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Ту је и пје сма „Ми ри са ла је на слез”, сва у зна ку по тра ге за ри је чи ма ко је 
се ри му ју са „сле зом”

Пје сма „1992. Про ље ће у Са ра је ву” срећ но здру жу је ду бљи лир ски 
по рив и еп ску на ра ци ју, та ко да смо до би ли је дан од нај бо љих пје снич
ких тек сто ва у зби р ци. Сто га ћу свој за пис о Чо ла ко ви ће вом дје лу за вр
ши ти на во ђе њем за вр шних стро фа ове уз бу дљи ве и моћ не пје сме: „Као 
со вин хук / У ме ни се раз ли је же мук / Слу шам / Ка ко ни шта / Не мо гу да 
ка жем // По тра ви / Не чуј но / Као мје се чи на / При ла зи ми / Вит ка сјен ка 
же не // Шут ке / Из мо јих ра ме на / Ва ди огром не ру ке / Из би је ље не ро сом 
// Кр сти се / Њи хо вим пр сти ма / Ши ри их ши ри / Њи ма гр ли сво ја ње дра 
/ У ко ја је са кри ла / Мо ју дје цу”.

Ис под ове пје сме сто је го ди не: 1992–2015. Да, то је ври је ме ра та и 
из бје гли штва у ко јем Чо ла ко вић ни је об ја вљи вао, али је очи то са би рао 
она пре суд но ва жна ис ку ства о чо вје ку, људ ском дру штву и исто ри ји 
ко ја сто је у осно ви ње го ве но ве, и те ка ко ври јед не и вје ро до стој не по е зи је. 

Ова ко убје дљив Чо ла ко ви ћев по вра так по е зи ји мо же мо са мо да 
по здра ви мо.

Сте ван ТОН ТИЋ

ЧЕ ТИ РИ КА НО НА БО РИ СА ЛА ЗИ ЋА

Бо рис Ла зић, Ка нон ске пе сме, Ба нат ски кул тур ни цен тар, Но во Ми ло ше во 
2016

Нај но ви ја пе снич ка књи га Бо ри са Ла зи ћа, штам па на као на гра да 
за по бед нич ку пе сму Ше стог европ ског Феј сбук пе снич ког фе сти ва ла 
(2015), но си на слов чи ја се про во ка тив ност, па ра док сал но, кри је у јед но
став но сти: са вре ме ни чи та лац огу глао је на сен за ци о на ли стич ке на сло
ве, на сло веко ла же, на сло веигре ре чи, иза ко јих у мно гим слу ча је ви ма 
не сто ји шти во истин ски вред но па жње. На слов Ка нон ске пе сме не пре
тен ду је да при ву че ве ли ку па жњу, али при вла чи па жњу по је дин ца, ма ме
ћи га да се за пи та шта би то је дан са вре ме ни књи жев ник др жао за ка нон 
и за што, те ка кве би то пе сме, и за што, би ле ка нон ске, кад су на ста ле у 
епо хи ко ја те жи де(кон)струк ци ји и де са кра ли за ци ји све га што би у би ло 
ком па и по е тич ком сми слу ка но ном мо гло да се на зо ве.

За ста ре Гр ке, ау то ро ве ве ли ке уз о ре (што се ви ди и из екс пли цит
не и им пли цит не по е ти ке), ка нон је зна чио ме ру. По ђи мо од те мат ске 
рав ни: јед на од глав них фи гу ра ове зби р ке је са вре ме ни чо век, ко ји се, 
за хва љу ју ћи Ла зи ће вом мај стор ском осе ћа ју за гра ђе ње кон тра ста, су
прот ста вља фи гу ри пре тка. A пре дак је онај ко ји је ка но не ство рио, то 
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је чо век ме ре, стр пље ња, му дро сти, са мо спо зна је. У ши рем сми слу – реч 
је о иден ти те ту ког је са вре ме на за пад на ци ви ли за ци ја из бри са ла; у 
ужем – о ан тич ком, по том ви зан тиј ском чо ве ку. На при ме ру пе сме „Пе
сник у Ни ке ји” ја сно су при ка за на два раз ли чи та све та: пр вом при па да 
пре дак, а дру гом ау тор сâм – и као са вре ме ни пе сник и као са вре ме ни 
чо век уоп ште: „Пре ци дав ни ко ји сте се бе са ми са зда ли, / (...) Са здав ши 
храм, у се би град, твр ђу од сте ња / Ко на чи ште и бо ра ви ште за дух ко ји 
ме ри све, / (...) О, пре ци дав ни ко ји при гр ли сте сан од ри ца ња / (...) Ваш 
је ди ни, ваш јед но став ни грех – / Не идем за ва шим пу тем, за све сам 
отво рен, / Ја сам стру на и сви рач, играч и сви ра ло на ко ме / Сва чи ји зов 
на и ла зи на ода зив”.

