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Ге не ра ци ја 
ко ја ће (у)чи ни ти мно Го

Пре глед про дук ци је крат ке при че у 2014. го ди ни

не ма крат ких при ча, у ства ри, пи сац или за вр ши крат ку при чу,
или је про ду жи, или пи ше ро ман, али то су раз не фор ме.

ми лош цр њан ски (раз го вор са Ђор ђем
Зор ки ћем, „оно што мо же на пи са ти са мо
књи жев ник“)

Пр во је по ку шао да се уби је, а са да, ка жу, хо ће да ме по зо ве на
дво бој. а због че га? Ду ри се, фрк ће, про по ве да но ве фор ме... Па
за све нас има ме ста, и за но ве и за ста ре – за што да се гу ра мо?

а. П. че хов, Га леб

Безмало ис кљу чи во спорт ски тер мин „сме на ге не ра ци ја“ обич но има
не га тив ну ко но та ци ју и при зи ва у се ћа ње не у спе хе ре пре зен та тив них
се лек ци ја на ших спор то ва и оправ да ња ко ја се че сто сво де на упра во
те две ре чи. За мор и по тро ше ност кључ них име на, с јед не стра не, и не -
до вољ но ис ку ство мла ђих сна га, с дру ге, за јед но до во де то то га да се
по је ди ни на сту пи спорт ских ко лек ти ва оце не као сра мот ни и не до -
стој ни тра ди ци је, па по том од ба це од свих и сме сте у фи о ку за бо ра ва,
ме ђу све оне до га ђа је о ко ји ма је бол но ми сли ти и не мо гу ће про го ва -
ра ти објек тив но, без емо ци ја. ме ђу тим, сме на ге не ра ци ја се у окви ри -
ма пи са не ре чи не мо ра увек сма тра ти не га тив ном по ја вом – шта ви ше,
ве лик број са вре ме них на ци о нал них књи жев но сти до бар део сво јих го -



ди шњих сред ста ва одва ја на афир ма ци ју ауто ра нај мла ђе, мла ђе и сред -
ње ге не ра ци је, и упра во се у пи сце у два де се тим, три де се тим и че тр де -
се тим го ди на ма жи во та ула же мно го и оче ку је још ви ше. на ша пе снич ка
сце на већ не ко вре ме има мла ђе пред став ни ке, сна жна и ква ли тет на
име на овен ча на нај ве ћим при зна њи ма, док се по ме ну та тен ден ци ја –
оче ки ва ња ви ше не го ула gа ња – по чи ње од ви ја ти и у про зном окви ру.
у не из бе жним ве стима ве за ним за на гра де и ли сте нај чи та ни јих на -
сло ва, при мет на је ра сту ћа при сут ност ауто ра ро ђе них то ком, ре ци мо,
се дам де се тих го ди на XX ве ка ко ји су до са да већ ета бли ра ни и „уна -
пре ђе ни“ из ка те го ри је мла dих у пи сце среdње ге не ра ци је, прем да су
ове озна ке по ста ле вр ло флек си бил не и из ли за не.

на по кон, по сма тра ју ћи про шло го ди шњу про дук ци ју крат ке про -
зе, мо же се уочи ти да је упра во ова ге не ра ци ја до не ла при ме тан број
вред них на сло ва ко је пре по зна ју и пу бли ка и кри ти ка. од ре ђе не струк -
ту ре се и да ље окре ћу ста ри јим пи сци ма, хва ле их и на гра ђу ју, али суб -
вер зив ност и ал тер на ти ва ко ју крат ка про зна фор ма обез бе ђу је
пру жа ју про стор не ким дру гим пи сци ма. они се, пак, ве ћи ном не
окре ћу ка ста ри ји ма зах те ва ју ћи свој глас, при ли ку и шан су, већ као
да при хва та ју ко ег зи стен ци ју, али је еви дент но да је про шла при по ве -
дач ка го ди на ис та кла ма хом мла ђе ауто ре, чак и ја сни је од ста ри јих.
украт ко, ге не ра циј ски јаз по сто ји, али не ути че на ква ли тет.

Го во ре ћи о на сло ви ма у ко ји ма су чи та о ци мо гли да ужи ва ју, из ме -
ђу оста лих тре ба ис та ћи де ла Да ни ла ни ко ли ћа (Јеdна уpор на усpо ме на,
Ву ко тић ме ди ја), Вла да на ма ти је ви ћа (При сtа ни шtа, аго ра), ми хај ла
Пан ти ћа (При че оd во dе, Слу жбе ни гла сник), Бо ри во ја Гер зи ћа (По слеd-
ње сtва ри, рен де), ми ла на то до ро ва (Не мо gу ов dе dа dо че кам ју tро,
ар хи пе лаг), ни не ра бре но вић (При че са gра ни це, ар хи пе лаг), иго ра
ма ро је ви ћа (Бе о gра ђан ке, Ла гу на), ма ри ја Ли гу о ри ја (Пр ва љу бав, Ла гу -
на), те про шле го ди не пре ми ну лог Са ше Ха џи тан чи ћа (Боg их pо gле dао,
та не си). мо же се уви де ти да су не ка од нај при сут ни јих и нај ква ли тет -
ни јих име на са вре ме не срп ске про зне сце не – ме ђу ко ји ма се из два ја ју
она о ко ји ма ће уско ро би ти ви ше ре чи – про шле го ди не оства ри ла у
крат кој фор ми, а ту ни је реч са мо о до бит ни ци ма нин-ове и ан дри -
ће ве на гра де (ар се ни је вић, ћи рић, ма ти је вић, ни ко лић, Пан тић, Ха -
џи тан чић), већ и о ауто ри ма при сут ним на ви ше по ља и у уло га ма
пре во ди ла ца, при ре ђи ва ча, есе ји ста и уред ни ка (Гер зић, ма ро је вић и
др.). на по љу ан то ло ги ја и те мат ских збир ки, на мет ну ле су се При че из
ра се ја ња (при ре дио Дра го слав Де до вић, Са ми здат), Еpи tа фи ја ра tа:
ан tо ло gи ја срpске раtне pри че (при ре дио мла ден Ве ско вић, Бе о град -
ски уни вер зи тет и уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар мар ко вић“)
и Че tвр tа сtо ме сtо: ан tо ло gи ја pри ча о чи tа њу но ви на (при ре дио
Ср ђан В. те шин, ар хи пе лаг). По себ ну по зи ци ју у про шло го ди шњој
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про дук ци ји за у зи ма из да ње Но ва срpска pри pо веtка (при ре дио Го ран
Скро бо ња, Па ла дин) са три де сет и че ти ри ауто ра раз ли чи тих по е тич -
ких и те мат ских окви ра, док при сут на име на – Га та ли ца, Лен голд, Пи -
са рев, Ђур ђе вић, ол тва њи, Пав ко вић, Ба јић, Зе лић, Бје ло гр лић и дру ги
– као и обим, за мах и оп сег про јек та ко ји је до вео до из да ња (све при -
че су већ штам па не у Па ла ди но вим ан то ло ги ја ма; сад су са бра не као the
best of) чи не ово де ло ка пи тал ним пре се ком бит ним за бу ду ћа ис тра жи -
ва ња срп ске при по вед не про зе с по чет ка XXI ве ка.

