет не
ро ма не мла дих пи са ца ко ји по сти жу ве лик успех у тр ци за ово пре сти -
жно при зна ње. Та ко смо мо гли да при ме ти мо де ла пи са ца као што су,
на при мер, Лу ка Трип ко вић, Љу бо мир Ко ра ће вић, Бо јан Кри во ка пић,
Да на То до ро вић, Ду шан Веј но вић, Сте фан Ја њић, Бо јан Мар ја но вић,
Дра го сла ва Бар зут, Ми лан Ко ва че вић, Фи лип Гр бић, Вла ди мир Бу ла -
то вић, Ма ри ја Па вло вић, Бар би Мар ко вић и дру ги, а ова тен ден ци ја
по ста ла је нај ја сни ја про шле го ди не, ка да је чак по ло ви на ауто ра из
нај у жег из бо ра за на гра ду при па да ла упра во тој нај мла ђој ге не ра ци ји
– Са ша Са ва но вић, Ла на Ба ста шић и, на по слет ку, ла у ре ат Вла ди мир
Та ба ше вић. Као што је већ ис так ну то, ова по ја ва ни је нео бич на ка да се
го во ри о са вре ме ном срп ском пе сни штву, јер се на том књи жев ном
по љу уред но по ја вљу ју за па же не и ква ли тет не збир ке ауто ра мла ђих од
три де сет пет, па чак и три де сет го ди на. Но, ако прет по ста ви мо да узрок
ове по ја ве ни је ен ту зи ја зам не ко ли ци не љу ди ко ји се ис пред жи ри ја
по ме ну те на гра де од лу чу ју да по др же и нај мла ђе ро ма но пи сце ко ји су
не рет ко и де би тан ти, већ да се ра ди о јед ној но вој вр сти отво ре но сти
ка овим ства ра о ци ма, на ко ји на чин се ова тен ден ци ја у ре цеп ци ји нај -
но ви је про зе ре флек ту је на до мен крат ке при че?
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Пр во се мо ра ју ис та ћи крат ко при ча шки пр вен ци ко ји на ста ју као
ре зул тат кон кур са за пу бли ко ва ње нео бја вље них ру ко пи са не а фир ми -
са них ауто ра. Код нас по сто ји не ко ли ко кон кур са ко ји од го ва ра ју нај -
но ви јој ге не ра ци ји пи са ца и ко ји на тај на чин до во де њи хо ве
књи жев не аспи ра ци је на ви ши ни во и пред ста вља ју их пу бли ци. Ти
кон кур си мо гу би ли ди рект но окре ну ти крат кој про зној фор ми – по -
пут кон кур са „Ђу ра Ђу ка нов” На род не би бли о те ке „Јо ван По по вић”
из Ки кин де – или се мо же ра ди ти о кон кур си ма на ко ји ма крат ка при -
ча фи гу ри ра као јед на од мо гу ћих фор ми – кон курс еди ци је Пр ва књи -
га Ма ти це срп ске, кон курс из да вач ке ку ће Тре ћи трг, кон курс за
нео бја вље ни ру ко пис пр ве књи ге еди ци је Го луб Град ске би бли о те ке
„Кар ло Би је лиц ки” из Сом бо ра, кон курс Сом бор ског књи жев ног фе -
сти ва ла за дру гу књи гу, кон курс еди ци је Пр ве нац Сту дент ског кул тур -
ног цен тра Кра гу је вац, итд. Ови кон кур си из го ди не у го ди ну до но се
при по вед на де ла ма ње или ви ше не а фир ми са них и не по зна тих ауто ра,
уз (обич но) ма ло или ни ка кво уред нич ко упли та ње, и сто га се по ста -
вља пи та ње ка сни јег жи во та де ла об ја вље них на та кав на чин. О њи ма
се рет ко го во ри, она се ско ро ни кад не при ка зу ју у пе ри о ди ци, оста ју
не по пу лар на на кон кур си ма за от куп књи га, и за то сви ти на сло ви
оста ју у сен ци не са мо ро ма на, већ и по е зи је и крат ке про зе не што ис -
ку сни јих ства ра ла ца. Ме ђу тим, шта ако су не ка од тих де ла вред ни ја и
ква ли тет ни ја од де ла нај мла ђих пи са ца о ко ји ма се ина че пи ше, и шта
уко ли ко она не пра вед но ча ме у мра ку иг но ри са ња на ше нај но ви је ли -
те ра ту ре, а за пра во су вред на па жње чи та ла ца и кри ти ке? Са мо за то
што су ауто ри мла ди и ба ве се не по пу лар ним жан ром не зна чи да су
њи хо ве крат ке при че ма ње успе шне и да не по сто је они ко ји на овај
на чин ула зе у ка нон и зна чај но га ме ња ју. Упра во о тим ауто ри ма тре -
ба го во ри ти што че шће, и мо жда ће у том слу ча ју кри ти ка, чи та о ци и
жи ри ји ре ле вант них на гра да на њих обра ти ти ве ћу па жњу.

