
1029

„вер ник по е зи је”, књи жев ник мо ра да за о би ђе и пре вла да све „ча ри зам ка”, 
од но сно ис ку ше ња са вре ме ног све та – ка пи та ли стич ког уре ђе ња и гло
ба ли стич ких на зо ра – ко ја се пред ње га ста вља ју. Осим то га, ма да ни је и 
екс пли цит но из ра же но, у под тек сту ро ма на чи та се и пи та ње уло ге и ва
лид но сти са вре ме не књи жев не кри ти ке. На по ма ло иро ни чан, али из над 
све га ан га жо ван на чин, кри ти ка је пред ста вље на као про ду же на ру ка 
тран ци зи је, као естет ска хи рур ги ја ко ја обез ли ча ва де ло, то јест укла ња 
јој сва иден ти тет ска обе леж ја. По жељ но је и при хва тљи во оно што је обез
ли че но – уни вер зал но, оп ште, „европ ско”, и на су прот то ме – не по жељ
но све оно што је за др жа ло пе чат Лич но сти – ау тен тич но, са мо свој но, 
на ци о нал но. „Исти на је оно што је у ми ли он при ме ра ка.”14 И нај зад – ау тор 
Зам ка ни са мог чи та о ца не ста вља по стра ни: фан та зма го ри ја глав ног 
ју на ка ро ма на ни је и са мо ње го ва ни ти мо рал не ди ле ме му че са мо ње га. 
Ако је чи та лац „двој ник ју на ка, а у су шти ни, са ми ју нак”15, ис пред њега 
су два иста пу та: пут до след но сти и/или пут из да је. „За мак” је „ис пу нио 
сво ју свр ху”16 – фан та зма го ри ја је сва чи ја и сва ког од нас, а пи сац до се
гао свој циљ – на пи сао књи гу ко ја је „сва чи ја”. 
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те жи да по ка же уте ме ље ност Ма ти це срп ске као ин сти ту ци је ко ја пре
тен ду је да сво јим де лом об је ди ни вред но сти све вре ме ног и са вре ме ног. 
Одр жа ва ју ћи ко рак са вре ме ном ко ме при па да ју, ау то ри се от кри ва ју 
као зре ле ин ди ви дуе ко је сво је пи са ње не ба зи ра ју ис кљу чи во на про жи
вље ном и ем фа тич ном не го и на те ме љи ма ра ни је тра ди ци је и те о риј ских 
зна ња. Об ја вље не књи ге има ју у се би ја сну ди мен зи ју „уче но сти” као 
ди стинк тив не, на овом ме сту и нео п ход не ди мен зи је ства ра ња. 

Ва ља ло би се освр ну ти на чи ње ни цу да је при мат при из бо ру руко
пи са за об ја вљи ва ње из но ва дат по е зи ји, што се мо же дво ја ко схва ти ти. 
Нај пре, то би био на ста вак тра ди ци је об ја вљи ва ња збир ки пе са ма, буду
ћи да је Би бли о те ка ис пр ва за сно ва на ис кљу чи во на иде ји про мо ви са ња 
овог ви да књи жев ног ства ра ла штва. Дру ги на чин по и ма ња ове по ја ве 
је сте јед на ко чи ње нич не, ко ли ко и прак тич не при ро де, од но сно пред ста
вља пре те жну окре ну тост мла дих ау то ра, овог вре ме на, као и ра ни јих 
раз до бља, ка ства ра њу пе снич ких де ла. Услед на ве де ног до ла зи до ства
ра ња ве ћег бро ја пе снич ких збир ки, али из кван ти те та се очи глед но успе
шно дâ из дво ји ти и ква ли тет. Би ло ка ко би ло, при јат но је уви де ти да 
Ма ти ца срп ска јед на ко успе ва да на књи жев ној сце ни из на ђе ме сто и за 
де ла, услов но ре че но, ма ње за сту пље на у чи та лач кој јав но сти. Жан ров ска 
опре де ље ност, да кле, ис пу ња ва и пре ва зи ла зи оче ки ва ња јед на ко чи та
ла ца и ства ра ла ца, те се чи ни да из да ва штво ни је пу ке про пи су ју ће при
ро де већ, на су прот то ме, те жи да пру жи шан су раз ли чи тим ар ти ку лаци
ја ма књи жев не ми сли. Ка ко је ви ше пу та при ли ком про мо ци је књи га из 
ово го ди шње еди ци је на по ме ну то, ау то ри и жи ри сно се од ре ђе ну те жи ну 
од го вор но сти ко ју усло вља ва исто ри јат са ме на гра де, те је ви дан обо стра
ни на пор да се та оба ве за и ис пу ни. Са од но сно то ме, до след но је мо гу ће 
пра ти ти нит про ми шље ног и ра зум ског у ру ко пи си ма ау то ра, што го
во ри о све сти о при пад но сти ни зу ода бра них сти хо ва, ре че ни ца и ми сли 
уоп ште. 