о не ким до са да не по ме ну тим збир ка ма вред ним па жње ко је су већ
при ву кле ин те ре со ва ње кри ти ке и чи та ла штва ће са да би ти ви ше ре чи.

от при ли ке у исто вре ме ка да је сти гла вест да је ње гов ро ман Са -
свим скром ни dа ро ви (2011) овен чан тре ћим ве ли ким при зна њем
(европ ска на гра да за књи жев ност, по сле Ви та ло ве и на гра де „Бо ра
Стан ко вић“), угље ша Шај ти нац је об ја вио и дру гу књи гу крат ке про зе,
Ба на tо ри јум и ина pро за (ар хи пе лаг). ова слу чај на по ду дар ност је до -
ве ла до то га да се но во из да ње, ба рем у пр вим но вин ским освр ти ма,
ста вља у исти кон текст са по ме ну тим ро ма ном, али се па жљи ви јим чи -
та њем от кри ва да са њим, сем од ре ђе них ге не ра циј ских, про стор них и
фи ло зоф ских ми сли, не обра зу је то ли ко ве за ко ли ко фор ми ра у ам би -
јен ту из ме ђу, ре ци мо, дра ма Ху dер сфилd (2005) и Ба наt (2007) и ро ма -
на VOK ON! (2007). Би ло би на ив но де фи ни са ти те мат ско-по е тич ку
осно ву при ча као „ко мен тар на шег па да и про па сти“, али Шај ти нац
опи су је упра во то, прем да по све нео бич но, емо тив но и спе ци фич но.
Гро те ска, ко ја се у по чет ним при ча ма ме ша са ква ли тет ним ху мо ром,
у јед ном тре нут ку пре ра ста у оту жну сли ку сва ко дне ви це, ко јој се чи -
та лац ви ше не сме је, већ, са да ми сли скре ну тих на оно pра во, уви ђа ка -
ко и сам (про)па да за јед но са про та го ни сти ма у све ту ко ји је одав но
оти шао до ђа во ла. овај пре о крет се де ша ва у сре ди шњој и нај о бим ни -
јој це ли ни, „ами ко“, ко ја пре ла зи окви ре и гра ни це крат ке при че и
пре ра ста у ком плек сну, је зич ки зах тев ну и стил ски раз и гра ну па ра -
фра зу еп ске по тра ге у са вре ме ном поп кон тек сту. Док, да кле, пр вих
пет при ча од ли ку ју ху мор, сленг и жар гон, (не)искрен по лет и иро ни -
ја, по то њим пет де фи лу ју вој ни ци, ра ње ни ци, про па ли умет ни ци на
ру бу ег зи стен ци је и нео ства ре не љу ба ви. од мла до сти у пр вој при чи
„Пла на ни је би ло“ до са хра не на ра то ра по след ње, ин спи ри са не Џе ком
Лон до ном, „меј сон у ва зду ху“, Шај ти нац се те мат ски кре ће на до ле, али
сти ли стич ки оста је на истом ни воу. мо жда за то што опи су је про стор
Ба на та са ње го вим спе ци фич ним ли ко ви ма, он под се ћа на по ма ло за -
бо ра вље ну крат ку про зу ми ло ша цр њан ског, ко ји је тај про стор и исте
љу де опи си вао на сли чан на чин, пре без ма ло це лог ве ка, а ко јом де -
фи лу ју ка ри ка ту ре готово јед на ко по ре ме ће не све сти и суд би не, љу ди
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не сна ђе ни и од у зе ти. ме ђу тим, док су они има ли објек ти ван раз лог за
та кво по на ша ње услед упра во пре жи вље ног Пр вог свет ског ра та, над
став ком да се Шај тин че ви ју на ци, ско ро сто го ди на ка сни је, по на ша ју
и раз ми шља ју на сли чан на чин – би ло да се ра ди о ко ин ци ден ци ји, по -
на вља њу исто ри је као са ти ре или симп то ма тич ној ди јаг но зи дру штва
– чи та лац се мо же нај ви ше за ми сли ти.

на тра гу три при ме ће на на сло ва вр ло ви со ког ква ли те та, ро ма на
Мр tво по ље (2010) и Са tо ри (2013), и на гра ђе не збир ке при ча Есpи -
ран dо (2011), но ва збир ка Ср ђа на Ср ди ћа Са gо ре ва ња (књи жев на ра ди -
о ни ца ра шић, до ступ на и у електронском фор ма ту код истог из да ва ча)
ка чи та о ци ма об ли ку је дво стру ки при ступ: од го ва ра на пи та ња из ра -
ни јих де ла и по ста вља но ва, још те жа и ком плек сни ја. она про ду бљу -
је пи шче ву по е ти ку ко ја је до са да по сто ја но уте ме ље на и ко ја се
сва ким но вим де лом усло жња ва и до би ја на бо гат ству, та ко да пру жа
ком би на ци ју оче ки ва ног из ра за и нео че ки ва ног до дат ка. у овим при -
ча ма се тај но вум кри је у хер ме тич но сти ис ка за, на ги ња њу ка бла гој
фан та сти ци и сти ли стич ко-је зич ком на прет ку. Пр ве ве сти о овом ру -
ко пи су да ти ра ју из 2010. ка да је Срдић, као до бит ник Пе ки ће ве сти пен -
ди је, об зна нио да ће се у де лу ана ли зи ра ти тра га ње ју на ка за
иден ти те том кроз про цес са го ре ва ња, где се кри је и тај на на сло ва: они
у ма ни ру фе ник са од ба цу ју сво је ста ро „ја“, пред ста вља ју се у но вом све -
тлу, кре и ра ју вир ту ал не (под)иден ти те те, бе же од ствар но сти, ис тра -
жу ју соп стве ни чул ни и ерот ски на бој, ула зе у раз не кон флик те, уда љу ју
се од по ро ди це и око ли не, и от кри ва ју тај не из про шло сти, а све да би
у том но вом, ско ро „ажу ри ра ном“ об ли ку мо гли да пре жи ве у пр ља вом
све ту. исто као што у есе ји ма збир ке За pи си из чи tа ња (кул тур ни цен -
тар но вог Са да), об ја вље не не ду го на кон Са gо ре ва ња, ра све тља ва мар -
ги нал(изо ва)не ауто ре (Џон ке не ди тул, ју кио ми ши ма, ми лан
оклоп џић и дру ги), са да осве тља ва ју на ке ко ји су мар ги нал ци у соп -
стве ним жи во ти ма. ин спи ра ци ју и чи та лач ке пре о ку па ци је пи сца ко -
ји је го ди на ма ра дио на ру ко пи су и до ра ђи вао по је ди нач не при че мо гу
се пре по зна ти нај ви ше у епи гра фи ма и сти лу ко ји на мо мен те ево ци -
ра Бер нхар да и Џој са (иро ни ја, блок-фор ма, ток све сти, итд.), али и
све при сут ну му зи ку, поп кул ту ру, Го го ља и са мог Пе ки ћа. уплив иде -
о ло шких па са жа би ло ко је вр сте, као и по ли тич ко-дру штве них ак тив -
но сти и бун та мла ђе ге не ра ци је, то ли ко при сут них у са вре ме ној
срп ској про зи, код Ср ди ћа ма хом из о ста ју – ка да до ти че ту те му, он да
се кри тич ки освр ће на по ја ве по пут ан ти се ми ти зма, на ци зма и хо мо -
фо би је, те зло чи не и кри ти ку по ли тич ке ели те. мо жда и нај ве ћа вред -
ност ове збир ке је сте јед на ко убе дљи во и аутен тич но пред ста вља ње
суд би не тра гич ног по је дин ца у про вин ци ји, на вој во ђан ском се лу или
у Пра гу, Бе чу, афри ци („еспи ран до“, „Leng Tch’e“), це лог дру штва („Па -
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цов са ња ри“, „олов ни ка ру сел“) и умет нич ког сен зи би ли те та пре не -
тог у ствар ност („Го лем“ и за вр шна при ча, „о вра ти ма“). Струк ту ра
збир ке фор ми ра уз ла зну пу та њу не са мо у стил ском сми слу, већ и те -
мат ски, и фи ни ши ра при чом ко ју мно ги ту ма чи већ са да сма тра ју јед -
ном од нај у спе ли јих у до са да шњем при по вед ном опу су овог ауто ра.
не ке од де вет на мо мен те те шко чи тљи вих и тмур них при ча из збир -
ке Са gо ре ва ња пред ста вља ју ан то ло гиј ски ма те ри јал ко ји не би смео
да буде за бо ра вљен и остане непре по знат од стра не чи та ла штва, кри -
ти ке и жи ри ја.