Осим збир ки о ко ји ма ће ка сни је би ти ре чи, про те кле го ди не пу -
бли ко ва не су, из ме ђу оста лих, и збир ке Бо ри во ја Ада ше ви ћа (Из с�и -
ска �ре ћу �а них с�ва ри, Ака дем ска књи га), Дра ги ње Ра ма дан ски (Или
не, Кул тур ни цен тар Но вог Са да), Де ја на Ата нац ко ви ћа (Чо век без је -
зи ка, Бе сна ко би ла), Ми ле те Про да но ви ћа (О �а �а�а ји ма и �ре �а �о ри -
ма, Ар хи пе лаг), Ве сне Ка пор (Ве нац за оца, Срп ска књи жев на за дру га),
Да ни је ле Реп ман (Ква �ра�но �и са ње, Тре ћи трг) и Дра га на Сто ја но ви -
ћа (Ћер ка ш�ан ско� бор ца, Дом кул ту ре Сту дент ски град), ко ја је
аутору донела Ан дри ће ву на гра ду. Уз то, тре ба спо ме ну ти и ан то ло -
ги ју По� НА ТО бом ба ма: �ри че ср�ских �и са ца о �о сле�њем ра�у (при -
ре дио Ва са Пав ко вић, Со ла рис), из бо ре Јо ви це Аћи на (Укра �е ни
ро ман, Ла гу на) и Го ра на Пе тро ви ћа (Уну �ра шње �во ри ш�е, Ла гу на),
те дру го ко ло кри тич ког из да ња де ла Иве Ан дри ћа ко је до но си пет
књи га при по ве да ка на пи са них из ме ђу 1914. и 1975. го ди не.
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По ред ових, ко ја де ла нај мла ђих и нај но ви јих ауто ра су се ис та кла
про шле го ди не?

Збир ка Фи бо на чи јев низ (Пар ти зан ска књи га) ни је де би тант ски на -
слов Ја сне Ди ми три је вић – ње на пр ва збир ка, Пре�о зна ва ња, пу бли ко -
ва на је 2015. го ди не као на гра ђен ру ко пис по ме ну тог кон кур са еди ци је
Го луб Град ске би бли о те ке „Кар ло Би је лиц ки” из Сом бо ра – али је у
пи та њу де ло ко је на аде ква тан на чин пред ста вља ову спи са те љи цу ши -
ро ком кру гу чи та ла ца. Јед на од бољ ки де ла ко ја се штам па ју на кон -
кур си ма је огра ни чен пла сман у књи жа ре, што зна чи да ти на сло ви
те шко до ла зе до чи та ла ца и кри ти ча ра, те сто га оста ју ма хом нео па -
же ни и не при мет ни. Та од ли ка кон кур са ста вља ауто ре у не за ви дан
по ло жај, али им да је, из ме ђу оста лог, и мо гућ ност да сво је на ред не ру -
ко пи се пре зен ту ју са од ре ђе ним „за ле ђем” и вред но шћу. Они на тај на -
чин мо гу лак ше да пре ђу пре ко дру гог ко ра ка у ка ри је ри и из бег ну тзв.