Ва ља ло би се нај пре освр ну ти на пе снич ке збир ке Би бли о те ке, 
бу ду ћи да су се по ка за ле срод ним и до вољ но „гла сним” да, као та кве, 
сло бод но мо гу пред ста вља ти сво је вр стан про лог за раз ма тра ње чи та вог 
из да вач ког пла на. У збир ка ма Ла за ра Бу ку ми ро ви ћа и Ива не Пан те лић 
пре по зна је мо од ли ке са вре ме них ли те рар них стру ја ња ко је су об ли ко
ва ле дру штве не мре же, те упли ве еле ме на та ра ни јих књи жев них епо ха 
ра ди њи хо ве ма ни пу ла ци је као по се бан од раз пе снич ког про ми шља лач
ког иза зо ва. У том сми слу, са гле да ва мо кра так и хер ме ти чан стих Пан
те ли ће ве с јед не стра не, од но сно го то во ре че нич ни, из ра зи то дуг и са
др жа јан стих Бу ку ми ро ви ћа с дру ге. Иа ко се по ме ну то мо же чи ни ти 
кон тра дик тор ним, та спо зна ја оста је са мо по вр шин ска, бу ду ћи да ау то ри 
јед на ко те же сло бод ном, од но сно не ве за ном и тек рет ко ри мо ва ном сти ху. 
Оба ау то ра су вр ло ин вен тив на у (пре)об ли ко ва њу ме та фо ра и пе снич
ких сли ка. На ве де на за па жа ња има ју упо ри ште у не рет ком за ла же њу у 
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до ме не ан ти ке и ми то ло ги је као из во ри шту ин спи ра ци је и оп штих ме
ста. Исто вре ме но, ау то ри се по ка зу ју срод ним у из ра зи том лир ском 
сен зи би ли те ту ко ји мла дост и са зна ва ње сво је око ли не на ме ћу као осно
ву ства ра ња. Ка да по ку ша мо да спо ји мо на ве де не еле мен те у кон кре ти
зо ва ну де фи ни ци ју, пред на ма су пе снич ке збир ке до бро пот ко ва них и 
све стра ним зна њем об ли ко ва них пе сни ка, ко ји „обе ћа ва ју” већ на по
чет ку свог ства ра лач ког пу та.

Ка да го во ри мо о збир ци по е зи је Чам ци за пти це Ива не Пан те лић, 
оно че му се нај пре тре ба по све ти ти па жња је сте про бле ма ти за ци ја хер
ме тич но сти пе са ма. Ка ко то су ге ри ше Ми ро слав Алек сић при ли ком 
про мо ци је Би бли о те ке, ова по е зи ја се на ла зи „из ме ђу чул ног и са знај ног”. 
Да кле, ни је у пи та њу фор си ра но ни за ње не у са гла ше них сти хо ва ко је се 
не рет ко из да је за хер ме не у ти ку „не схва ће них” пе сни ка не го упра во 
су прот но. Ве зи ва њем ап стракт них кон стру ка та за кон крет не то по ни ме, 
пред ме те и ла ко пре по зна тљи ве ар хе тип ски уро ђе не спо зна је, Пан те ли
ће ва сво јим сти хо ви ма „от кри ва” лир ског су бјек та ко ји је уни вер за лан 
и ете ри чан. 

