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ПРИ ПО ВЕ ДА ЊЕ КАО ПРО ТЕ ТИ КА
(Ла на Ба ста шић: Мли јеч ни зу би, Bo o ka, Бе о град, 2020)

На ра дост све број ни је и ра зно ли ки је чи та лач ке пу бли ке, чи ју је па жњу ма хом 
при до би ла ро ма ном пр вен цем Ухва ти зе ца (Кон траст, 2018), Ла на Ба ста шић не дав но 
је об ја ви ла и сво ју тре ћу збир ку крат ких при ча, упе ча тљи вог на сло ва Мли јеч ни зу би. 
Упу ћу ју ћи њи ме на бур ну, не рет ко вол шеб ну ди на ми ку и на гле тран сфор ма ци је ка-
рак те ри стич не за са зре ва ња у деч јем до бу, гу бит ке и при ли ке за но ви раст ко је оне 
са со бом но се, ди ја лек ти ку крх ко сти и сна ге, тро шно сти и трај но сти, по љу ља но сти и 
чвр сти не, ау тор ка ре ци пи јен те при пре ма за још јед но уз бу дљи во ура ња ње у свет 
де тињ ства, по сре до ва но упра во деч јом пер спек ти вом. Иа ко те рет оче ки ва ња ко ји је 
пред њу по ста вља ла чи та лач ка и кри ти чар ска јав ност уоп ште ни је био ма ли, збир ком 
Мли јеч ни зу би Ла на Ба ста шић оправ да ла је епи тет јед не од та лен то ва ни јих и про дор-
ни јих ау тор ки и ау то ра на тзв. пост ју го сло вен ском под не бљу, убе дљи во пре ва зи ла-
зе ћи до са да шње до се ге и све до че ћи о од луч но сти и упор но сти соп стве ног књи жев-
ног са зре ва ња. Осим то га, по твр ди ла је да ње на сна га пр вен стве но ле жи у про зи, и 
то, ка ко се за са да чи ни, осо би то у жан ру крат ке при че, ма да је и од по тен ци јал них 
ро ма на ове ау тор ке у бу дућ но сти осно ва но оче ки ва ти успон.

У збир ци Мли јеч ни зу би, са чи ње ној од два на ест крат ких при ча при лич но ујед на-
че ног ква ли те та, Ла на Ба ста шић из но ва се от кри ва и као про за ист ки ња ко ја не од у-
ста је од свог упо ри шта у ан гло а ме рич кој тра ди ци ји и као ау тор ка ко ја до след но при-
ви ле гу је (ма ње или ви ше екс пли цит но пре до чен) бал кан ски кон текст и мен та ли тет, 
освр ћу ћи се на про блем од ра ста ња и пре жи вља ва ња у ње му и с њим, кроз при зму раз-
ли чи тих при по вед них по сту па ка и те жњи, од ко јих је мно ге до са да већ ис по ља ва ла. 
И у овом слу ча ју, про ми шље но и ефект но, а са да још суп тил ни је и еле гант ни је не го 
ра ни је, ау тор ка се по и гра ва на ци о нал ним је зич ким стан дар ди ма про ис те клим из не-
ка да шњег срп ско хр ват ског, ва ри ра при по вед на ли ца (пр во, дру го, тре ће) и мо ду се, 
екс пе ри мен ти ше са пер спек ти ва ма де це раз ли чи тог уз ра ста од но сно је зич ких ком-
пе тен ци ја (по чев ши од оне ко ја тек што су на у чи ла да го во ре до адо ле сцент ки ња и 
адо ле сце на та), ма хом ин си сти ра на из ра же ној на ра тив но сти и по што ва њу кон вен ци ја 
жан ра, не до пу шта се би озбиљ ни ји про пуст у по гле ду при по вед не ди на ми ке и, уоп ште, 
струк ту ре по је ди них при по ве да ка и књи ге у це ли ни, те по ка зу је сна жан им пулс ка 
дра ма ти за ци ји, у ко јој је и ви ше не го ве шта. Уз то, де лом и сход но то ме, при ме ћу ју се 
и из ве сни ис ко ра ци и но ви не. На пр вом ме сту, реч је о при бли жа ва њу ов да шњим по е-
тич ким тен ден ци ја ма у до ме ну тзв. мо дер не крат ке при че (short story у стро гом сми слу), 
свој стве ним, на при мер, Ру ме ни Бу жа ров ској. Иа ко се не мо же ре ћи да је реч о ау тор-
ка ма пре ви ше слич ног или исто вет ног књи жев ног сен зи би ли те та, Ла на Ба ста шић се 
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овом збир ком, на тра гу сво је ма ке дон ске ко ле ги ни це с ко јом до не кле де ли скло ност 
ми ни ма ли стич кој по е ти ци кар ве ров ске про ве ни јен ци је, а у пот пу но сти те жњу да ту 
скло ност по ми ри с оп се сив ном те мом Бал ка на и ме ђу људ ских од но са на ње му, упа-
дљи ви је и успе шни је отва ра ка ло кал ном ко ло ри ту, ка ко на лек сич ком, та ко и на пла ну 
ка рак те ри за ци је, усме ра ва ју ћи при том фо кус на зре ли ји и про ми шље ни ји на чин и ка 
про бле му ин тер на ли за ци је па три јар ха та од стра не же на и у же на ма са мим.