Пред ста вив ши се у крат кој про зи пр вом це ло ви том збир ком Ово
ни је ве се ло ме сtо (,,Ла гу на“), Вла ди мир ар се ни је вић гра ди свој про -
стор и у овој фор ми са пет ду жих при ча и укљу че ним ре и зда њем илу -
стро ва не збир ке/ци клу сом улан ча них при ча на тра гу но ве ле, Ми нуt
– pуt око све tа за 60 се кун dи (2011, Сту дент ски кул тур ни цен тар но -
ви Сад, лук су зно из да ње са илу стра ци ја ма Ва лен ти не Бро ште ан), ко ја
се ов де по ја вљу је у фор ми нео че ки ва ног бо ну са, „по клон при че“ ко ја
за тва ра де ло. По ве зу ју ћи на слов са про стор но-вре мен ским од ре ђе њем
рад њи при ча (Бе о град, Њу Џер зи, Лон дон и др. од 1930-их до 2010),
ла ко се на слу ћу је основ на те за: „ве се ло ме сто“ не по сто ји и ни ка да ни -
је по сто ја ло. иза те пр во бит не иде је, ни ка ко но ве, ипак се кри је ду бљи
кон цепт: пр вих пет при ча гра да циј ски при ка зу ју су ро ву ег зи стен ци ју
и суд би не по је ди на ца ко је, ка ко век те че, по ста ју про бле ма тич ни је и
тра гич ни је – те је ја сна дис кре пан ци ја из ме ђу пр ве и пе те – да би иде -
ја о све при сут но сти зла, на си ља, пат ње и не спо ко ја кул ми ни ра ју ћи
екслпо ди ра ла у два де сет и пет фраг ме на та за вр шне при че. она по кри -
ва све ме ри ди ја не у јед ном фи зич ком ми ну ту ко ји пред ста вља дру га -
чи је до ба да на у раз ли чи тим ло ка ци ја ма свих стра на све та, алу ди ра на
си мул та ност и по ве за ност по је ди на ца јед ном спе ци фич ном ни ти, и та -
ко ђе илу стру је ко лаж нај ши рег мо гу ћег спек тра људ ских емо ци ја и си -
ту а ци ја, про бле ма и сре ће, по че та ка и, че шће, кра је ва жи во та. ипак,
ова за о кру же на и већ из да та це ли на из гле да не по треб но у овом кон -
тек сту и по ма ло ква ри це ло куп ни ути сак (ако је на ме ра ,,Ла гу не“ и/или
ауто ра да се ак ту е ли зу је пр ви ти раж не ко мер ци јал ног из да ва ча, он да
би бо љи ко рак био по нов но из да ње де ла као за себ не књи ге, на ро чи то
за то што би он да ови вред ни фраг мен ти сти гли до ве ћег бро ја чи та ла -
ца), по себ но по сле ус пе ле при че „ки не ски ња“, ко ја нај тра гич ни је, на -
кон што већ на пр вим стра на ма на го ве сти ис ход, фи ни ши ра ру ко пис
ак ту ел ном те мом ра сне и на ци о нал не не тр пе љи во сти код до ма ћих ек -
тре ми стич ко-кри ми нал них гру па. Прет ход не че ти ри при че ва ри ра ју
из ме ђу (1) пост мо дер не ме ша ви не исто ри је, фак то гра фи је и фик ци је,
с јед не стра не, и па сти ша псе у доци та та ствар них из во ра и стри па, с
дру ге, а њи ма про ми чу лич но сти по пут Ге це ко на, алек сан дра Зо гра -
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фа, Бо ба Ди ла на и Ву ди ја Га три ја („Пи тер Фли...“ и „Song to Mr. G“), те
(2) ин тим них ис по ве сти пи сца и ње го вих про та го ни ста на пре крет ни -
ца ма жи во та у исто вре ме ном от кри ва њу тра у ме и сло бо де („Cro co di les“
и „Сви ре пост“). При ча ма је за јед нич ка из ме ште ност при по ве да ча или
угла по сма тра ња и фраг мен тар ност на ра ци је, а уни вер зал ност те ме
збир ке се оства ру је пре и спи ти ва њем пој мо ва све при сут но сти и ба нал -
но сти зла код Жа на Бо дри ја ра и Ха не арент: у све ту без „ве се лих ме -
ста“, љу ди су по ве за ни злом чо ве чан ства. ар се ни је вић је у овој збир ци
пи сац зре лог сти ла – две или три при че ра сту у би тан део ње го вог опу -
са – ко ји одав но ни је са мо „нај мла ђи до бит ник нин-ове на гра де“; овај
опис му, уз гред, кат кад ви ше ште ти не го ла ска и не по треб но се ис ти -
че, упр кос вред но сти и трај но сти (ни је оче ки ва но да ће се у ско ри је
вре ме у ак ту ел ној кли ми ко јој су нај мла ђи про за и сти из ло же ни у по -
гле ду из да ва ча и, на ро чи то, вред них на гра да, по ја ви ти ла у ре ат те на -
гра де у два де се тим го ди на ма).