Са ма збир ка по де ље на је у шест ци клу са ко ји би се мо гли по и сто
ве ти ти са оним су жи вље ним са лир ским су бјек том, те нам се Пан те ли
ће ва нај пре от кри ва као јед но са при ро дом уну тар ци клу са Пр сти су 
сен ке на зи ду. Та ко са зна је мо да се тре шња „хра ни обе ћа њем”, јед на ко 
као што се ва ља за пи та ти „да ли си ика да // ме сец ис под ка па ка”. Не ми ри 
лир ског су бјек та из јед на че ни су са пер со ни фи ко ва ним пред ста ва ма 
Ни ла, ве тра или, не што ка сни је кроз збир ку, Са ха ре, ли си це и ора ха. 
Чи ни се да ле пр ша вим и за го нет ним по и гра ва њем про бле ми ма соп стве
не по е ти ке, емо ци ја и те жи не по сто ја ња при ро да су бли ми ра у оп шти 
прин цип функ ци о ни са ња. 

Дру ги ци клус збир ке нас за ти че у ау тор ки ном на сто ја њу да из но
ва име ну је шта је за гр љај, а шта Љу бав, је сте. Оно што об је ди њу је пе сме 
ци клу са Аква рел ко ји је учио да хо да је ја сан осе ћај за ла же ња у нај та на
ни је не ми ре и ин ти ме лир ског су бјек та – де вој чи це ко ја по ку ша ва се би 
да об ја сни од ра ста ње. Лек сич ке ино ва ци је до дат но илу стру ју не стал ну 
игру пи са ња и пер ци пи ра ња, те је ве че обла пор но, а чам ци уме ју да пло
ве уз неб но, као да са мим чи та њем за ла зи мо у за ум не сфе ре је зи ка срод
не Ди со вој по е зи ји. Уса мље ност и не си гур ност пред оним што се тек 
на слу ћу је ја сан су при каз уда ље но сти од оче ки ва не мла да лач ке уљуљ
ка но сти, што на ста вља да функ ци о ни ше као ис по вед ни ка рак тер и уну
тар Бли ског ћу та ња. На ве де но је по себ но при мет но у кон стант ном од
ри ца њу при су ства стра ха, те се оно чи та као уве ра ва ње са ме се бе. А ако 
„нео бич не пти це уме ју да бу ду и обич не”, и чо век сме да по пу сти пред 
оним што је људ ско, што по е зи ју Ива не Пан те лић чи ни из у зет но при јем
чи вом и уни вер зал ном.
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Кон цепт збир ке у на ред ним ци клу си ма на сло вље ним, ре дом, Пе-
де сет и че ти ри ки ло ме тра, Опра шта ње тра је за у век и Чу вар ку ћа, нуди 
од го нет ку ко ју су ус по ста ви ла по чет на три ци клу са, у ко ји ма се, по ет ски 
ре че но, жи вот до го дио. Од ла сци, са зна ња о про ла зно сти успо ме на, дра
гих љу ди и по зна тих кра је ва пор тре ти са ни су уну тар пе са ма ко је но се 
и нај и стан ча ни ји сен зи би ли тет, као што су Епи лог, Ду ги низ окућ ни ца и 
Са дру ге стра не. Ива на Пан те лић сво јим по ет ским ре ше њи ма да је кључ 
су ге стив ног на сло ва збир ке Чам ци за пти це, кроз па жљи во иш чи та ва ње 
збир ке и, ти ме, про ла ском кроз сим бо ли зо ва ни ток вре ме на и жи вље ња 
ко ји је об ли ко вао лир ског су бјек та. Тре ба „пло ви ти узем но” док не са зна
мо да „ми смо чам ци”, а по го то во ка да „на ме не ни су ра чу на ли // да умем 
да по ле тим”. Љу бав и Бе о град као но ви дом на кон ни за свет ских и уда
ље них то по ни ма по ста ју пи ста Чам ци ма за пти це ко је, већ зре ле, тек 
за по чи њу лет.