Мли јеч ни зу би та ко све до че о спо соб но сти ау тор ке да у крат ком раз до бљу на чи ни 
озби љан по мак ка да је реч о ка рак те ри за ци ји, за ко ју се мо же ре ћи да је би ла нај спор-
ни ји аспект ње не до са да шње про зе, онај ко ји је по не кад не при јат но сен чио све оста-
ле услед од ре ђе них не до стат но сти и сла бо сти. Пло шност и не до след ност, уоч љи ве 
на при ме ру две ју про та го нист ки ња ина че из у зет ног ро ма на Ухва ти зе ца, на ив ност 
или ар ти фи ци јел ност с ко ји ма су оне у по је ди ним тре ну ци ма из гра ђи ва не и пор тре-
ти са не, у збир ци Мли јеч ни зу би при мет но се пре вла да ва ју и сво де на знат но ма њу 
ме ру (њи хо ви су тра го ви уоч љи ви, на при мер, у при чи „Кру го ви“, јед ној од сла би јих 
у збир ци, ко ја по се ду је сте пен ка ри ка ту рал но сти ко ји би ау тор ка убу ду ће тре ба ло да 
из бе га ва). Шта ви ше, си ту и ра њем у дру га чи ји при по вед ни кон текст, са да не ви ше ро-
ма неск ни и не ви ше на гла ше но ис по вед ни, ју на ки ње и ју на ци Ла не Ба ста шић углав ном 
по ста ју ве о ма упе ча тљи ви, су ге стив но об ли ко ва ни, на мо мен те за и ста жи ви пред 
чи та о ци ма и чи та тељ ка ма. То по себ но ва жи за ли ко ве де це, ко ји су при ви ле го ва ни већ 
са мим ге слом – „На по чет ку све га... сто ји јед но де те, ба че но у по друм“ (Ге ор ги Го спо-
ди нов, Фи зи ка ту ге). Услед ба че но сти у по друм, тј. за по ста вље но сти, за пу ште но сти, 
уса мље но сти, изо ло ва но сти, из ло же но сти раз ли чи тим ви до ви ма ре пре си је и не ра зу-
ме ва ња од стра не ро ди те ља и ста ра те ља, услед на глог фор ми ра ња у ин тим ном поро-
дич ном и ши рем дру штве ном окру же њу чи ја уза јам ност до во ди до на си ља и не ма ра, 
до пре ра них су о ча ва ња с иш ча ше ним све том од ра слих, та де ца че сто и са ма по ста ју 
скло на ан ти со ци јал ним, нар ци со ид ним и нео се тљи вим или пак де пре сив ним и са мо-
кри тич ним по на ша њи ма, ре зо но ва њи ма и ре ак ци ја ма на ре ал ност у се би и из ван 
се бе. У те жњи да до ча ра про вин ци јал ни или ма ло гра ђан ски дух ко ји ту ре ал ност бо ји, 
уро њен у тра у ма тич не по тре се бал кан ског тла, Ла на Ба ста шић на ви спрен, ду хо вит и 
из у зет но ве ро до сто јан на чин у чи та лач ку свест и пам ће ње, али ујед но и емо ци о нал ни 
од го вор, уре зу је не ла го ду и уну тар њу бор бу де ча ка ко ји тр пи ма чи стич ко ижи вља ва ње 
вла сти тог оца у при чи „Дан на ба зе ну“, не моћ ма ју шне де вој чи це из при че „Зу бић ви ла“ 
да соп стве ном све шћу и је зи ком об уј ми из ло же ност сек су ал ном зло ста вља њу, ком-
плек сност сен за ци ја, стреп њи и ми са о ног то ка де ча ка ко ји у при по ве ци „Чо вјек на Мје-
се цу“ по ку ша ва да од оче вог фи зич ког на си ља за шти ти мла ђег бра та...

