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НИТ СИНА, НИТ ’ЉЕБА
(Лана Басташић: Наивни триптих о Босни и умирању,  
Центар за културу града Зајечара, Зајечар, 2013)

Дјед ми показује писаћу машину.
Поподне, након глодања срне,
ударам грозничаво у њена слова.
Али један кажипрст ми пропада
између Б и Х.
Кожа је раздерана,
бол се разлила дуж кости.
Лагано извлачим прст
из немилосрдних слова
и љубим га
сувим уснама дјетета.

(„Наивни триптих о Босни и умирању“)

Ла ко је раз у ме ти кри ти ча ре ко ји ис ти чу да је по е зи ја у из да вач кој кри зи по след-
њих го ди на: те шко је из да ти но ву, по себ но пр ву, збир ку пе са ма, на ро чи то не по зна том 
ауто ру. Си ту а ци ја ни је сјај на ни за ета бли ра не пе сни ке, то ли ко да се ско ро че шће као 
из да ва чи ова квих де ла по ја вљу ју град ске, за ви чај не и ма тич не би бли о те ке, фон да-
ци је, за ду жби не, фе сти ва ли и по је дин ци, док не ко ли ко до бро зна них из да вач ких ку ћа 
– ко је и да ље, сре ћом, упор но штам па ју пе снич ке збир ке – ула жу си зи фов ски на пор 
да оп ста ну на кон ку рент ском тр жи шту. Љу ди, јед но став но, не чи та ју по е зи ју. Због то-
га је за да так мла дих пе сни ка те жи: они мо ра ју да се из бо ре за при ли ку и про бу де 
но ву пу бли ку слич ним ин те ре со ва њи ма и бли ским сен зи би ли те том. На њи ма је ве-
ли ка од го вор ност, а ме ђу не ко ли ци ном ко ја успе ва да од го во ри на њу је и збир ка 
На ив ни трип тих о Бо сни и уми ра њу ба ња луч ке аутор ке Ла не Ба ста шић. Ово из да ње 
се при клад но укла па у те зу о (не)мо гућ но сти ма штам па ња пр вих збир ки: оно је, на и-
ме, на гра да на про шло го ди шњем Фе сти ва лу мла дих пе сни ка Да ни по е зи је у За је ча ру 
ко ји ла у ре а ту об ја вљу је ци клус пе са ма. Та ко се Ба ста ши ће ва на ме ће чи ње ни цом да 
је жи ри ода брао баш њен ру ко пис и не рет ко се де ша ва да ова ква из да ња, чи ји је 
ква ли тет већ до ка зан, бу ду до бро при хва ће на код пу бли ке и жи ри ја дру гих пе снич-
ких на гра да.