Збир ка по е зи је Уџ бе ник сва ко дне ви це Ла за ра Бу ку ми ро ви ћа ода је 
на лич је књи жев ног ства ра ла штва, ко је је у цен тар из ра за по ста ви ло ауто
ра ко ји про ми шља свет док га жи ви. Из јед на ча ва њем лир ског су бјек та 
са лич но шћу ау то ра, ка ко то при ме ћу је и Ми лош Ми ха и ло вић, ар ти ку
ла ци ја по ста је по де ље на „из ме ђу псе у до фи ло зоф ске ап страк ци је и чул
ног до жи вља ја”. Иде ја збир ке, што се да чи та ти и у на сло ву, оста вља 
ути сак нео п ход но сти ре е ва лу а ци је по зна тих зна ња и ми то ва. Са од но сно 
то ме, сме шта њем по ме ну тих од ред ни ца у но ве де фи ни ци је оме ђе не 
ци га ре та ма или хо ро ско пом, Бу ку ми ро ви ћев лир ски су бје кат до ла зи 
„да по пра ви по е зи ју” и, са мим тим, по ну ди но ва зна че ња ли те рар ној тра
ди ци ји. Про ми шље ним на зи ви ма ци клу са, ау тор на вр ло кре а ти ван на чин 
ими ти ра струк ту ру уџ бе ни ка, по чев ши од за себ них лек ци ја, пре ко Ре-
зи меа, При ло га и Ве жба ња, да би се на са мом кра ју, са свим ло гич но, 
на шле стра ни це За оне ко ји же ле да зна ју ви ше. Ко ри сте ћи сва ко дне ви цу 
и сва ко ноћ ни цу као ба зу за да ље ства ра ње, ау тор ши ри до ме не сво је 
збир ке на нај ра зли чи ти је, ви ше или ма ње, ко хе зив не еле мен те. Овим 
по ступ ком Бу ку ми ро вић пре ва зи ла зи огра ни че ња функ ци о ни са ња и 
улан ча ва ња пе са ма уну тар ци клу са и ства ра до дат ни про стор за раз ли
чи те лир ске вр сте, од ду бо ко ре флек сив них, до де скрип тив них и љу бав
них пе са ма, што се по себ но од но си на по след ња три ци клу са.

Кон стан та ста рог и но вог ми та чи ни се осно вом нај ве ћег бро ја пе
са ма, те по себ но уну тар ци клу са Хо ро скоп, на и ла зи мо на про ми шља ња 
о ре ла тив но сти вре ме на, исто ри је и бу дућ но сти. Ка да се иде ја хо ро ско
па као оно га пред о дре ђе ног, од но сно „бу дућ но сти ко ја се већ де си ла”, 
сто пи са Лек ци јом да се „све већ об и сти ни ло”, до ла зи мо до ап сур да као 
ну жног прин ци па са да шњо сти, од но сно, ако вре ме на и не ма, све вре ме
но сти. У та квом по рет ку, сва ки Ар го на ут има пра во на свој мит, јед на ко 
ко ли ко сва ко вре ме има сво је Се ле не, Лу не и(ли) Армстрон ге, те се у том 
по гле ду, као по себ но упе ча тљи ве, из два ја ју пе сме Ован и Стре лац.
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Уџ бе ник на ста вља да функ ци о ни ше по истом прин ци пу, те се пе сме 
о про ла зно сти по ти ру са иде јом очу ва ња фо то гра фи ја као до ка за ра ни
јег по сто ја ња. И на овом ме сту уви ђа мо по тре бу гра ђе ња све та ра ди ње
го вог уру ша ва ња, те се кру жни ток вре ме на иш чи та ва са свим про стим 
сти хо ви ма на кра ју за себ ног ци клу са: „вра ти ће мо се сви за но ву фо то гра
фи ју”. Лир ски су бје кат ре ла ти ви зу је и са мог се бе, те игром по ни шта ва ња 
и сме на ма гла со ва уну тар за вр шног ци клу са пе са ма от кри ва се бе као 
не ста лог ноћ ног ше та ча ко ји на ста вља да го во ри, не за ви сан од про сто ра 
и вре ме на.

Са гле да ва ју ћи збир ку као це ли ну, от кри ва мо из ним но фи ло зоф ско 
пре ра зма тра ње жи во та и све та као не за о би ла зну пре ми су ства ра њу. 
Ла зар Бу ку ми ро вић се сво јим Уџ бе ни ком на до ве зу је на миљ ко ви ћев ска 
пи та ња по сто ја ња, та ко да ства ра де ло ко је јед на ко на сто ји да ода ути сак 
про жи вље ног ко ли ко и про ми шље ног. Иа ко се мо гу на ћи за мер ке у по
гле ду пре оп шир ног или не до вољ но ком пакт ног спо ја по је ди них за себ них 
пе са ма, оне оста ју на ни воу из у зет ка, а не пра ви ла. Као та кве, мо же мо их 
по сма тра ти пре као ни јан се у из бру ше но сти сти ла и по нов ног чи та ња, 
ко је се да ју ко ри го ва ти. Раз ма тра ње ди мен зи ја тем по рал но сти, спа ци јал
но сти и фи зич ке ег зи стен ци је уоп ште чи ни Уџ бе ник сва ко дне ви це упра
во она квим ка кав и мо ра би ти – не спу тан и сам се би до во љан, да би се 
сва ка ло гич ност по ка за ла као нео прав да на. Ако је нај бит ни ја лек ци ја 
Бу ку ми ро ви ће ве по е зи је да је „зна ње су ви шно”, он да је су шти на у извр
да ва њу и бун ту про тив по зна тог, учма лог и обич ног.