зам ку дру ге књи ге ко ја не рет ко до во ди до то га да се мла ди пи сци за -
др же са мо на јед ном об ја вље ном де лу. У слу ча ју Ја сне Ди ми три је вић,
но ва збир ка је ја сан ко рак на пред у од но су на пр ве нац ко ји је и сам
имао од ре ђен ква ли тет, те је од мах ја сно да се ра ди о на сло ву ко ји де -
фи ни тив но за слу жу је чи та лач ку и кри ти чар ску па жњу. Осам ов де са -
бра них тек сто ва оства ру је сим бо лич ки по тен ци јал и ква ли та тив ни
за мах ко ји зна чај но пре ва зи ла зи про сек крат ко при ча шких из да ња, на -
ро чи то ка да се ра ди о мла ђим ауто ри ма. Би ра ју ћи да се, у ма ни ру тра -
ди ци о нал но схва ће не крат ке при че, усред сре ди на је дан пре суд ни
тре ну так у жи во ту сво јих ју на ка, аутор ка обич но за по чи ње при по ве -
да ње у in me di as res ма ни ру и бр зо сти же до по ен те сва ког за себ ног тек -
ста. Исто вре ме но да ју ћи нео п хо дан кон текст за раз у ме ва ње при ча и
во де ћи рад њу на пред, Ди ми три је вић по сти же мно го на огра ни че ном
про сто ру, то ли ко да чи та лац по окон ча њу чи та ња мо же пот пу но раз -
у ме ти идеј ни, те мат ски и са др жин ски кон цепт при че. Ипак, ју на ци
ових при ча су на не ки на чин нео бич ни и не у о би ча је ни при пад ни ци
са вре ме ног све та – би ло да се ра ди о дру штве но мар ги на ли зо ва ним
гру па ма, по је дин ци ма од се че ним од соп стве не око ли не, љу ди ма ко ји
су из ме ште ни из про сто ра ко ји сма тра ју до мом или пак о лич но сти ма
ко ји сво јим фи зич ким из гле дом или ин те лек том од ска чу од про се ка –
и на осно ву тих упе ча тљи во сти се гра ди њи хов осо бе ни иден ти тет.
Мла дић чи ји ро ди те љи не раз у ме ју ње гов сек су ал ни иден ти тет, же на
ко ја се бо ри са не из ле чи вом бо ле сти, так сист ки ња чи ји је кли јент по -
зна ти ре жи сер (ма ње или ви ше ја сне алу зи је на Џи ма Џар му ша су еви -
дент не), про фе со ри ца је зи ка у ве не цу е лан ском бор де лу, чо век ни ског
ра ста и де вој ка ко ја стре пи од сте ри ли те та – сви они се, упр кос очи -
глед ним раз ли ка ма, у про зи Ја сне Ди ми три је вић по ста ју из у зет ни и
јед на ки, и сви они до би ја ју пра во гла са ко јим мо гу да се су о че са су ро -
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вим све том ко ји их окру жу је, те ма кар на тај на чин ис ко че из ма три це
ко ја их спу та ва и те ра на при нуд но по ми ре ње са не га тив но сти ма спољ -
ног све та.

Ја на Рас те го рац Ву ко ма но вић са овом аутор ком де ли слич ну би -
бли о гра фи ју и раз во ји пут – њен пр ве нац је збир ка по ет ске про зе Исе -
чак 8 (2010), пу бли ко ва на у еди ци ји Пр ва књи га Ма ти це срп ске – и
сто га не из не на ђу је чи ње ни ца да се из ме ђу збир ки Фи бо на чи јев низ и
ње не збир ке Пус� (Тре ћи трг) мо же се по ву ћи не ко ли ко па ра ле ла. Обе
аутор ке те ма ти зу ју мар ги на ли зо ва не ју на ке ко ји те же да про на ђу про -
стор за се бе и оства ре свој пу ни по тен ци јал у окви ри ма и жи вот ним
окол но сти ма ко ји су им да ти. Ме ђу тим, док пр ва аутор ка ин си сти ра на
при по ве да њу при че као по кре та ча њи хо вих фик тив них жи во та, по то -
ња се усред сре ђу је на је зик као сред ство раз у ме ва ња око ли не и де фи -
ни са ња соп ства. Ви ше пу та ис ти чу ћи ка ко је је зик не а де ква тан да на