Про блем са не до вољ но ква ли тет ним про зним де ли ма се нај че шће
сво ди на ре цеп ци ју и ис ку ство ко је пи сци осе те на кон њих – уко ли ко
су до вољ но са мо све сни, ин тро спек тив ни и раз ви је ни, не у спех де ла их
мо же на у чи ти ка ко да на ред но не бу де та кво или им по мо ћи да схва -
те да од ре ђе на фор ма или жа нр јед но став но не од го ва ра ју њи хо вом
сти лу. ме ђу тим, књи ге ко је опи су ју из ве сну дру штве ну гру пу, укљу че
ши ро ку па ле ту ју на ка и из ра за, а њи хо ва са ма из вед ба на по слет ку бу -
де ис под ква ли те та, до во де до озбиљ ни јег про бле ма и има ју знат но ве -
ће, да ле ко се жни је и ком пли ко ва ни је им пли ка ци је. Са овим у ве зи
тре ба ис та ћи збир ку Жен ски у сtо tех ни ка (Де ре та) Сла ђа не илић.
кон ци пи ра ју ћи је као све о бу хва тан пре сек по зи ци је же на да нас, што
је на идеј ном пла ну пот пу но ле ги тим но и ви ше но по жељ но, аутор ка
из не ве ра ва чи та о це ско ро на сва ком ко ра ку. За не ма рив ши за во дљив и
не пре ци зан на слов ко ји алу ди ра на лек ци је ко ји ма ће (ве ро ват но?) му -
шкар ци лак ше схва ти ти же не или же не успе шни је спо зна ти са ме се бе,
нај ве ћи про блем два де сет и јед не при че је су не пре ци зност, па у шал -
ност и ба нал ност. овим де та љи ма се тре ба по све ти ти, на уштрб ис ти -
ца ња про бле ма тич ног сти ла и из ра за ко ји ва ри ра од оп штих ме ста,
ди гре си ја и не рет ко бес по треб ног по на вља ња, до па ра фра зе, до пу не и
ре ин тер пре та ци је већ по сто је ћих тек сто ва у ма ни ру ин тер тек сту ал ног
ко ке ти ра ња. Што се ти че по ме ну те ба нал но сти, аутор ка је ус пе ла да
до бар кон цепт пред ста ве јед ног те мат ско-мо тив ског скло па из мно го
раз ли чи тих угло ва по јед но ста ви уме сто да га раз ви је. та ко чи та о ци не
до би ја ју де ло ве сла га ли це, већ јед но ди мен зи о нал не ис по ве сти про па -
лих љу ба ви, нео ства ре них ам би ци ја и же на ко је не де мон стри ра ју мен -
тал ну и емо тив ну зре лост: на ра тор ке и про та го нист ки ње при ча се не
бо ре за се бе у све ту ко ји их већ не по ште но по сма тра са ви си не, већ се до -
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дат но по ни жа ва ју љу бав ним из бо ри ма, по ди ла же њем парт не ри ма,
оства ре њем при вид них по бе да над му шком око ли ном пре те ра но на гла -
ше ном сек су ал но шћу, итд. чи та о ци ма, сто га, при че де лу ју бле до и нео -
ства ре но; на чи tа tељ ке, ме ђу тим, ве ро ват но има ју дру га чи ји ефе кат и
ни је ис кљу че но отво ре но не за до вољ ство и ре волт што је чи тав жен ски
род опи сан као скуп осо ба ко је хо да ју кроз свет, и жи вот, без пу но раз -
ми шља ња. ру ко пис ко ји је на сло вом пред ста вљен као све о бу хва тан и
ауто ри та ти ван по ста је не ис ко ри шћен: чак и при че са по тен ци ја лом, по -
пут „За вет“ и „на оба ла ма стра ха“, су раз вод ње не и окон ча не без ефек -
тив не по ен те, а ве зе ко је бе же од ти пич не пред ста ве на ги њу ћи
хо мо е ро ти ци не би ли ис та кле и тај тип љу ба ви („из кан це ла риј ског чи -
сти ли шта“, „мо гао бих се љу би ти са иго ром“ и „Љу бав“) су не спрет не
и пре ви ше сра ме жљи ве. на кра ју, нај ве ћи про блем ове збир ке ни је ни
чи ње ни ца да су му шки ју на ци ти пи зи ра ни (че сто опи са ни са мо као „ле -
пи“ и про фе си о нал но од ре ђе ни као умет ни ци), а жен ски, по себ но они
у ко ји ма се на слу ћу ју ауто би о граф ски еле мен ти, ско ро увек успе шни,
при влач ни и атрак тив ни (крај ње па ра док сал но и иро нич но, крај ња
при ча са др жи ре че ни цу: „умет ност не тр пи ис тост, бар не пре ду го.“),
већ чи ње ни ца да ове при че по но во да ју жен ском ро ду се кун дар ну по -
зи ци ју у дру штву, уме сто да је охра бре, осна же или ма кар аде кват но
опи шу.

