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ГЛАСОВИ

Ана Ма ри ја Гр бић 

О/СЛО БО ДИ РУ КУ
Увод на реч

При че у овом ци клу су на ста ле су у окви ру АРГХ ра ди о ни це кре а тив ног пи са ња О/
Сло бо ди ру ку у школ ској 2021/2022. го ди ни то ком ко је су по ла зни ци с мен то ром ради-
ли ис кљу чи во на свом про зном из ра жа ва њу. Ско ро сви по ла зни ци у овој го ди ни пре 
са ме ра ди о ни це би ли су опре де ље ни за по е зи ју и мно ги су сво је пр ве при че на пи са-
ли упра во у окви ру ра ди о ни це. То ком се дам ме се ци ин тен зив ног ра да из у ча ва ли су 
раз ли чи те при по ве дач ке тех ни ке, при по ве дач ке по зи ци је и по е ти ке. При че ко је се 
на ла зе у овом ода би ру пред ста вља ју ре зул тат тог ра да и пу та на ко јем је сва ки мла ди 
пи сац про на ла зио се бе у при по ве да њу и по тра жи вао свој ау тен тич ни про зни глас те 
се сад ла ко мо гу пре по зна ти кроз њи хо ве спи са тељ ске осо бе но сти. Та ко се у при ча ма 
Та ре Ма тић пре по зна је ко ло кви јал ни је зик ко јим она пи ше и о се лу и о гра ду гра де ћи 
ли ко ве са мо на из глед ли ше не еп ског по тен ци ја ла. При че Ан ђе ле Ђо кић ре ду ко ва не 
су, ја сне и си ло ви те и го во ре о ве ли ким тра у ма ма ма лих љу ди оде ље них од дру штва. 
Ова квог ју на ка мо же мо про на ћи и у при по вет ка ма Та ре Ле кић, сна жно лир ски ин то-
ни ра ним, у ко ји ма се очу вао им пулс ње ног раз ви је ног по ет ског је зи ка. Оне о би че ну 
ствар ност, те раз ли чи те вр сте фан та сти ке про на ла зи мо у при по ве да њу Ми ли це До бро-
је вић, чи је при че увек пре у зи ма ју од ре ђе не ма три це жан ра. Ми кро при че Ан дре ја 
Ђу ки ћа сво је вр сни су до ку мент сва ко днев ни це са гле дан од стра не нео бич ног и непо-
у зда ног при по ве да ча, док Ања Да ви до вић за ју на ка сво јих при ча би ра нај не о бич ни је 
ре ше ње – ју нак је те ло ко је чу ли ма до ди ра про ма тра свет и ко је од све зна ју ћег при-
по ве да ча би ва по сма тра но са мо као те ло. Пред ва ма је да кле, шест мла дих и но вих 
ау то ра ко ји ће сво јим при по ве да њем тек мар ки ра ти не ке но ве осо бе но сти до ма ће 
књи жев но сти. При че су де ло ви ци клу са на ко ји ма пи сци ин тен зив но ра де.


