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ПР ВА КЊИ ГА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

ВЛА ДИ СЛА ВА ГОР ДИЋ ПЕТ КО ВИЋ

УЛА ЗАК У ПР ВУ КЊИ ГУ

По не кад о књи зи ви ше од име на оно га ко ју је са чи нио мо же 
да ка же њен оквир, кон текст у ко ме је по ни кла, си стем у ко ји се 
узгло бља ва. Ка да из го во ри ре чи „са зве жђа”, „ме та мор фо зе”, „ал ба
трос”, ни је дан обра зо ван и про бир љив чи та лац у Ср би ји не ми сли 
на не у трал не, уни вер зал не тер ми не, већ на оно што би лин гви сти 
на зва ли „мо ти ви са ним” пој мо ви ма. То су ре чи ко је ука зу ју на те
мељ не од ред ни це на ше кул ту ре, на ко ор ди на те фор ми ра ња кри тич
не ин те лек ту ал не ма се. Ау то ри су по ста ја ли по зна ти за хва љу ју ћи 
еди ци ју у ко јој су њи хо ва де ла угле да ла све тлост да на, и то ни је 
ума њи ва ло њи хов лич ни до при нос, на про тив. 

Мо жда не тре ба Ма ти чи ну би бли о те ку ли те рар них пр ве на ца 
пре бр зо сме шта ти ме ђу гла со ви те еди ци је за ре ле вант не пи сце и 
зна ме ни те књи ге и по ред то га што се до ка за ла тра ја њем, иа ко ће 
2017. на пу ни ти ше зде сет го ди на. „Пр ва књи га” је са мо про то ко
лар ни на чин да се од шкри ну вра та и мла дом пи сцу отво ри по глед 
пре ма све ту умет нич ке екс пре си је, из да ва штва и ли те рар не афир
ма ци је. Она је сте ва жан оквир, али то је оквир од ког се по чи ње, 
тре ну так ини ци ја ци је ко ји на го ве шта ва без број мо гућ но сти, не 
обе ћа ва ју ћи сла ву ни пу бли ци тет. Кад упо тре бља ва мо ме та фо ру 
две ри ко је се отва ра ју за мла де пи сце, не сме мо ни ка да смет ну ти с 
ума онај стих Еми ли Ди кин сон у ко ме се по ми ње „оке ан од шкри
ну тих вра та” („With just the do or ajar / That oce ans are”): пе сни ки ња 
је ми сли ла на бли скост све то ва и ди мен зи ја пред чи јом не мо гућ
но шћу су сре та оста је мо бес по моћ ни, јер сам ула зак је по не кад 
тре ну так од у ста ја ња. Би ло је пи са ца, пе сни ка и кри ти ча ра ко ји су 
ме ња ли курс пло вид бе, „пре тр ча ва ли” из умет но сти у на у ку, из на
у ке у књи жев ност, би ло је оних ко ји су го ди на ма, па и де це ни ја ма, 
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ћу та ли и ми ро ва ли, али је сва ка ко би ло нај ма ње оних ко ји су се 
упла ши ли тог оке а на од шкри ну тих вра та и до би је не шан се. 

Еди ци ја је у по чет ку би ла ис кљу чи во на ме ње на по ет ским 
гла со ви ма, па су та ко пр ве три де сет и че ти ри књи ге би ле зби р ке 
пе са ма, да би убр зо про ме ње не про по зи ци је вра та отво ри ле и за 
дру ге жа нр о ве, про зу, кри ти ку, есе ји сти ку, чак и ка ри ка ту ру. Већ 
де це ни ја ма се сва ко ко ло пу бли ку је у сим бо лич ном ти ра жу од три 
сто ти не при ме ра ка, као на чин пот по ре по чет ни ци ма и не а фир ми
са ни ма, али, с об зи ром на то да се об ја вљу ју иза бра ни ру ко пи си 
ау то ра до три де сет го ди на ста ро сти, ова еди ци ја је и на чин да се 
огла се не са мо ли те ра те по чет ни ци већ и мла ди на уч ни ци ко ји 
де лу ју у обла сти те о ри је и исто ри је књи жев но сти, те се та ко по ред 
умет нич ких афир ми шу и ис тра жи вач ки по ку ша ји из до ме на срп
ске књи жев но сти и ком па ра ти сти ке. 