ма хом зна на по кри ти чар ском и уред нич ком ра ду у бе о град ском
Скц-у и ро ма ну Три са мо ће (2010), Ве сна ка пор се са да пред ста вља
пр ви пут у крат кој фор ми збир ком По се ћа њу се хо dа као pо ме се чи ни
(аго ра). асо ци ја ти ван на слов отва ра ана ли зу ве ћег бро ја је да на ест
при ча – њи хо ва те ма ти ка ва ри ра из ме ђу кул ту ре се ћа ња, сва ко дне ви -
це брач ног/по ро дич ног жи во та и узо ра са ко ји ма обра зу ју ин тер тек -
сту ал не ве за. та ко се де ло већ по ме ну тог ми ло ша цр њан ског не узи ма
са мо као на слов на струк ту ра и епи граф нај ду же при че, „ча со ви оп се -
не, трип тих за нас“, већ и као ин спи ра ци ја за при чу „Сен ке“, ко ја се по -
ја ви ла у прет про шло го ди шњој ан то ло ги ји Пуtник са dа ле ког не ба, у
ко јој је овај пи сац об ра ђи ван као књи жев ни ју нак1. Са да се ове две при -
че ја вља ју јед на до дру ге, на ста вља ју ћи се и до пу њу ју ћи, а у њи ма
аутор ка ин тер пре ти ра и по ми ње не са мо Се о бе и Дру gу књи gу се о ба
(ода кле је и по ме ну та на слов на фра за), већ и Иtа ку и ко мен tа ре, Коd
Хи pер бо ре ја ца и „апо те о зу“, чи ме се кла сик на ше књи жев но сти ре ак -
ту е ли зу је и ње гов из раз опо на ша. „ча со ви оп се не, трип тих за нас“ је
та ко ђе до бар при мер сти ли стич ке об ра де: из не се на у фор ми фраг ме -
на та, она са др жи ви ше пер спек ти ва, та ча ка фо ка ли за ци је и пре пли та -
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ња на ра ци је, док се ње на основ на те ма за др жа ва на об ра ди књи жев но -
сти и љу ба ви ко је се пре ла ма ју у ју на ки њи/на ра тор ки. Ве ћи на оста лих
при ча пре и спи ту је по ро дич не од но се и ма хом их при по ве да жен ски
глас, те ни је по гре шно и по сма тра ти не ко ли ко за себ них це ли на као
кон сти ту ен те јед не ве ће. уз то, ка по ро ва ефект но по на вља мо ти ве из
при че у при чу и на ра тив ни оквир се пре ли ва из јед не у дру гу, чи ме се
ефе кат по ве за но сти оства ру је и на том ни воу. та ко се, на кон увод не
при че „Св(ј)етлост или скла па ње при че од тре ну та ка“ у ко јој се од но -
сом бра та и се стре ски ци ра ју фа тал не по сле ди це ско ри јих ра то ва и мо -
тив слу чај но сти, ре ђа ју ма ње или ви ше ком пле мен тар не „мра ви“,
„му зич ка ку ти ја“, „Деч је бо ле сти“ и „кад бих мо гла по но во“ – њих ве -
жу мо тив бра ка и од нос тро у гла су пру га–су пруг–све кр ва, ме шо ви та
осе ћа ња ко ја оп се да ју мо дер не по ро ди це, док по след ње две са др же и
готово иден ти чан раз го вор ју на ки ња. та ко ђе су при сут ни про бле ми у
ко му ни ка ци ји, симп то ма тич ни за наш век и дру штво, као и тро стру -
ка уло га же не из ме ђу са мо све сне ин ди ви дуе, су пру ге и мај ке. По е ти зо -
ва ни па са жи су стал но при сут ни и нај ја сни је се уви ђа ју у при чи „Снег“,
ми ни ја ту ри о брач ном (не)спо ко ју. оно што ка по ро ва – за раз ли ку од
или ће ве – успе ва је сте да аде кват но пред ста ви про бле ме и ис ку ше ња
мо дер не же не и на чи не ка ко се са њи ма из бо ри ти без да се под лег не
сте ре о ти пи ма, по ста вља њу у ин фе ри о ран по ло жај и гу бит ку гла са. ма -
да се све при че не мо гу сма тра ти вр хун цем у про шло го ди шњој при -
по вед ној про дук ци ји, не ке од њих је су вре дан до при нос укуп ном
ква ли те ту.

Слич но ка по ро вој, и крат ка про за ми ће Ву ји чи ћа у збир ци Ро ње -
ње на dах: pри че и pо шtа pа ли це (Ге о по е ти ка) се осла ња на (из гле да)
не из бе жног цр њан ског, али не те мат ски и асо ци ја тив но, већ сти ли -
стич ки: ри там ње го вих ре че ни ца нај ви ше под се ћа упра во на ри там ко -
ји је тај пи сац оства ри вао за пе та ма. тај стил при зи ва сли ку из на сло ва
– жи вот ње го вих ју на ка је сав у по тра зи, али не на мах нит на чин, већ
са свим су прот но. та мир на про за про па ги ра ати пич не те ме за при пад -
ни ка ге не ра ци је пи са ца ко ји су на мо мен те гла сни, на пад ни и спрем -
ни да се бо ре про тив си сте ма, па се ла ко уви ђа да ов де, као код Ср ди ћа,
не ма до ми нант не иде о ло ги је, отво ре не по ли тич ко-дру штве не кри ти -
ке, те жње ка суб вер зив но сти или по тре бе са ис ти ца њем по себ но сти.
аутор при по ве да о лич ним и по ро дич ним те ма ма по је ди на ца чи ји су
жи во ти ста ло же ни, али им по тре ба за про ме на ма и за ра ња њу у ду би -
ну уз ро ње ње на дах ни је стра на. Сто га се и ове при че чи та ју спо ро и
из сва ке из би ја не ка вр ста нео че ки ва но сти. те мат ски гле да но, оне об -
ра ђу ју су жи вот при по ве да ча-про та го ни сте и мар те, тет ке ње го вог оца,
ком би ну ју ћи ан ти по де мла до сти и ста ро сти, не ви но сти и ис ку ства, те
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ме ре ња вре ме на уз ди са ји ма и са ти ма. По ред ано ним но сти, у на ра то ру
се пре по зна ју од је ци ауто ра, по себ но у асо ци ја ци ја ма на ро ман Ошtар
сtарt (2010) и но вин ску ка ри је ру – ме та фо ра фуд бал ске игре је са да
по ста ла про блем ка ко на ста ви ти пи са ње на кон об ја вље ног пр вог де ла.
Ње го ва је ди на ус пе ла кре а ци ја, при ча о тол сто ју ко јом се збир ка и
окон ча ва („ов де по чи ва Лав тол стој“), че сто се по ми ње, а не си гур -
ност, страх и бо ја зан пи сца ко ји је пред за дат ком дру гог тек ста су ауто -
ре фере нци јал ни, при мет ни и аде кват но опи са ни у ме так њи жев ном
ма ни ру. Ње га оп те ре ћу је пи са ње но вог ру ко пи са, стал но раз ми шља о
ње му, без пре стан ка за пи су је, пре пи су је, пре о бли ку је, адап ти ра и од ба -
цу је иде је, ауто по е тич ки опи су је про цес кре а ци је и ме ша ствар ност,
исто ри ју, ис ку ство и фик ци ју. Ву ји чић-кри ти чар и Ву ји чић-но ви нар че -
сто из ви ру (по себ но у при чи „кључ не ре чи“) у ин тер тек сту ал ним освр -
ти ма на про чи та не и ин тер вју и са не ства ра о це, те су у при ча ма ли ко ви
и ре чи Ду ша на ма ка ве је ва, чар лса Си ми ћа, ра ше По по ва, мир ка ко ва -
ча, Бо жа ко при ви це, Пе те ра естер ха зи ја и дру гих, кул ми ни ра ју ћи при -
чом „око зе маљ ског гло ба“ (та ко ђе у ан то ло ги ји Пуtник са dа ле коg
не ба), у ко јој се ре че ни це цр њан ског ме ша ју са ауто ро вим. иако су ма -
хом на ста ја ле по по зи ву, на од ре ђе не те ме, за ча со пи се и те мат ске
збир ке, Ву ји чић кроз нај ве ћи део при ча про вла чи лик мар те, ко ју сва -
ки пут по но во пред ста ви, и исту ат мос фе ру. упра во се у овом де та љу
кри је ор га ни за ци ја збир ке: уз исте ју на ке и на ра то ра, при че по на вља -
ју лајт мо ти ве – страх од смр ти, пи са ње, ин тер вјуи, кљу ча о ни ца кроз
ко ју се по сма тра свет (опет ти пи чан по глед крат ке про зе) итд. – и од -
ви ја ју се у истом про сто ру. из овог раз ло га се она мо же чи та ти као
при по вед ни ве нац, збир ка улан ча них/по ве за них при ча, где је ве за по -
је ди нач них це ли на ве ћа и осе тљи ви ја. ово ре флек ту је текст „раз глед -
ни це“ са два на ест флеш-фикшн при ча о ис тој ју на ки њи, фор ми ра
ци клус и симп то ма тич но пре сли ка ва за себ ност и по ве за ност као ор га -
ни за ци ју збир ке. на по слет ку, три при че озна че не као „По шта па ли це“
су је ди но што пре о ста је пи сцу са спи са тељ ском бло ка дом: по на вља ју
ра ни је те ме и за о кру жу ју це ло ви тост.