Не ра зу ме ва ње из ме ђу му др ог пре тка и по ср ну лог са вре ме ног чо
ве ка („Не идем за ва шим пу тем”) про из и ла зи из пре ки да исто риј ског 
кон ти ну и те та, и у то ме је „је ди ни, јед но став ни грех” пре да ка. Иван В. 
Ла лић у сво јој „Ви зан ти ји VII” го во ри о истом про бле му, али из пер
спек ти ве пре да ка. Ла зи ће ву ве зу са Ла ли ћем бит но је уо чи ти и раз у ме ти, 
јер пред ста вља ви ше стру ку по е тич ку кон стан ту ове зби р ке – „Пе сник 
у Ни ке ји” је од го вор на „Ви зан ти ју VII”, од го вор са вре ме ног чо ве ка прет
ку; Ка нон ске пе сме до но се че ти ри ци клу са, а Ла лић 1996. об ја вљу је 
Че ти ри ка но на; и за јед ног и за дру гог пе сни ка су ан ти ка и Ви зан ти ја 
бит на ис хо ди шта пе ва ња; и је дан и дру ги ве ру ју у ме ру као над на че ло 
ком се тре ба вра ти ти у жи во ту и у по е зи ји (Ла лић то по твр ђу је и на сло
вом зби р ке Стра сна ме ра).

Пе сма ко јом се зби р ка отва ра но си на зив „Не ста ло је”, и in me di as 
res ра све тља ва основ ну Ла зи ће ву пе снич ку пре о ку па ци ју – чо ве ко ву 
уса мље ност и оту ђе ност: „Ви јед ни за дру ге оста је те стран ци / (...) Имао 
си при ја те ља ко ји пи са ше о пе сни ци ма ко ји су во ди ли бли ста ве пре пи
ске / Има ли их да нас / Имаш ли са ким, да нас, ти, да се до пи су јеш”.

Кључ ни раз лог чо ве ко ве оту ђе но сти те мо рал ног по ср ну ћа Ла зић 
ви ди у на пу шта њу кул та пи сма. Пи са ње, пре пи си ва ње, до пи си ва ње – 
уоп ште пи сме ност, што под ра зу ме ва и пе ва ње, ства ра ње – то би чо ве ку 
омо гу ћи ло ка ко по ве зи ва ње са са вре ме ни ком (са ко јим је тек при вид но 
по ве зан „вар љи вом све тло шћу ра чу нар ских екра на”), та ко и са прет ком: 
пи са ти и пе ва ти за Ла зи ћа зна чи одр жа ва ти кон ти ну и тет по сто ја ња, 
чу ва ти иден ти тет од за бо ра ва, бра ни ти се од смр ти и свих бо ле сти са вре
ме ног дру штва. У том сми слу, ње го ва срод ност са Ми о дра гом Па вло
ви ћем на мер на је (као и са Ла ли ћем), а нај о чи глед ни ја (чак и на пла ну 
лек си ке – „пје сан”) у већ по ме ну тој, пр вој пе сми, где се по ста вља пи та ње: 
„Ка ко, чи ме сад по ве за ти ни ти ко је по пу ца ше? / Да ли пе ва њем, ми шље
њем,1 чи ме ли”, а по том ну ди од го вор – по врат ком по е зи ји: „О ви, ко ји 

1 „Пе ва ње и ми шље ње” је на слов члан ка Зо ра на Ми ши ћа, об ја вље ног 
го ди ну да на на кон Па вло ви ће вих 87 пе са ма, ко ји је кри тич ки екви ва лент оно га 
што је Па вло вић спро во дио у по е зи ји.
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сте са ми јед на не ма, по све ма шња Уза луд ност, / При сту пи те пе сми, ве
ни те у њој, рас про стри те опа ло ли шће ду ше / По пе сми о смр ти / (...) 
Опет да про го во ри мо / О про блем ском чво ру (...), / У пје сан да ве ку је мо, 
не зло би во, не по зна ти, не при зна ти, / Оса мље ни, па ли”.

Опа сну прет њу за са вре ме ног чо ве ка пред ста вља и Ме га ло по лис. 
Пе сма „Up sta te New York” до но си иде ју пре о бра же ња де ху ма ни зо ва ног 
ју на ка у чо ве ка ко ји се сје ди њу је са при ро дом и ег зо тич ном же ном у 
све ту где ко нач но по сто ји ме сто за Дру гог – она је дру га чи је пу ти, го
во ри дру гим је зи ком, али он тек уз њу, да кле – тек у од но су са Дру гим, 
вра ћа из гу бље ни иден ти тет: „Рад за шал те ром је за ме нио за рад ру ка ма, 
/ Услу жну де лат ност де лат ним жи во том (..), / (...) чо век ко ме Ме га ло по
лис хте де да оду зме ру ке и пре от ме сан, о ства ра њу, / О са зда ва њу се бе”.

