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У КАН ЏА МА СОП СТВЕ НОГ ЖИ ВО ТА

Не ма ња Ро тар, Су тра дан по сле де тињ ства. Књи га о Ми ки Ан ти ћу, не жно
сти, пти ца ма и од ра ста њу, „Ар хи пе лаг”, Бе о град 2014

У сва кој књи жев ној епо хи мо же мо из дво ји ти до ми нант не вр сте 
ко је су нај по доб ни је за од ра жа ва ње ду ха вре ме на. Су де ћи по на сло ви ма 
ко ји су пре пла ви ли из ло ге књи жа ра и по ли це би бли о те ка на ме ње не бест
се ле ри ма, (ау то)би о гра фи је су по ста ле вр ло тра же но шти во. Та ко зва на 
„се ле бри ти” књи жев ност све до чи у ко рист тврд ње да књи ге по ста ју 
ро ба, а да је тр жи ште глад но спек та кла и до бре за ба ве на ра чун ли те
рар них вред но сти и бит них функ ци ја књи жев но сти.

Да на шње би о гра фи је углав ном су ли ше не оно га што се прет ход них 
сто ле ћа под ра зу ме ва ло под до ме ном књи жев но сти, на при мер да је са ма 
књи жев на де лат ност со ци јал но по вла шће на, а да су пи сци ре пре зен та
тив не фи гу ре јед не кул ту ре. Из о ста нак пре суд них функ ци ја књи жев
но сти про пра ћен је сла бље њем ме та фо рич ког и естет ског по тен ци ја ла 
је зи ка, као и свих обе леж ја јед ног на ро да или кул ту ре ко ју ре пре зен ту је.

На зна че ни кон текст књи жев но сти, ко ји и сам Не ма ња Ро тар про
ми шља на ви ше ме ста у књи зи Су тра дан по сле де тињ ства. Књи га о 
Ми ки Ан ти ћу, не жно сти, пти ца ма и од ра ста њу, из ме ђу оста лог, је дан 
је од по кре та ча овог де ла. Ње го ва жан ров ска од ред ни ца про ис ти че из 
књи жев ног ди ја ло га са Ми ро сла вом Ан ти ћем, ко ји је не ги рао по тре бу 
за пи са њем ау то би о гра фи је тврд њом да је ва жни је, и са свим до вољ но, 
жи ве ти жи вот. На тај став Ро тар од го ва ра ро ман си ра ном би о гра фи јом, 
ко ја је де ли мич но и ау то би о гра фи ја, чи ме сле ди прин цип оне о би ча ва ња 
на во ђе ња жи вот них по да та ка ко ји ма је и сам пе сник био склон. 

Уну тар ко ри ца Ро та ро ве књи ге (са ста вље не од ше сна ест це ли на, 
уз „До да так” у ви ду по ро дич них фо то гра фи ја и раз глед ни ца са Ан ти
ће вим пот пи сом), на и ла зи мо на раз ли чи те дис кур се ко ји овој про зи, по 
на ме ри ау то ра, тре ба да обез бе де ква ли те те пре суд не за свр ста ва ње 
де ла у оства ре ња ин те лек ту ал ног ка рак те ра, чи ју кри зу бе ле жи. Ме ђу тим, 
у та квом при по вед ном по ступ ку ау тор усме ра ва при по ве да ње то ко ви ма 
ко ји га од во де у са свим дру гу крај ност, чи ме се на пр ви по глед ори ги нал
на за ми сао оне о би ча ва ња при че пре тва ра у сен ти мен тал не уз да хе и 
па те тич не ме ди та ци је ко ји од је ку ју про сто ри ма вој во ђан ске рав ни це.