Све сна од лу ка да се пи сац ба ви ја сно од ре ђе ном жан ров ском
књи жев но шћу у да на шњој из да вач кој кли ми је рет ка и хра бра, по -
себ но ако се, као и слу ча ју збир ке По кла dе и dру gе pри че (Па ла дин)
Го ра на Скро бо ње (не ти пич но опре мље ну ин фор ма тив ним пред го -
во ром ауто ра и по го во ром Ва се Пав ко ви ћа), то чи ни у ма ње при мет -
ном про зном окви ру. аутор је по след њих го ди на па ра лел но раз ви јао
два то ка свог ства ра ла штва ко ја у овом на сло ву до сти жу тре нут ни
вр ху нац. као пр во, ро ма ни ма Чо век ко ји је убио Те слу или Днев ник
аpсин tа и кр ви (2010) и Сва Те сли на dе ца (2013) је за по чео об ли ко -
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ва ње јед ног но вог па ра лел ног све та исто ри о граф ске ме та фик ци је у
чи јем су сре ди шту ни ко ла те сла и ње гов при ват ни, по слов ни и на -
уч нич ки жи вот, а овај кон структ сам аутор опи су је као „те сла вер -
зум“ у ко јем се су сре ћу исто ри ја, фан та сти ка и фик ци ја. уз то, у сво јој
из да вач кој ку ћи је при ре дио шест те мат ских ан то ло ги ја ко ји ма је
афир ми сао и пред ста вио де се ти не ауто ра и руб не те ме ко ји ма ба ве:
те ле ви зи ја (Бе ли шум, 2008), ур ба не ле ген де (Исtи ни tе ла жи, 2009),
смак све та (Аpо ка лиpса ју че, dа нас, су tра, 2011), вам пи ри (У зна ку
вам pи ра и У зна ку вам pи ри це, 2012) и те о ри је за ве ре (HA ARP и dру -
gе pри че о tе о ри ја ма за ве ре, 2014). ова два то ка аутор ско-при ре ђи -
вач ко-уред нич ког ра да се са да пре ла ма ју у се дам при ча збир ке ме ђу
ко ји ма не ке из ла зе из окви ра крат ке при че и на ги њу кра ћем ро ма ну.
оне су већ има ле при ли ку да се чи та о ци ма пред ста ве у по ме ну тим
ан то ло ги ја ма, те збор ни ци ма при ча са Фе сти ва ла фан та стич не књи -
жев но сти у Па зи ну, та ко ђе те мат ски обо је ним (ту ри зам, ви но и ма -
на сти ри). Сем чи ње ни ца да но ва збир ка, да кле, са би ра нај бо ље од
Скро бо ње по след њих го ди на и ја сно се жан ров ски од ли ку је, њу мо -
гу опи са ти и ве зе ко је ус по ста вља ка ко са те сла вер зу мом („ашу ро ва
ноћ“, „Хрид“ и по след ња, „Про јект: Сун це, или ан ка, уби ца вам пи -
ра“), та ко и ме ђу соб но. Ве ћи на њих пре и спи ту је постапо ка лип тич -
ну ви зи ју бу дућ но сти ко ја на ста је на кон не ко ли ко сце на ри ја –
одва ја ња љу ди на вер ни ке и не вер ни ке са маскама и без њих и афир -
ма ци је ви со ко тех но ло шког све та осло ње ног на тра ди ци ју и готово
бај ко ви то на сле ђе („По кла де“); ку ге ко ју пре жи ва ља ва не ко ли ко иму -
них ин ди ви дуа („мар та“); ну кле ар не ка та стро фе и ка та кли зме на кон
ко је се по ја вљу је фу ту ри стич ко окру же ње, све мир ски ту ри зам и си -
му лар ку ми зе мље („Пре кра сна је ка да сва не зо ра“ и „Хрид“); не по -
зна те не сре ће ко ја оста вља жи ве са мо уче сни ке ри ја ли ти про гра ма
(„До по след њег“). Да кле, пре ли ва ње лајт мо ти ва из јед не при че у дру -
гу (овај по сту пак кул ми ни ра за вр шном, нај ду жом, у ко јој се сре ћу
исто риј ске лич но сти, ло ка ли те ти из прет ход них при ча, мо тив кра ја
све та и алу зи је на ауто ре по пут ко на на Дој ла и Фле мин га), те из ро -
ма на у при че, па чак из ме ђу ста ри јих и но ви јих при ча, ни је рет ко у
Скро бо њи ној про зи, а њу та ко ђе од ли ку је и ефе кат сумње, ко јим се
чи та ла штво вр ло ефи ка сно по зи ва на да ље ис тра жи ва ње. на по слет -
ку, он се окре ће ја сној кри ти ци дру штва скри ве ној у ма сци нат при -
род ног и нео че ки ва ног и кроз алу зи је на про паст све та, ху ма ност,
ста ње чо ве чан ства у бу дућ но сти и ути цај дру штве них мре жа се ди јаг -
но сти фи ку је са да шњи тре ну так. отуд ове при че по ста ју бли ске љу би -
те љи ма Скро бо њи них ро ма на и жан ров ске књи жев но сти уоп ште,
али и ши рем кру гу чи та ла ца и они ма не вич ни ма хо рор/SF про зи.
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Па ра лел но са ро ма ном За у сtав но вре ме (аго ра), Зо ран ћи рић је пу -
бли ко вао збир ку При че са зи dо ва (Слу жбе ни гла сник), ко ја има дру га чи ју
те ма ти ку, из раз и ат мос фе ру од асо ци ја тив но-але го риј ско-кри ти чар ског
по гле да на дру штво у том ро ма ну. Пре све га, број при ча и њи хо ва ду жи -
на (ма ко ли ко у ис тра жи ва њу крат ке про зе овај тер мин био про бле ма ти -
чан) од ска чу од про се ка, те је та ко при мет но да је у пи та њу че тр де се так
кра ћих це ли на, ма хом не ду жих од три или че ти ри стра ни це тек ста, и да
се не ке од ми ни ја ту ре ско ро мо гу сме сти ти у ранг флеш-фикшн при ча.
Зна ча јан део њих од ли ку је од су ство фор мал не рад ње, за пле та и ка рак те -
ри за ци је, и пре ци зни је се мо гу по сма тра ти као по е ти зо ва ни мо но ло зи
ко ји ма при по вед ни гла со ви ла мен ту ју над со бом и ве за ма са же на ма, по -
ро ди цом и око ли ном. ове про зе се та ко де ли мич но на ста вља ју на оне из
прет ход не збир ке, Краtки љу dи (2011)2, али аутор са да до дат но скра ћу -
је њи хов обим, „су жа ва“ жи во те ју на ка и огра ни ча ва из раз, те се уме сто
та да шњих мар ги на ла ца и екс цен три ка са да сти же до еха и тек ски ци ра -
них жи вот них при ча јед на ко уне сре ће них љу ди. раз лог ово ме се про на -
ла зи и у на сло ву збир ке ко ји по ред иде је о по ро ди ци, ко ју ћи рић на
мо мен те упли ће, ево ци ра Пла то но ву пе ћи ну и све оно што се мо же са зна -
ти о све ту од сен ки ко је су је ди не до ступ не. на ра тор при че „увек све за -
поч не због нај бо љег при ја те ља“ то ја сно ис ти че: „мо жда ја са гле да вам
ства ри дру га чи је. мо жда и ни сам ни шта ви ше од сен ке на зи ду.“ ако се
ово при хва ти као по ла зи ште ана ли зе, он да се мо же сти ћи до за кључ ка
да су ћи ри ће ви ју на ци то ли ко по ра же ни, по ни же ни, огор че ни и де гра -
ди ра ни у сен ке да им пре о ста је са мо глас, а не те ло на осно ву ко јег се мо -
же раз ра ди ти де таљ ни ја ка рак те ри за ци ја и, кон се квент но, на до гра ди ти
при ча, што је по сту пак при ме тан у крат кој про зи Са мју е ла Бе ке та. Жан -
ров ско од ре ђе ње је та ко ђе бит но – ово је ма ње кла сич на збир ка крат ких
при ча, а ви ше збир ка по е зи је сме ште не у ре че ни це уме сто сти хо ве, чак и
са на зна ка ма слем по е зи је („Де вој ка ка кву же лим“, ре ци мо), или, нај ја -
сни је, збир ка по ет ских про за/про за и да: у „из ме ђу ре до ва је пра зни на“,
аутор отво ре но на гла ша ва шта су за ње га pе сма, pо е ма и pри ча, а це лу
збир ку окон ча ва став да он ства ра „уса мље ну пе сму за је дан је ди ни пре -
о ста ли глас“. ако би се по ста ви ло у ова кве окви ре – ни је нео п ход но, али
би мо гло би ти ко ри сно – де ло би се ја сни је пред ста ви ло, а ње го ва вред -
ност би би ла ве ћа, ква ли тет очи глед ни ји, ефе кат сна жни ји. на кра ју, ове
ми ни ја ту ре по кри ва ју пре гршт ка те го ри ја и те ма, од мо де, поп кул ту ре и
ро кен ро ла, пре ко по че та ка и кра је ва љу бав них ве за (упо ре ди ти, на при -
мер, „о не че му из дав ни на“ и „кад се ан ђео за гла ви у ду бо ком сне гу“), све
до бун та, кри ти ке дру штва и ка пи та ли зма (нпр. „мај ка при ро да и њен
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нај во ље ни ји син“, „ра ни ра до ви и оно што до ла зи по сле“ и „ти неј џер го -
ди не“). ћи рић не рет ко, и у ово ме је чар збир ке, ис пи су је упе ча тљи ве ре -
че ни це ко ји ма из ра жа ва ком плек сне емо ци је и за о кру жу је по е ти зо ва не
про зе у punchli ne ма ни ру.