Ка ко схва ти ти ову збир ку? Кре нув ши од ње ног на сло ва, На ив ни трип тих о Бо сни 
и уми ра њу за и ста је сте трип тих о, из ме ђу оста лог, Бо сни и уми ра њу, али уоп ште ни је 
на и ван. Пе сме су ор га ни зо ва не у три ци клу са не јед на ког оби ма озна че них са мо као 
„I“, „II“ и „III“, без оквир ног име на, опи са или уво да. Овај ми ни ма ли зам на по љу ода-
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би ра на зи ва ци клу са се пре но си и на пе сме: сем на слов не ко ја за тва ра збир ку и пе-
сме „Та мо“, оне оста ју не и ме но ва не и у са др жа ју јед но став но са бра не на осно ву сво јих 
пр вих сти хо ва на ве де них у за гра да ма. Не да ју ћи им име на, Ба ста ши ће ва из бе га ва да 
чи та о цу су ге ри ше на шта у пе сма ма тре ба да се фо ку си ра и та ко, мо жда не све сно, не 
при ме ти све сло је ве ути сну те у њих; из о ста вља њем на сло ва се, да кле, из бе га ва пру-
жа ње лајт-мо ти ва и омо гу ћа ва ин ди ви ду ал на ин тер пре та ци ја. Са ме пе сме се фор-
мал но мо гу ока рак те ри са ти као из ра же но на ра тив не и не ри мо ва не, а те мат ско-мо-
тив ски као ствар но сне, ства ра лач ке и ис по вед не. Кључ ова квог из ра за се мо же на ћи 
у ра ни јим из да њи ма аутор ке: иако је ово ње но пр во пе снич ко де ло, она иза се бе има 
и два це ло ви та про зна – Трај ни пиг мен ти (СКЦ Кра гу је вац, еди ци ја „Пр ве нац“, 2010, 
збир ка улан ча них крат ких при ча) и Ва тро ме ти (Че кић, 2011, збир ка крат ких при ча) 
– ко ја су јој, по ред по ја вљи ва ња у ре ги о нал ним збор ни ци ма, ан то ло ги ја ма и пе ри о-
ди ци, обез бе ди ла ста тус про зног пи сца. Ја сна на ра тив на струк ту ра ње них пе са ма 
про из и ла зи из при по ве дач ког ис ка за ко ји не гу је, а ова кво пи са ње до во ди до то га да 
не ке пе сме из гле да ју као про зни фраг мен ти план ски раз дво је ни у но ве ре до ве. Ме ђу-
тим, чак и у ова квом об ли ку сти хо ва се ра за зна ју из ра же на ли рич ност, сен зи би ли тет 
и емо ци ја ко ја се ко ри сти (ауто)иро ни јом, па ро ди јом, са ти ром, сар ка змом и ап сур-
дом. Ба ста ши ће ва је хро ни чар сва ко дне ви це, по сма тра је из на ро чи тог угла, усред-
сре ђу је се на де таљ, при ме ћу је све око се бе и про го ва ра. Та ко ђе је и вр ло до бар 
„по ен тер“, а ње на ефи ка сна за вр шни ца је за пра во pun chli ne ко јим кул ми ни ра ра ни је 
ре че но и до во ди се на ви ши ни во, као у увод ној пе сми „(ма ма од ма ра)“ где упра во 
два за вр шна сти ха, „нит’ си на/ нит’ ’ље ба“, до ча ра ва ју сву су штин ску иро ни ју пе сме: 
ни ти је она син као што јој се мај ка обра ћа, ни ти ће се од по е зи је „хле ба на је сти“, што 
је иде ја ко ја се по на вља и у не ко ли ко ка сни јих ег зи стен ци јал но обо је них при ме ра 
то ком збир ке.

Ова ко на ве де не те ме и фор ме на пр ви по глед не де лу ју ино ва тив но или по себ но: 
њих, уоста лом, об ра ђу ју ско ро сви мла ди пе сни ци да нас. Они тра же се бе и свој из раз, 
про го ва ра ју у име це лих ге не ра ци ја, бу не се, гр де и ку де, огор че ни и ре зиг ни ра ни 
због со ци јал не, фи нан сиј ске и по ли тич ке си ту а ци је зе мље. Ме ђу тим, ка ко се ове пе-
сме он да раз ли ку ју од оста лих? Пр во, ства ра лач ки по сту пак аутор ке је, јед но став но 
ре че но, сло је вит и при мен љив на ис ку стве не си ту а ци је ве ли ког бро ја чи та ла ца ко ји 
се ла ко пре по зна ју у про чи та ном. Да ље, као лир ски су бјект се на ме ће млад и бит-
нич ки бун то ван жен ски глас ко ји искре но, оштро и без ре зер ве, из ра жа ва ју ћи се у 
пр вом ли цу, да је кри ти ку и ди јаг но зу све та око се бе. Она не улеп ша ва, не упо тре-
бља ва алу зи је, ме та фо ре и ком пли ко ва не пре не се не сли ке ко ји ма на во ди чи та о це 
да за ми сле оно о че му се про го ва ра, већ се, на про тив, ко ри сти сти лом „крат ко и ја сно“, 
би ло да пе ва о ре цеп ци ји по е зи је, на си љу, за блу да ма или ста њу у зе мљи. На кра ју, 
ути сак по ја ча ва из раз ко ји ни је са мо бе ле жнич ки, већ и днев нич ки и то ли ко ис по-
вед но ли чан да је ла ко, и не пот пу но не тач но, по ве ро ва ти да је за и ста Ба ста ши ће ва 
та ко ја се, бар не кад, кри је иза пе снич ког су бјек та. Ово је, ре ци мо, из ра же но у пе сма ма 
ко је по кри ва ју ши рок спек тар емо ци ја ап стракт не, оства ре не, про па ле, бив ше и бу-
ду ће, не жне и гру бе љу бав не ве зе дво је љу ди. Ме ђу тим, још ин три гант ни ји од ово га 
је сте ми са о ни по сту пак ко ји аутор ка на до гра ђу је и ме ња у збир ци: пр во пи ше о љу ба ви, 
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па за тим о љу ба ви и љу ди ма, па о љу ба ви и љу ди ма и гра ду, па он да о љу ди ма и гра ду, 
па, на по слет ку, са мо о гра ду. Ове те ме се пре пли ћу и до пу њу ју, гра де ћи око сни цу лир-
ског из ра за.