У Ма ти чи ној Пр вој књи зи пр ву при ли ку до би ја ју пе снич ка 
име на ко ја су обе ле жи ла мо дер ну срп ску по е зи ју на осо бе не, раз
ли чи те на чи не: Ми лу тин Пе тро вић, Та ња Кра гу је вић, Вла ди мир 
Ко пицл, Не над Ми ло ше вић, Ма ри ја Кне же вић, Во ји слав Ка ра но
вић, Мир ја на Сте фа но вић, Ду брав ка Ђу рић. У њој је тра си ран кор
пус са вре ме не срп ске жен ске књи жев но сти још у тре ну ци ма док 
се иде ја жен ског ка но на и жен ске књи жев не исто ри је тек на зи ра ла 
на те о риј ском хо ри зон ту: Ми ли ца Ми ћић Ди мов ска, Ју ди та Шал го, 
Љу би ца Ар сић, Мир ја на Но ва ко вић, Рад ми ла Ги кић, Љи ља на Јо
кић Ка спар. У њој су об ја вљи ва ли бу ду ћи књи жев ни струч ња ци 
и уни вер зи тет ски про фе со ри као што су Дра ган Ку јун џић, Ми
хај ло Пан тић, Но ви ца Ми лић, Јо ван Де лић, Зо ран Ми лу ти но вић, 
Јо ван По пов, Ми ли вој Сре бро. Уред ни ци Пр ве књи ге са чи ња ва ли 
су та ко ђе им по зан тан, су ве рен тим: Иван В. Ла лић и Да вид Ал ба
ха ри, Ми ро слав Ан тић и Фло ри ка Ште фан, Ва са Пав ко вић и Ми
хај ло Пан тић.

Шта са еди ци јом би ва да нас и ов де, у вре ме ну кад се чи ни да 
је књи жев ност као де лат ност исто оно ли ко мар ги на ли зо ва на ко ли
ко је сна жна же ља да се стек не ти ту ла пи сца? У ко лу Пр ве књи ге 
об ја вље ном 2016. по ја ви ли су се ро ман Лу ке Трип ко ви ћа Осмех 
под го ром ма сли но вом, зби р ка при ча Јо ва на Га ври ло ви ћа с на сло
вом Сту бо ви и књи га по е зи је Фрак та ли Ср ђа не Пе тро вић, све 
оства ре ња да ро ви тих ау то ра ко ји су свој та ле нат и не сум њи ви 
умет нич ки сен зи би ли тет опле ме ни ли еру ди ци јом. 

Ро ман Лу ке Трип ко ви ћа го во ри о па три о ти зму и љу ба ви, о 
умет но сти и ба шти ни. Ла зар Ку пец, исто ри чар умет но сти, сту ди ра 
код про фе со ра Ан де ра Ур за и за, пи ше док то рат о по зном Го ји ном 
ства ра ла штву, и по чет ком три де се тих го ди на два де се тог ве ка сти
же у Ма дрид, на кон шко ло ва ња у Па ри зу и Франк фур ту. Рад ња 
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те че у вре ме ну не по сред но пред шпан ски гра ђан ски рат, осе ћа се 
сна жан и све при су тан дах су ко ба кон цеп ци ја и иде о ло ги ја иза ког 
ће оста ти са мо те шко за це љи ва пра зни на. „Кроз исто ри ју је Шпа
ни ја би ла тврд орах сва ком осва ја чу: са три стра не све та окру же
на во дом, на се ве ру за шти ће на лан цем Пи ри не ја, пре пла вље на 
тем пе ра мент ним и стра сним љу ди ма ко ји су пре зи ра ли ја рам и 
осло ба ђа ли сво ју зе мљу, пре зи ру ћи смрт го то во јед на ко као и са ме 
оку па то ре.” У вр тло гу по ли тич ких не ми ра, за о штра ва ња, уби ста
ва и звец ка ња оруж јем, Ур за из по чи ње ка та ло ги за ци ју екс по на та 
у Пра ду: „Иза сва ког до ку мен та ко ји ћеш ви де ти, иза сва ке сли ке 
ко ју смо отр гли из пла ме на ре фор ма ци је или из грам зи вих, од 
пр сте ња на бу бре лих, ша ка све тих ота ца, сто ји пот пу но је дин стве
на при ча; сва ка за вре ђу је тво ју па жњу, јер по мо ћу њих мо жеш 
мно го да на у чиш о жи во ту и од но си ма ко ји су вла да ли ме ђу љу
ди ма то га до ба: о нај моћ ни јим љу ди ма сво га вре ме на, о њи хо вим 
љу бав ни ца ма, де ци и же на ма; на у чи ћеш о њи хо вој бор би да се 
од у пру об ма ни и при ти сци ма, о не за ја жљи вој во љи за моћ, власт, 
ути цај или зла то, о во љи за све оно што их мо же из у зе ти од све та 
ба рем на је дан је ди ни дан.” По вест о исто ри ји и вред но сти ма, о 
бор би за бо ље су тра и го ли жи вот, за исти ну и умет ност, овај зрео 
ро ман, прот кан жи во пи сним илу стра ци ја ма гра до ва и исто риј ским 
фак ти ма, обе ћа ва сна жно и пам тљи во чи та лач ко ис ку ство. 