у до ме ну ан то ло ги ја, из бо ра и те мат ских збир ки, сем ра ни је по ме -
ну тих на сло ва ак ту ел но шћу и оби мом из дво ја ју се два: Га ври лов pрин -
циp: pри че о са ра јев ском аtен tа tу (Ла гу на) и по ме ну та HA ARP и
dру gе pри че о tе о ри ја ма за ве ре (Па ла дин). Пр ву је при ре дио Ву ле Жу -
рић и она је тре ћа у ни зу збир ки о лич но сти ма на ше исто ри је и кул ту -
ре, с тим што се са да, на кон ан дри ћа и цр њан ског, као цен трал на
лич ност ја вља Га ври ло Прин цип. та ко су се про шло го ди шња ак ту ел -
ност Првог светског рата и ин те ре со ва ње за њега, под стак ну ти сто го -
ди шњи цом по чет ка, ре а ли зо ва ли и у крат ком про зном окви ру, ма да
је нај ве ћи број на сло ва о овој те ми – а CO BISS си стем их бро ји пре ко
400 – исто риј ског, есе ји стич ког и ин тер пре та тив ног ка рак те ра. ова те -
ма је при сут на у срп ској про зи бу квал но од са мих рат них го ди на, и ње -
на по пу лар ност не са мо да ни је опа да ла то ком XX ве ка, већ је и
по след њих го ди на би ло ро ма неск них на сло ва ко ји је об ра ђу ју. Са брав -
ши че тр на ест ауто ра, ме ђу ко ји ма су име на раз ли чи тог из ра за, при сут -
но сти и ва жно сти у са вре ме ној до ма ћој књи жев но сти, од иго ра
ма ро је ви ћа, Де ја на Сто јиљ ко ви ћа и иван чи це Ђе рић до ми ло ша к.
или ћа, при ре ђи вач је по ну дио ши ро ку па ле ту ин тер пре та ци ја пуњ це -
ва ко ји су про ме ни ли ток исто ри је и пре суд но ути ца ли на свој и на -
ред ни век. Збир ку отва ра про лог Вла ди ми ра Пи шта ла, при ча
„Прин цип и про цес“, ме ша ви на есе ја, фи ло зоф ско-дру штве но-исто -
риј ских кон тем пла ци ја и про зе и пред ста ва ши ри не ко ју те ма Пр вог
свет ског ра та мо же да за у зи ма. Са ме при че ис пи ту ју ка ко исто риј ске
до га ђа је пре то че не у фик ци ју (спре ма ње атен та та, ње гов ток и по сле -
ди це, љу де на ко је је он ути цао, шта се де ша ва ло са Прин ци пом итд.),
та ко и на из глед не бит не сит ни це ко је чи не је дан пресудан исто риј ски
тре ну так и пре тва ра ју га у ре ле вант ну те му за књи жев но ис тра жи ва ње.
Слич но про ло гу, збир ку за тва ра епи лог му ха ре ма Ба зду ља „о фо то -
гра фи ји (исти ни та при ча)“, чи ји под на слов су ге ри ше ме ша ви ну ауто -
ро вог про зног, ис тра жи вач ког и но ви нар ског сти ла; сам текст је ра ни је
об ја вљен у ча со пи су Вре ме и из бо ру тек сто ва о Пр вом свет ском ра ту
(Сtо gо dи шњи раt: са ра јев ски аtен tаt и tу ма че ња), а ње го во по ја -
вљи ва ње у овој збир ци га ре ак ту е ли зу је и ста вља у но ви, аде кват ни ји
кон текст. Збир ка чи та о ци ма до но си бар две бит не ства ри: пре сек крат -
ке про зе о овом до га ђа ју ко ја до ка зу је да ве ли ка те ма по пут Ве ли ког ра -
та мо же да се об ра ди и у не ве ли кој фор ми  (по гле да ти и Еpи tа фи ју
ра та), те, што је и оп шта до бро бит ова квих из бо ра, са жет увид у по е -
ти ке и из ра зе од ре ђе них пи са ца – сем ов де по ме ну тих Ср ди ћа и ћи ри -
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ћа, ми љен ко јер го вић, Вла ди мир кец ма но вић, је ле на ро сић и дру ги на
од ре ђе не на чи не ко ре спон ди ра ју са сво јим до са да шњим ра дом и сто -
га су ин тер тек сту ал не ве зе по сла сти ца за њи хо ве чи та о це. Готово са -
свим су про тан из бор, и те мат ски и за ма хом, при ре дио је по ме ну ти
Скро бо ња, а, ка ко је ра ни је ис так ну то, HA ARP и dру gе pри че о tе о ри -
ја ма за ве ре је јед на у ни зу ње го вих те мат ских из бо ра про те клих го ди -
на. Два де сет и де вет ауто ра и при че раз ли чи тих оби ма и за хва та до во де
до им пре сив них ви ше од ше сто стра ни ца, а за сту пље на име на – Фи лип
Да вид, Дар ко ту ше вља ко вић, или ја Ба кић, Де јан ог ња но вић, Ђор ђе
Ба јић, та ма ра Лу јак, ото ол тва њи и др. – се жу од ста ри је и сред ње ге -
не ра ци је на ших про за и ста до оних ко ји се ис кљу чи во огла ша ва ју у
овом те мат ском оп се гу. Жан ров ски, ове при че спа да ју у не ко ли ко до -
ме на (фан та сти ка, на уч на фан та сти ка, слип стрим, хо рор, кри ми, са -
ти ра итд.) ко ји се пре пли ћу и по ве зу ју са мејнстрим ства ра ла штвом, а
ка ко ти жан ро ви не ма ју аде кват ну по зи ци ју у на шој са вре ме ној про зи,
ту је вред ност овог из бо ра. Све о бу хват но гле да но, те ме ових при ча и
за ве ре на ко је се ауто ри по зи ва ју или их из ми шља ју – вам пи ри, атен -
та ти, на ци зам, ма фи ја, спорт ске и дру ге мал вер за ци је, не ре ше ни ме ђу -
др жав ни од но си, ми сте ри о зне смр ти по зна тих лич но сти, двој ни ци
итд. – ни су не по зна те на шој про зи, али је њи хов при ступ са да дру га чи -
ји, ал тер на тив ни ји и у сва ком сми слу по жељ ни ји, те се не дво сми сле -
но до во ди до афир ма ци је и по пу ла ри за ци је руб них жан ро ва. Прем да
не ке од при ча у овом из бо ру ни су ре пре зен та тив не и нај ви шег ква ли -
те та ка да се по ре де са оста лим крат ким про за ма из про шле го ди не, ова
те мат ска збир ка се аде кват но на ста вља на ра ни је из бо ре истог при ре -
ђи ва ча и фор ми ра бит ну би бли о те ку ко ју пра ти ве лик број чи та ла ца.