Не из бе жно је, сто га, при ме ти ти те му еми гра ци је: пе сни ки ња у ви ше на вра та по-
ми ње од ла зак из свог гра да и др жа ве, пр кос и ту гу због тог по те за, али је ја сно да јој 
је то из ме шта ње нео п ход но да би мо гла да на ста ви. Она је у исто вре ме бол но све-
сна бро ја љу ди ко ји су на пу сти ли њен град („(док сје ди мо)“: „знаш ли да је/ овај град/ 
на пра вљен од љу ди/ ко ји же ле да га на пу сте? / то су му нај ја че гре де/ то је су шти на 
кон струк ци је/ све те но ге/ ко је од ла зе/ већ де це ни ју или дви је/ све те ру ке/ ко је се па-
ку ју/ већ го ди на ма/ то је дух овог гра да/ и ми смо ме ђу њи ма“), али је и оба зри ва на 
по сле ди це еми гра ци је и на чи не на ко је ути че не на оне ко ји су оти шли, већ на све 
ко је су та кви оста ви ли иза се бе („Та мо“: „Ни ко нам не ће до ћи./ Ту жне ће мај ке, са ме,/ 
од шкри ну ти вра та на ших со ба/ за бра вље них у оној дру гој зе мљи/ ко је се не сје ћа мо. 
[...] Ни ко нам не ће до ћи/ док им очи, уши и но здр ве/ не по ра сту до вољ но/ за све што 
смо им оста ви ли./ Та мо – то још ни смо ми“). Ба ста ши ће ва је и ра ни је че сто пи са ла о 
по сле рат ној Ба ња лу ци (ма да ју је на ма хо ве кри ла иза ини ци ја ла), али не увек јед на-
ко емо тив но као са да, и ту се на зи ре основ на раз ли ка из ме ђу ове збир ке и ра ни јих 
про зних де ла: по ет ски из раз осло ба ђа аутор ку и до зво ља ва јој но ва ис тра жи ва ња 
ко ја би, да су ис при по ве да на, мо гла де ло ва ти ба нал но, на ив но и па те тич но. Она опи су-
је осе ћа ња по во дом од ла ска не за по ста вља ју ћи свој град: до ча ра ва ње го ве де ло ве, 
пре до ча ва пред но сти ко је пру жа, али су јој и очи глед на ње го ва огра ни че ња и ути цај 
на ста нов ни ке (у, на при мер, пе сми „(не по сто је)“: „по сто ји са мо ово/ и са да/ јер смо ми 
са мо ов дје/ и са да/ и ни ка да ни смо по сје ти ли/ све те дру ге, бо ље/ гра до ве/ дру штва/ 
кла се/ ни смо би ли та мо/ и та да/ сто га, они за нас и не по сто је/ ово нас је на пра ви-
ло“). Пе сни ки ња се, да кле, због гра да фор ми ра у лич ност ко ја по ста је су бјект ових 
пе са ма и тај је про стор на во ди да, пра ве ћи па ра ле лу из ме ђу ње га и љу ди, ис тра жу је 
се бе и сво је бли жње у од но су на град. Сва ова осе ћа ња кул ми ни ра ју пе смом „(не до-
ста јеш ми)“, ла мен том над гра дом ко ји је „Б.“ мо гла да по ста не и над сви ма – и со бом 
– ко ји су ту мо гли да се оства ре: „не до ста јеш ми/ зе мљо ко ју ни ка да ни сам има ла/ гра-
де ко ји ме ни ка да ни је имао/ не до ста је ми да ти гу жвам спо ме ни ке/ да опо ми њем 
не бо/ над тво јом ка те дра лом [...] не до ста јеш ми зе мљо/ ко ја си мо гла да бу деш/ гра де/ 
ко ји си мо гао да бу деш/ и ви љу ди/ ко ји сте мо гли да бу де те/ и ја/ та ква/ ка ква сам 
мо гла да бу дем/ сна жна, стра вич на/ са чи зма ма од се дам сто ми ља“.