Као што је са вре ме ном чо ве ку су прот ста вљен пре дак, и Ме га ло
по ли су је су прот ста вљен Ар хи пе лаг. Мо тив ар хи пе ла га тре ба схва ти ти 
као ме та фо ру, и ту ма чи ти га у ду ху пост ко ло ни јал не кри ти ке – то је 
ме сто су сре та са со бом и са Дру гим, ме сто ко је је мар ги на у од но су на 
им пе ри ја ли стич ки свет – баш као што је по е зи ја мар ги на у од но су на 
во де ће дис кур се ка пи та ли стич ког дру штва: „Но Ар хи пе лаг за те бе тад 
(1993/94) ни је пе ри фе ри ја – Им пе ри ја га у то / пре о де ва – не го / сре ди
ште, јед но од мо гу ћих сре ди шта са мо спо зна је”.

Кру гу до ми нант них мо ти ва при дру жу је се и мо тив би бли о те ке, 
им пли цит но при су тан све вре ме, а екс пли цит но уве ден у пе сму „De 
bi bli o te ca”, зна чај ну јер се њом зби р ка за тва ра, и јер у њој на ла зи мо Ла
зи ћев ау то по р трет ко ји на гла ша ва по ме ну ту мар ги на ли зо ва ну по зи ци
ју пе сни ка у све ту: „Пе сник си ко ји је не по тре бан две ма др жа ва ма и 
два ма је зи ци ма”.

Је дан од од го во ра на пи та ње за што су пе сме ове зби р ке „ка нон ске” 
је сте сле де ћи: оне го во ре о уни вер зал ним, веч ним те ма ма по е зи је – о 
чо ве ко вом од но су пре ма соп ству, о од но су по је дин ца и дру штва, о по
зи ци ји са ме по е зи је о дру штву, о без у слов ној љу ба ви, па рт не р ској, при
ја тељ ској, пе снич кој. Дру ги од го вор, од но сно упот пу ње ње пр вог, тре ба 
по тра жи ти са гле да ва њем ком по зи ци је књи ге. Она до но си че ти ри ци
клу са. По ред по ме ну те ве зе са Ла ли ћем оства ру је, и то при мар но, ве зу 
са је ван ђе о ским тек сто ви ма. На тај на чин се по е зи ја из јед на ча ва са ре
ли ги јом а пе сник са ме си јом. Ни је слу чај но што је уку пан број пе са ма 
33 – ко ли ко је Хри сту би ло го ди на. То ме у при лог го во ри пе сма „Let us 
sha re mytho lo gi es”, ко јом се отва ра дру ги ци клус: „При ста ни на то да 
спе ва ћеш лир ско ко на чи ште / За бо га ког, за / Јед ног од оних бо го ва ко ји 
осло ба ђа од при ти ска на сле ђа / (...) Христ тво је при ро де тад се по ди же 
/ Са мо у ве ре но, иро нич но, све вла сно те ди же к се би / (...) А то ће ре ћи, 
ка те би са мом”.

Ве зу Ка нон ских пе са ма и Би бли је, те по е зи је и ре ли ги је, Ла зић 
на гла ша ва пе смом „По чи та њу Ро бер та Фер нан де за Ре та ма ра”, ко јој је, 
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с раз ло гом, до да та од ред ни ца „апо криф”. Реч је о пе сми ко ја Ви зан тиј ску 
слу жбу по ре ди са пе сни штвом ко му ни зма, го во ре ћи о слич но сти ма на 
пла ну њи хо ве ре то ри ке. То је јед но од ме ста у књи зи где Ла зић при сту
па и као пе сник, али и као чи та лац, те фи ло зоф ко ји, слу же ћи се де кон
струк ци јом, обе ло да њу је нео бич не исти не. Тре ћи од го вор, од но сно 
упот пу ње ње пр вих два ју, на ла зи се у пе снич ком по ступ ку. Ре то ри ка 
Ка нон ских пе са ма, од но сно скуп њи хо вих је зич костил ских осо бе но сти, 
спе ци фич на је по то ну ко ји сла ви, уз ди же – жи вот, љу бав, чо ве ка, по е
зи ју, је зик сâм. Ла зи ћев је зик је из у зет но бо гат, на дах нут, пре пун ре чи 
на ко је је па ла пра ши на. 