***

не ти пич но за пре гле де при по вед не про дук ци је ко ји су се прет ход них
го ди на по ја вљи ва ли на овим стра ни ца ма, ова па но ра ма крат ке при че
у 2014. го ди ни ће се окон ча ти крат ком и скром ном па ра ле лом са слич -
ним тек стом Слав ка Гор ди ћа о при по вед ној 20133. на и ме, за кљу чу ју -
ћи свој оглед, он су ми ра да „да нас при че ни ко не чи та [и то] ни је
ни ка ка ва но вост“ (стр. 120), али да је овај жа нр, и по ред скрај ну то сти
од стра не пу бли ке и из да ва ча, и да ље не са мо не дво сми сле но ви та лан,
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већ и ап со лут но нео п хо дан, ко ли ко са да шњим, то ли ко (ако не и ви -
ше) и бу ду ћим чи та о ци ма, кри ти ча ри ма и ан то ло ги ча ри ма. на ста вља -
ју ћи се на овај за кљу чак, а без пре тен зи ја ка ис ти ца њу по ред бе них
од но са с ква ли те том тек сто ви ма тог ауто ра, из про шло го ди шњег кор -
пу са крат ке про зе се мо же ви де ти да је си ту а ци ја ипак до не кле све тли -
ја и бо ља: ве ћи број укуpних де ла уз ве ћи број ква ли tеtних на сло ва
до во ди до то га да су се 2014. на мет ну ли од ре ђе ни ауто ри ко ји се ра ни -
је или ни су из ра жа ва ли у крат ком про зном об ли ку, или су спа да ли у
по ме ну те мла dе пи сце. Без же ље да се на пра ви раз ли ка из ме ђу ге не ра -
ци ја – иако је ге не ра циј ски јаз очи гле дан – де ла ана ли зи ра на у овом
пре гле ду до ка зу ју су жи вот пи са ца раз ли чи тих по е ти ка уочен у ан то ло -
ги ја ма и из бо ри ма, те на пла ну ин спи ра ци је од ре ђе ним ка нон ским име -
ни ма и те ма ма. на кра ју, и обим овог тек ста по ка зу је же љу да се
пред ста ви што ви ше успе лих збир ки, јер је 2014. го ди на, за раз ли ку од
не ких прет ход них, до не ла до вољ но упра во та квих на сло ва, а у ме се ци -
ма иш че ки ва ња но вог до бит ни ка ан дри ће ве на гра де, нај ре ле вант ни је
у до ме ну крат ке про зе, ја сно је да по је ди на де ла ов де пред ста вље них
пи са ца са др же ква ли тет до сто јан тог при зна ња и од го вор но сти ко је оно
(до)но си.
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