Срод ним бун том про тив ис пра зно сти об ли ко ва на је збир ка крат ке 
про зе Са ре Мај сто ро вић. Сре бр не шу ме по ка за ле су се као из у зет но флу
ид на тво ре ви на ко ја ко ри сти кон цепт крат ке при че да из ра зи не рет ко 
пот пу но лир ски ин то ни ра на раз ма тра ња и осе ћа је. На ве де но има упо
ри ште у чи ње ни ци да је ау тор ка при ли ком про мо ци је об ја сни ла књи гу 
име но вав ши је „лир ским ди ја ло гом са ствар но шћу”, при че му је на ве ла 
да су за пи си и на ста ја ли из днев нич них за бе ле шки, од но сно „ути са ка 
из жи во та”. Чи ни се да би ова од ре ђе ња би ла жан ров ски при бли жни ја 
ин тим ни јој фор ми ис по вед ног то на днев ни ка, не го што је то слу чај са 
крат ком при чом, нај пре услед од су ства кон крет ног то ка рад ње. Ипак, 
ка ко су гра ни це крат ке про зе не до вољ но ја сно од ре ђе не, а књи га ни је 
днев нич ки об ли ко ва на, нај и справ ни је би би ло за др жа ти се на од ре ђе њу 
по ет ске про зе, што би би ло нај слич ни је оно ме што пре по зна је мо као 
Ан дри ће во ра но ства ра ла штво. На и ме, Сре бр не шу ме по ка за ле су се као 
ино ва тив но об ли ко ва ни па са жи крат ких тек сто ва (све га јед на до две 
стра ни це) ко ји су из де ље ни пре ма це ли на ма Пре де ли, Ли ца, Сно ви, Со бе 
и Оту ђе ње. Омаж и по и сто ве ћи ва ње са ве ли ка ни ма књи жев не исто рије 
при ме тан је већ у на зи ви ма по чет них по гла вља (из но ва уо ча ва мо ве зу 
са Ивом Ан дри ћем), чи ме се мо же об ја сни ти ства ра лач ка на ме ра.
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Иа ко су про за и де по де ље не на це ли не, чи ни се да је мо гу ће из вр
ши ти до дат но, пре ци зни је од ре ђе ње при ча пре ма срод но сти те ма о ко
ји ма се го во ри. На и ме, при мет но је по сто ја ње за себ них кор пу са при ча 
ко је пра те „веч не” те ме ства ра ла штва по пут де тињ ства (Но стал ги ја, Воз), 
пре пу ште но сти стра сти ма и по ро ци ма до ис пра зно сти (Чо век из ка фа не, 
Ле збос, Фа тал на) или, не што кон крет ни је вре мен ски од ре ђе но, от по ра 
кон зу ме ри зму (Биг, Пред ТВ-ом, Пра зни ци) и не при зна ва ња прин ци па 
функ ци о ни са ња су вре ме ног дру штва (Муч ни на, Вру ћи на). На овај на чин 
Са ра Мај сто ро вић об ли ку је сво је вр сну пле ја ду при ча под не бом окруже
ним обла ко де ри ма и мањ ка вим љу ди ма ко ји су ну жни део сва ко дне ви це. 
Ис пра зност је ока рак те ри са на као не из бе жна, чак и ка да се те ма ти зу је 
умет ност, те се чи та лац сре ће са из у зет ним по је дин ци ма ко ји су исто вре
ме но на пи је де ста лу и у по но ру. Бе сми сле ност та квог по сто ја ња из јед
на ча ва ме ра клиј ско и де пре сив но, да би се све под ве ло под без вред ност 
и пла стич ност, од но сно оп шту апа ти ју. 