пра ви на чин ре флек ту је да на шњу ствар ност, она тра жи при ли ку да
адап ти ра свој ре ги стар и сво јим ју на ци ма пру жи ма кар не ка кву шан -
су да се сна ђу у ха о су XXI ве ка. Уз то, Рас те го рац Ву ко ма но вић ис тра -
жу је раз ли чи та гра фич ка, се ман тич ка, сим бо лич ка и син так сич ка
ре ше ња ко ји ма иде бли же свом ци љу. Ме ша ју ћи ћи ри лич ко и ла ти -
нич но пи смо, по и гра ва ју ћи се са фо ка ли за ци јом, про го ва ра ју ћи из ју -
на ка оба по ла, де ле ћи текст у две ко ло не ко је се гра фич ки пре кла па ју
на стра ни ци, ис ти чу ћи од ре ђе не сег мен те кур зи вом или бол до ва ним
фон том, уво де ћи ско ро оно ма то пеј ске фраг мен те, уме ћу ћи пе снич ке
од лом ке у про зни текст, и по ку ша ва ју ћи да пред ста ви ток све сти сво -
јих ју на ка, аутор ка по ка зу је ра зно вр сност из ра за и ши ри ну ко ју крат -
ка про зна фор ма да нас мо же да има. Иако се ови екс пе ри мен ти на
мо мен те ис ти чу као не у спе шни, пре ви ше кон фу зни, пре те ра ни, те мо -
жда чак и пре тен ци о зни, они де мон стри ра ју по тен ци јал по ет ске про -
зе у са вре ме ној про дук ци ји. Ова збир ка мо жда не ће на и ћи на
уни вер зал но то пао при јем код чи та ла ца, али је ја сно да се ра ди о ра ди -
кал ном при ме ру по и гра ва ња са тек стом и ис тра жи ва ња гра ни ца до ко -
јих он мо же да иде. Те мат ски гле да но, аутор ка са јед не стра не по на вља
окви ре ко је ис тра жу је збир ка Фи бо на чи јев низ – обес пра вље ни по је -
дин ци ко ји чи не онај не ви дљи ви слој са вре ме ног дру штва, као и љу ди
ко ји се су о ча ва ју са те шким из бо ри ма и ве ли ким ис ку ше њи ма у лич -
ном и про фе си о нал ном жи во ту – док, са дру ге, успе ва да про на ђе још
спе ци фич ни је и нео бич ни је ин ди ви дуе чи је при че бе ле жи. Пре ло мље -
не кроз при зму ак ту ел них и акут них про бле ма на ше око ли не, ови ју -
на ци ра сту у епи то ме срп ског дру штва на по чет ку но вог ве ка, ка ко на
пла ну без из ла зних си ту а ци ја у ко је упа да ју, та ко и у до ме ну ино ва тив -
них ре ше ња у ко ји ма тра же спас. Рас те го рац Ву ко ма но вић да је је дан
нов по глед на ур ба ну сва ко дне ви цу у ко јој ха ра ју не ра зу ме ва ње и кон -
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фу зи ја, али и ну ди ал тер на ти ву том ста њу: ин тро спек тив но по сма тра -
ње соп стве не лич но сти и по сте пе но гра ђе ње по зи ци је из ко је мо гу да
на сту па ју они ко ји не же ле да се по ми ре са по ра зи ма. 

Про шле го ди не, пр ви пут од ка ко је уста вље на у На род ној би бли -
о те ци „Јо ван По по вић” из Ки кин де, на гра да „Ђу ра Ђу ка нов” ни је до -
де ље на јер је ла у ре ат, Ми лан Вур де ља, на кон од лу ке жи ри ја да упра во
ње гов ру ко пис бу де штам пан, по ву као сво ју збир ку при ча из раз ма -
тра ња. Та збир ка је не што ка сни је на гра ђе на и на кон кур су еди ци је Пр -
ва књи га и штам па на под истим на сло вом, Со ба за бе ш�и је (Ма ти ца
срп ска), чи ме је ипак сти гла до чи та ла ца. По де ље на у две ве ће це ли не
– „Без ћо шко ва” и „Са ћо шко ви ма” – од по се дам при ча ко је се асо ци -
ја тив но по ве зу ју и до зи ва ју, док их раз два ја „При ча о обр ту”, збир ка
на пр ви по глед ода је ути сак фор мал не и ор га ни за ци о не сре ђе но сти.