Ла на Ба ста шић, упр кос по је ди ним про пу сти ма, од лич но вла да (на ив ном) деч јом 
пер спек ти вом. Као вр ло та лен то ва на при по ве да чи ца, она с ла ко ћом и пре ци зно шћу 
уо ча ва де та ље ва жне за пси хо ло шки и се ман тич ки хо ри зонт при по ве да ка и збир ке у 
це ли ни. Те гоб ност, не рет ко и мон стру о зност (деч је) сва ки да шњи це, не ла го да иза зва на 
ма ње или ви ше на глим сим бо лич ним ис па да њи ма и ни ца њи ма зу ба, про блем кри вог 
сра ста ња у до ба ка да се ру ке пе ру деч јим са пу ном у про из вод њи „Ме ри ме“ из Кру шев-
ца, до ча ра ни су не са мо оче ки ва но успе шним рит мом на ра ци је, већ и про ду бље ни јим 
и со фи сти ци ра ни јим раз у ме ва њем ју на ки ња и ју на ка (осо би то оних мла ђег уз ра ста), 
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те до ми на ци јом при по ве дач ке ем па ти је пре ма њи ма, ем па ти је ко ја ипак ско ро ни ка-
да не иза зи ва ме ло драм ски и ба на лан ефе кат и ко ја ни ма ло не ре ме ти ни је дан дру ги 
аспект при по ве да ња. Ла на Ба ста шић деч ји (ин тим ни) свет отва ра и ства ра уз ма ло 
по те за, осла ња ју ћи се на алу зив ност, на су ге сти је ко је оста ју су ге сти је прем да су исто-
вре ме но чвр сте, жи ве, не по ко ле бљи ве. У то ме ле жи јед на од кључ них сна га ове ау тор-
ке, ко ју не раз двој но пра ти и њен до ку мен та ри стич ки нерв, про ниц љи во спи са тељ ско 
око за сва ко дне ви цу. Као про за ист ки ња ко ја очи то уме да ослу шку је, упи ја и пам ти 
при зо ре и си ту а ци је ко ји ма је окру же на, бо је ћи их са о се ћа њем за де цу и њи хо ве на-
из глед на ив не или не ви не те го бе, она сјај но пре до ча ва сце не ша ро ли ког емо ци о нал ног 
и ког ни тив ног ква ли те та: ка ко оне у ко ји ма се де ца сти де „ма ми не там не мр ље ис под 
па зу ха“, а ма ма „оде на бал кон да прд не не ко ли ко пу та“ ми сле ћи да де ца то не зна ју, 
та ко и оне у ко ји ма де вој чи ца „на по кон мо же мир но да спа ва“ на кон што је рас кр сти ла 
с иде јом бо га ко ју су јој на мет ну ли ро ди те љи.

Нај да ље у том по гле ду од ла зи у при чи ко ја за тва ра збир ку, „Та та сти же ку ћи“, без 
сум ње нај бо љем и нај зре ли јем ли те рар ном тек сту ко ји је до са да на пи са ла. Њо ме се 
са жи ма ју не ке од кључ них осо бе но сти при по ве да ка ко је јој прет хо де: ин си сти ра ње 
на па жљи вом кон тра сти ра њу ви до кру га ста ра те ља и ви до кру га де це, про дор ност 
суп тил но из гра ђе не деч је пер спек ти ве, на си ље у раз ли чи тим ви до ви ма као пред у слов 
ини ци ја ци је у свет од ра слих ко ји су ро во на ме ће па три јар хат, по том сло је ви тост и 
ра зно вр сност исто риј ски, род но и кла сно усло вље них ре ак ци ја на им пе ра тив та кве 
ини ци ја ци је, те на по слет ку и им пли цит на ау тор ска ем па ти ја и до бро на мер ност по-
ку ша ја да се кроз фик ци ју ука же на по губ не обра сце (не)вас пи та ва ња оних би ћа ко ја 
ма хом или у пот пу но сти за ви се од во ље, по др шке и пер цеп ци је дру гих. У исто вре ме, 
при чом „Та та сти же ку ћи“, Ла на Ба ста шић на го ве шта ва два ва жна ис ко ра ка. Је дан је 
ве зан за фик ци о нал ни до сег збир ке као це ли не, ко ја је, иа ко се не мо же на зва ти псе-
у до ро ма неск ном, те мат ски и мо тив ски сва ка ко чвр сто уко ре ње на. Реч је о дру га чи јем 
отва ра њу кра ја, о пре ва зи ла же њу до та да шњих ко ле ба ња и не си гур но сти ју нак(ињ )а, 
ко је у хо ри зонт ка ко по след ње при че та ко и, ре тро ак тив но, чи та ве збир ке чи ји је она 
део, уно си епи фа ниј ски зрак, мо гућ ност вољ ног од ма ка од ло ших по сле ди ца ба че но сти 
у по друм, не при ста ја ње на ли ни ју ма њег от по ра и на ма ње или ви ше све сно по на вља-
ње, пер пе ту и ра ње, под у пи ра ње по сто је ћег ста ња ства ри. Та је за вр шна епи фа ниј ска 
но та ујед но и не и ро ни зо ва на и де па те ти зо ва на, сна жна у сво јој су ге стив но сти и суп-
тил но сти, охра бру ју ћа и уте шна у исти мах. Њен ква ли тет упу ћу је и на дру ги ис ко рак 
Ла не Ба ста шић, ко ји се пак ти че опу са ове ау тор ке у це ли ни: оста вља ју ћи чи та о ци ма 
и чи та тељ ка ма су срет са при чом „Та та сти же ку ћи“ за сам крај, она ујед но на ја вљу је и 
под јед на ко уз бу дљив и хра бар на ста вак соп стве ног ау тор ског од ра ста ња, на прет ка 
и оса мо ста љи ва ња, од ко га се са да оче ку је још ви ше – и сло бо де и про ми шље но сти.