По сма тра ју ћи по зи ци ју на ра то ра ко ји, го во ром из тре ћег ли ца, бе
ле жи су мор ну ат мос фе ру ур ба ног, град ског са мо ва ња, до ла зи мо до ре
че ни це ко ја функ ци о ни ше као при ча за се бе: „Си ва де ца ма шта ју о сре
бр ним шу ма ма”. Чи ни се да ова ми сао, за јед но са при чом на сло вље ном 
Сре бр не шу ме, да је сво је вр стан, до дат ни кључ при са мом чи та њу. Анк
си о зност пред по врат ком из са ња ре ња у ре ал ност пред ста вља сва ко дне
ви цу би ти са ња уну тар све та ко ји сам се бе не ги ра. Ка да се на ве де ном 
до да сим бо лич ка смрт ко ју усло вља ва дру штво ко је од ла зи сво јим то ком, 
без об зи ра на чо ве ка као је дин ку, из при че Но стал ги ја, чи та ва збир ка 
до би ја апо ка лип тич ни тон. На тај на чин, Са ра Мај сто ро вић про бле мати
зу је исту те ма ти ку по сто ја ња ко ју Цр њан ски осе ћа као стран ство ва ње 
у Ро ма ну о Лон до ну, са бит ном ни јан сом да је са да чи та ва око ли на лир ског 
су бјек та не до сту пан и хла дан град, са јед на ко хлад ним љу ди ма. Сре бр не 
шу ме се на тај на чин уз ди жу на ни во сим бо ла, екви ва лен та се ћа њу, ма шти 
и пи са њу као је ди ним спа со но сним ал тер на ти ва ма ре ал но сти.

Про бле ма ти ком по сто ја ња у оту ђе но сти, од но сно ка те го ри ја ма свој 
/туђ ба ви се и по след ња књи га ко ју об у хва та еди ци ја Би бли о те ка Пр ва 
књи га. Мо но гра фи ја Цр њан ски – на ме ђи вла сти тог и стра ног, ко ју пот
пи су је Ми ли ца Со фин кић, пред ста вља де ло из до ме на на у ке о књи жев
но сти, од но сно књи жев не исто ри је. За пра во, пре ма ау тор ки, реч је о при
ла го ђе ној вер зи ји ње ног за вр шног ра да са ма стер сту ди ја, на ком је радила 
за јед но са мен тор ком, Са њом Па ри по вић Крч мар. Ми ли ца Со фин кић пи ше 
теч ним, до бро од ме ре ним и ја сним на уч ним сти лом, ба зи ра ју ћи се на 
ства ра ла штво Ми ло ша Цр њан ског, кон крет но Књи гу о Не мач кој и Емба-
ха де, а уз њих и ча со пис Иде је. По сма тра ју ћи од нос тер ми на свој/туђ кроз 
мно го број не, не рет ко су прот ста вље не ди сци пли не, ау тор ка за ла зи у 
под руч ја има го ло ги је, ите ро ло ги је и ксе но ло ги је, а по том у да ља мо гу ћа 
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ту ма че ња, ра ди про на ла же ња аде кват ног те о риј ског окви ра ко ји би пре
ци зи рао Цр њан ско во стран сто ва ње. 