По ре де ћи ову и прет ход не збир ке Ба ста ши ће ве, уви ђа се још јед на из не на ђу ју ћа 
раз ли ка: ко ли чи на ин тер тек сту ал них ре фе рен ци је са да све де на ско ро на ми ни мум. 
Док се у свом про зном опу су чвр сто осла ња на лич не ве зе ко је оства ру је са свет ским 
пи сци ма – то ли ко да је ја сно да су Трај ни пиг мен ти де лом очи глед на ре ин тер пре та-
ци ја Ло ли те и Улик са – у пе сма ма ове збир ке то га не ма. Ве ли ке свет ске при че се не 
раз(г)ра ђу ју, а је ди но шта је под врг ну то про це су де ми то ло ги за ци је је сте на ци о нал ни 
мит о ра то ви ма де ве де се тих и ути ца ју ко ји су они има ли; ово је, ипак, пред ста вље но 
ин ди ви ду ал но, не по мо ћу по зи ва ња на ета бли ра не ауто ре. Пе сни ки ња тек кат кад 
по ми ње Миљ ко ви ћа, Џој са, Бу ков ског, Не ру ду, али се не на ста вља на њи хов опус, што 
мо же да до ве де до за кључ ка да На ив ни трип тих о Бо сни и уми ра њу ни је „план ски“ 
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на пи са но кон цеп ту ал но де ло, већ ду бо ко пер со на ли зо ва на по е зи ја. Она ис тра жу је 
се бе и сво је ме сто у све ту, по ве ра ва се чи та о цу, кри ти ку је дру штво и књи жев ност, 
пре при ча ва и пре пе ве ва сво ја ис ку ства, под ви ге, при ја тељ ства и по ро дич не про бле-
ме, јед но став не епи зо де из жи во та и свет из лич ног угла, то ли ко да су ње не пе сме, 
ка ко Де јан Алек сић на во ди у по го во ру, „ма ла све до чан ства по тра ге за сми слом и 
иден ти те том, ве ром и про чи шће њем“. Аутор ка тра жи се бе и сво ју по е ти ку, а епи ло-
шка (исто вре ме но и на слов на) пе сма по ка зу је ко ли ко у то ме успе ва. Она та ко ђе има 
тро дел ну струк ту ру и пра ти ви ше де це ниј ски фи зич ки и ин те лек ту ал ни раз вој уну-
тра шњег гла са су бјек та – од де те та, пре ко де вој ке, до же не – док про на ла зи свој 
иден ти тет, пред ста вља ин ди ви ду а ли зо ва но ви ђе ње исто ри је, по ро ди це и до мо ви-
не, те про вла чи мо тив по вре ђе ног пр ста ко ји је од де тињ ства пра ти и из но ва отва ра 
ра ну у сва кој пре суд ној си ту а ци ји (и, вр ло сим бо лич но и сли ко ви то, у де тињ ству на 
пи са ћој ма ши ни „упа да“ баш у онај про цеп из ме ђу сло ва Б и Х). Ову бол пр во иза зи ва 
пи са ње, па љу бав, и, на кра ју, не из бе жна тра гич на ствар ност у ко јој ипак пре у зи ма 
кон тро лу над сво јим жи во том, уте ме љу је сво ју лич ност и на по кон про на ла зи глас.

Љу би те љи про зе ће ве ро ват но ис та ћи да су ра ни је збир ке Ла не Ба ста шић успе-
шни је и ква ли тет ни је од ове, и оправ да ње за тај став ће тра жи ти у то ме што, на рав-
но, ма ње пре фе ри ра ју по е зи ју. Ме ђу тим, љу би те љи по е зи је се не ће сло жи ти. Ква ли-
тет овог ру ко пи са ни је спо ран, а пред но сти лир ског из ра за и сло бо да ко ју он до но си 
су очи глед не, те је сто га На ив ни трип тих о Бо сни и уми ра њу до бра ини ци ја ци ја ове 
аутор ке у по ет ски свет, што до ка зу је не са мо при зна ње у За је ча ру, већ и увр шта ва ње 
у ужи из бор за ово го ди шњу Бран ко ву на гра ду.