Сли чан ути сак сти че се чи та њем пр вих при ча ко ји ма фи гу ри ра иста
гру па де чи јих ју на ка ко ја у истом вре мен ском окви ру до жи вља ва раз -
ли чи та ис ку ства, док се ис ти че лик про та го нист ки ње, де вој чи це сла бог
ви да под на дим ком Бан га ва. Обра зу ју ћи чвр сте ве зе ко је по ста ју све
очи глед ни је из при че у при чу, Вур де ља не дво сми сле но ци ља на фор -
му збир ке ула ча них при ча и по ку ша ва да оства ри ко хе рент ност на ни -
воу за себ них тек сто ва, али и це лог ру ко пи са. Слич но се де ша ва и у
дру гој це ли ни, ко ја та ко ђе ис тра жу је по ме ну ту ју на ки њу, али са да као
од ра слу осо бу, чи ме број не те ме ко је отва ра пр вих се дам при ча са да
до би ја ју сво је од го во ре и пар ња ке, те се по сма тра ју из пер спек ти ве
исте осо бе, али раз ли чи тог до ба. Опет, све ово во ди ка за кључ ку да је
у пи та њу про ми шље на, па жљи во кон стру и са на и пре ци зно фор му ли -
са на при по вед на збир ка ко ју је, ни ма ло слу чај но, ис та као жи ри чак
две књи жев не на гра де за мла де ауто ре, и та прет по став ка тра је док се
чи та лац не по све ти овим при ча ма де таљ ни је. Та да се от кри ва низ не -
до след но сти и мањ ка во сти ко је, прем да не увек пре ви ше очи глед не
или мно го број не, ути чу на про цес чи та ња и ква ре ути сак. Би ло да се
ра ди о ве ли ком бро ју раз ли чи тих ре фе рен ци на ко је се аутор по зи ва –
од ре ли гиј ских тек сто ва и књи жев ног ка но на до по пу лар не му зи ке и
фил мо ва – или пак о ме ша ви ни сти ло ва – од ар ха ич них ре чи до са вре -
ме ног улич ног жар го на – уви ђа се Вур де љи на те жња да им пре си о ни -
ра чи та о ца еру ди ци јом, ши ри ном зна ња и ско ро ен ци кло пе диј ским
ба ра та њем раз ли чи тим по да ци ма. Он се не пре ста но окре ће и пи сци -
ма са ко ји ма сту па у ин тер тек сту ал ну ве зу (Киш, Пе кић, Ћо пић, и дру -
ги), ма ни фе сту ју ћи по зна ва ње исто ри је књи жев но сти, али и скло ност
ка пре те ри ва њу. То пре те ри ва ње се огле да и ор га ни за ци ји са мих при -
ча, и то у ве ћем бро ју па са жа ко ји су мо гли би ти са же ти ји, кон крет ни -
ји и упе ча тљи ви ји. Ово, на рав но, ни је гре шка са мо ауто ра, али је сте
при мер не а де кват но из не се не иде је ко ја, упр кос по чет ном по тен ци ја -
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лу и ква ли те ту ру ко пи са, не ре зул ти ра пот пу но успе шним штам па ним
из да њем. На ауто ру је, нај зад, да у на ред ном пе ри о ду по ку ша да пре -
по зна ус пе ли је сег мен те сво је збир ке – при че као што су „Стр шљен са
два ли ца”, „По жар” или „Да очи не ви де” – и уна пре ди стил ско, те мат -
ско-мо тив ско и фор мал но од лич је сво је про зе, до во де ћи бу ду ће тек -
сто ве у ра ван са по ме ну тим де ло ви ма ове збир ке.

*

По зна то је да су не ки од на ших нај бо љих са вре ме них про за и ста по -
че ли сво је ка ри је ре упра во као пи сци крат ких при ча. Не ки од њих су
се ка сни је усме ри ли на пи са ње ро ма на, док су дру ги оста ли при мар но
при по ве да чи, до ка зу ју ћи нео п ход ност по све ћи ва ња крат кој про зној
фор ми у кон ти ну и те ту, то ком ду жег ни за го ди на и де це ни ја. Ме ђу тим,
без об зи ра на то шта су ка сни је ра ди ли, сви ови ауто ри су сво ја пр ва де -
ла ко ри сти ли као при ли ку да се пред ста ве но вим чи та о ци ма и на до гра -
ђу ју свој стил. Нео п ход но је из не ти и „пре жи ве ти” пр ве и дру ге књи ге
на нај бо љи мо гу ћи на чин, из ву ћи из њих мак си мум, ис ко ри сти ти их
као ис пи ти ва ње соп стве них гра ни ца и у њи ма оста ви ти све гре шке ко -
је ка рак те ри шу про цес пи са ња мла дих ауто ра. Ове књи ге су ва жан део
би о гра фи је, али и део спи са тељ ског од ра ста ња, и због то га је бит но о
њи ма го во ри ти ка да год се за то ука же при ли ка. Уко ли ко се тренд о
ко јем је би ло ре чи на по чет ку на ста ви и у на ред ним го ди на ма, мла ди
пи сци до би ће још ви ше про сто ра и при ли ка да пи шу и да се афир ми -
шу, а то је, нај зад, је ди ни на чин да књи жев ност на пре ду је. 
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