Зби р ка при ча Јо ва на Га ври ло ви ћа Сту бо ви са др жи шест при ча 
са те ма ма по тра ге за иден ти те том, жи во та у па ра лел ној ре ал но сти 
ле по те и умет но сти. У овим при ча ма укр шта ју се сно ви ђе ње и 
жуд ња за ства ра њем, по у ка и не по кор ност, пу то ва ња и сно ви, 
уни кат на ин спи ра ци ја и иза зов пре и спи ти ва ња по зна тих по е ти ка 
и по сту па ка. „Чо век има ту не сре ћу да све мо ра по ре ди ти с не чим 
дру гим. Чак и нај о ри ги нал ни ја ствар на све ту мо же (и хо ће) би ти 
ста вље на на су прот не ке дру ге, на злат ни тас где ће се њи хо ве слич
но сти и раз ли ке јед ном за сваг да от кри ти на шем на па ће ном уму. 
На па ће ном, јер ова ква по ре ђе ња, ма кар би ла и кон траст на, чо век 
углав ном вр ши ка да је не за до во љан сво јим тре нут ним упо ри штем, 
ка да је ро ман са ње го вог жи во та на пра ви ла на гло скре та ње и пре
о бра зи ла се у еле гич ну пе сму.” При по ве дач је ни јан си ран чи та вом 
па ра диг мом уз бу дљи вих и укле тих де та ља са пор тре та сва ког 
умет ни ка у мла до сти, пре пун жа ра и жуд ње, а ове при че се по 
се би пре тва ра ју у му зи ку сфе ра уре за ну на ми кр о чи по ве. 

Ако је фрак тал ге о ме триј ски лик раз ло жив на де ло ве ко ји су 
ума ње не ко пи је це ли не, он да је по е зи ја Ср ђа не Пе тр о вић у сво јој 
пре да ној бор би за фор му нај у спе шни ји од го вор пе снич ког ду ха 
на фор ма ли стич ко уо кви ри ва ње. Фрак та ли смр ти, сна, љу ба ви, 
су ко ба и све тло сти ни жу се у је згро ви тим сли ка ма, ла пи дар ним 
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сти хо ви ма у ко ји ма има тра го ва сим бо ли стич ке по е зи је ко ли ко и 
усме не на род не књи жев но сти. Нео че ки ва на по ја ва ри ме, сна га сло
бод ног сти ха, моћ си не сте зи је и ве што из ре зба ре не сли ке на во де 
нас да по ве ру је мо да је пе сни ки њин свет са здан и скла дан од не
мер љи вих си ла ко ли ко и од вр ло об ја шњи вих, обич них ства ри. 

Та ко би би ло стра шно умре ти
ду бо ким ме сом у без бол за ћи
у уху сво ме звук не чу ти
и усну ви ше не по ма ћи
и мир но упо р но за кле то ле жа ти
и да се сми лу јеш мо ћи не ма ти
и не крик ну ти ка да те по кло пе
кад те за ко па ју и оду спа ва ти
у дру же љу би ве ча роб не кре ве те

Све три књи ге на пи са не су са ам би ци јом да од го во ре са мо 
на ло гич не и ра зум не иза зо ве: пред на ма су пр вен ци ко ји не же ле 
да за до би ју епо хал ну ва жност пре не го што до стиг ну естет ску 
из вр сност. Тре ба им по же ле ти успех у пле ме ни том на сто ја њу да 
по ста ну део срп ске књи жев не ба шти не.