Од ре ђе на по гла вља књи ге пот пу но су по све ће на пе сни ку и про пра
ће на су ко мен та ри ма ау то ра, до пу на ма, об ја шње њи ма и не рет ко ду хо ви
тим опа ска ма. Ту ма че ња Ан ти ће ве по е ти ке и умет нич ког ра да из два ја ју 
се под на сло вом „Ан ти ћев по ет ски успон од ма хо ви не до зве зда”. Ова ква 
по гла вља књи ге су, по сма тра но у це ли ни, нај у спе ли ја, јер од го ва ра ју 
основ ној на ме ри – да се ис пи ше Ан ти ће ва би о гра фи ја – а у из ве сној ме ри 
ко ре спон ди ра ју и са по гла вљем „Тај ни Ан ти ћев днев ник. Апо криф”.
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Чи ни се да се на фор мал ном пла ну мо же за вр ши ти по зи тив но вред
но ва ње Ро та ро ве књи ге. По сма тра на на пла ну са др жи не, би о гра фи ја 
Ми ке Ан ти ћа не до но си нам зна чај не но ви не из пе сни ко вог жи во та ко
је би већ утвр ђе ну сли ку обо га ти ле не чим пре суд но ва жним, већ, мо жда, 
ни јан си ра по сто је ће по дат ке дру га чи јим ко ло ри том, бу ду ћи да из ме ђу 
ау то ра и пе сни ка по сто ји по ро дич на ве за. 

Оно што је са др жај но нај у пе ча тљи ви је, а ујед но чи ни и нај сла би ја 
ме ста ове књи ге, ис при по ве да но је ис по вед ним то ном и на то пље но па
те ти ком ко ја ода је ути сак чи та ња сен ти мен тал них ро ма на у пу ном про
цва ту. Ау тор се не пре кид но и но стал гич но вра ћа у про шлост, у до ба 
соп стве не мла до сти, до ба со ци ја ли стич ког дру штва, ко је ка рак те ри ше 
као „злат но вре ме”. Из та квих ре до ва, ко ји се ви ше пу та по на вља ју, сти
хиј ски из ви ру сет ни уз да си и ме лан хо лич на рас по ло же ња као под ло га 
из ко је из ра ста кри ти ка ак ту ел ног на чи на жи во та, ко му ни ка ци је, дру штве
них ак тив но сти, па и са мог по сто ја ња књи жев но сти. При том, ау тор не 
про на ла зи ни ка кав афир ма тив ни сми сле ни по тен ци јал но вог до ба. 

При по ве да ју ћи у на гла ше ном ма ни ру о про шло сти, ау тор, чи ни се, 
ис кљу чу је мла ђе ге не ра ци је чи та ла ца из свог де ла, јер мно го је оних 
ко ји ни су од ра ста ли, ни ти су жи ве ли у „злат ном” вре ме ну ње го ве мла
до сти, па сто га не мо гу из по ну ђе не пер спек ти ве по сма тра ти свет ко ји се 
у књи зи иде а ли зу је. Ис кљу чи ва ње све га вред но сног што ка рак те ри ше 
да на шњи цу по све је ан тик њи жев ни, ан ти ху ма ни и уоп ште ан ти у мет
нич ки по сту пак, што је за јед ног озбиљ ног ау то ра не до пу сти во.

Об ја ви ти књи гу зна чи по ну ди ти је ши ро кој ма си чи та ла ца, а ова
квим ге стом Ро тар као да огра ни ча ва ње ну ре цеп ци ју. Је ди но још не до
ста је у на по ме на ма – ни је за мла ђе од три де сет го ди на. Да је Не ма ња Ро тар 
де ло озна чио као лич ну ис по вест, се ћа ња, днев нич ке за пи се, мо жда би 
она и би ла при хва тљи ва. Ова ко, на сто је ћи да се од бра ни од „ан ти ин те
лек ту а ли стич ке” по е ти ке, упа дао је у соп стве не зам ке и оста јао да ле ко 
од ци ље ва ко је је се би по ста вио, а де ло оста вио без озбиљ ни јих књи
жев но у мет нич ких до ме та.

Ан дреа Бе а та БИ ЦОК

ПО Е ЗИ ЈА И СА ВРЕ МЕ НОСТ

Слав ко Гор дић, Срод ства и раз да љи не, „Ака дем ска књи га”, Но ви Сад 2014

Као мо то сво је књи ге Срод ства и раз да љи не о ко јој го во ри мо, 
Слав ко Гор дић мо гао је да ста ви сти хо ве Рај ка Лу ка ча: „Чи та лац по е зи је 
сте!? / Зар ви по сто ји те? / Ка кво из не на ђе ње? Ни сте дух?”, а мо жда би јој 
при ста јао и под на слов ко ји би гла сио Днев ник јед ног уса мље ног чи та ча. 