Јед но од те жи шта на ко ји ма ау тор ка ин си сти ра је сте нај пре кон
цен три са ње па жње на чин пи са ња, пре не го на би о граф ске еле мен те 
ње го вог жи во та и ра да. Огра ђу ју ћи се од по ли тич ких иде о ло ги ја ко је 
су (пре)че сто де фи ни са ле ста во ве књи жев не кри ти ке, као и од по ле ми
ке о по тре би ре е ва лу а ци је ства ра ла штва Ми ло ша Цр њан ског, Ми ли ца 
Со фин кић пи ше до бро уте ме љен и об у хва тан на уч ни рад ко јим би одво
ји ла Цр њан ског – пи сца од Цр њан ског – лир ског су бјек та, стран ца. И 
ка да се освр ће на по ли тич ко де ло пи сца, ау тор ка то чи ни са ди стинк ци јом 
да „ако и по сто ји сли ка по ли тич ке дру го сти [...] она је увек у слу жби 
обра ћа ња вла сти том”. Исто риј ски по да ци ко је цр пи мо из жи во та ау то
ра или оно га што са зна је мо у ње го вим ка сни јим де ли ма одва ја ју се од 
кон крет не по сма тра не ма те ри је ра ди де ло твор ни јег раз ма тра ња пи та ња 
„за ви чај ног у ту ђи ни”. На тај на чин ау тор ка про бле ма ти зу је и ве ро до стој
ност жан ра пу то пи са, на гла ша ва ју ћи да је „Цр њан ски, пи шу ћи пу то пис, 
упра во ње го ва жан ров ска свој ства под ри вао”. Узи ма ју ћи за при мер све
о бу хват ност ства ра ла штва Ми ло ша Цр њан ског и раз ли ке у ни јан са ма 
по сма тра них тек сто ва, Ми ли ца Со фин кић по ка зу је да „се сте ре о ти пи ма 
не до пи ре до исти не о дру гом”, исто ко ли ко се не а де кват ном и фор си
ра ном при ме ном јед ног ис кљу чи вог ме то до ло шког окви ра не мо же до ћи 
до тач ног од ре ђе ња. На том пла ну, ау тор ка ис ти че нео п ход ност по тре бе 
за ин тер ди сци пли нар ним при сту пом као је ди ну мо гу ћу ал тер на ти ву у 
са гле да ва њу свих ди мен зи ја стран ство ва ња. Из два ја ју ћи ми сао да „знак 
бри ге за на ци о нал ним са мо о др жа њем за слу жу је ве ћу па жњу од оне која 
би је инер ци јом све ла на ет но цен три зам”, ау тор ка зах те ва из ме њен по
глед на по јам стран ство ва ња код Цр њан ског, од но сно онај ко ји би се пре 
те ме љио на ре ал ном ме ђу ре до ви ма не го ли на учи та ва њу тер ми но ло шког. 
На тај на чин, раз ја шња ва ју ћи и по ку ша ва ју ћи да сме сти ис ку ство про зе 
у те о риј ске окви ре, ау тор ка, за пра во, про бле ма ти зу је њи хо ву свр сис ход
ност и уте ме ље ност. 

По сма тра ју ћи из да вач ки план Би бли о те ке Пр ва књи га, мо же мо уочи
ти сво је вр сне ве зив не ни ти ко је би мо гле од го ва ра ти тре нут ној си ту а ци
ји на књи жев ној сце ни, по пи та њу но вих, мла дих гла со ва. На и ме, све при
сут ним се по ка за ло про бле ма ти са ње по сто ја ња чо ве ка као уса мље не, 
ра њи ве је дин ке уну тар го ми ле, те осе ћа ња обес хра бре но сти и из мо рено
сти као утвр ђе не кон стан те. На том пла ну, глас ау то ра се по и сто ве ћу је 
са „оним ко ји до но си све тлост са зна ња”, тач ни је пе сни ка са зна је мо као 
је дин ку (са мо)уз диг ну ту над оп штим по ср ну ћем иде а ла. По сма тра ју ћи 
ства ра ла штво мла дих ау то ра раз ли чи тих вре мен ских пе ри о да, на ве де не 
ми сли иш чи та не из ме ђу ре до ва (и сти хо ва), за пра во, пред ста вља ју одли
ку ко ја се ге не ра циј ски пре но си, што не мо ра ну жно да озна ча ва не што 
ло ше. На и ме, но ви гла со ви ко је ово го ди шња еди ци ја ну ди, срод ни су по 
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про ми шље но сти на ко јој за сни ва ју сво је пе снич ке и про зне тво ре ви не, 
те се чи ни да бунт ових пти ца про тив сва ко дне ви це мо ра уро ди ти сре-
бр ним шу ма ма. Дру гим ре чи ма, мла ди пи сци су се по ка за ли као до ми
шља ти, кре а тив ни и ино ва тив ни, са те мељ ним и чвр стим упо ри штем у 
ко лек тив ном и те о риј ском, али су јед на ко по ка за ли да по се ду ју до вољ но 
сме ло сти да про тив ма на истих ка те го ри ја и уста ну, ка ко у до ме ну књи
жев не умет но сти та ко и у до ме ну на у ке о књи жев но сти.

Лен ка НА СТА СИЋ