По је ди ни на сло ви на ен гле ском је зи ку ту су да нас под се те на те
жњу чо ве ка ма лог на ро да да све му дâ ин тер на ци о нал но име, или, пре
ци зни је ре че но, те жњу ко ло ни за тор ског свет ског је зи ка да про дре у 
сва ку пу ко ти ну је зи ка ко ло ни зо ва ног на ро да. С дру ге стра не, ар ха ич не, 
са ме по се би по е тич не срп ске ре чи ту су упра во да не би би ле за бо ра
вље не. На исти на чин пе сник успе ва да на из глед су прот ста ви, а за пра во 
спо ји, два пе снич ка дис кур са – је дан је од ли ко ван на ра тив но шћу, ле
жер но шћу, раз го во р но шћу, и за сту пљен у ма њем бро ју пе са ма, а дру ги 
то ном ли тур ги је, мо ли тве, оде, или ба рем ви со ком по е тич но шћу. Ла зић 
не те жи ме та фо рич но сти већ але го рич но сти, а ње го ва основ на стил ска 
сред ства очи ту ју се на пла ну са ме ре че ни це – то су ин вер зи је и фи гу ре 
на бра ја ња, те сти хо ви че сто на ли ку ју бу ји ци ко ја ра сте до од ре ђе не 
тач ке, а по том се сти ша ва.

Пр вим ци клу сом, на сло вље ним „Зве зда ни плашт”, ау тор су ге ри ше 
иде ју по врат ка пе ва њу као из во ру и ушћу би ћа. Дру ги ци клус је „кон
крет ни ји”, уво де се исто риј ске лич но сти, мит. Ре чи ма са мог пе сни ка, 
про го ва ра се о про блем ским чво ро ви ма. Тре ћи те жи да бу де ау то по е
тич ки, али је естет ски нај не у спе ли ји и пот пу но од сту па од оста лих, 
ис пе ван у ри мо ва ном сти ху, у со не ти ма. Но си на зив „Згру ша ва ње”, 
ко ји би тре ба ло да на го ве сти основ но на че ло по ком су пе сме уну тар 
ње га ис пе ва не. Оби лу је мно штвом нео др жи вих ри ма, сла бих рит мо ва 
и пре тен ци о зно сти у је зи ку, на лик на ими то ва ње На ста си је ви ће вог сти ха: 
„Не, ри ке. То не. Све јед но / Се згру ша ва све вред но / У ти хо јед но пре
зре ње, / У мук, про зи ра ње”.

По след њим ци клу сом – „Ма ле слу жбе” – за тва ра се круг: пе сник 
се вра ћа на те му на че ту на пр вим стра ни ца ма, на са мо пе ва ње и пи са ње. 
У пе сми „Уз чи та ње Па ла да са”, ве ро ват но нај у спе ли јој у зби р ци, го во ри 
о „же ђи за пе смом, за жи во том по све ће ним пе ва њу”. У по след њој пе сми 
су сре ће мо се са име ни ма ау то ра ко ји чи не Ла зи ће ву ин тим ну би бли о
те ку, чи ја де ла, ка ко ка же, па ку је са со бом и но си на пут. Схва ти ће мо 
то але го риј ски: то су пе сни ци чи је су по е ти ке у ње го во де ло ин кор по ри
ра не, или ба рем они ко је до жи вља ва као сво је са пут ни ке на пу ту до Ар хи
пе ла га, са мо спо зна је. По ред Би бли је, грч ких и рим ских пе сни ка, спо ми њу 
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се Мон тењ, Ла рош фу ко, за тим По, Џек Кер би, Бо длер, Бор хес, Ује вић. 
Би ће мо сло бод ни да до да мо да се на не ким ме сти ма мо гу пре по зна ти 
вит ме нов ска рас при ча ност и скло ност ка про фет ском за но су, гин збер
гов ска кри тич ност, слич ност са СенЏон Пер сом у сти ли зо ва њу ре че
ни це и По лом Кло де лом у гра ђе њу ат мос фе ре.

Иа ко скеп тик пре ма си ту а ци ји у ко јој се са вре ме ни чо век на ла зи, 
Бо рис Ла зић је ен ту зи ја ста ко ји ве ру је да ле по та спа са ва свет. Чи та ва 
зби р ка је у зна ку ве ро ва ња у спа со но сност по е зи је, а по след ња пе снич
ка сли ка у књи зи плод је оп ти ми стич не ви зи је: ви ди мо умет ни ка ко ји 
је за вр шио свој ау то пор трет и иза шао „на свеж ва здух, на јар ку пла вет 
Сре до зе мља / На сам по че так / Пе ва ња”.

Иси до ра БО БИЋ

МЕ ДИ Е ВИ СТА НА ЗА ДАТ КУ

Да ни јел Дој чи но вић, Ѡть не до статька  разѹма моѥго. На пи си из тео
ри је и исто ри је ста ре срп ске књи жев но сти, ЈП ,,За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред стваˮ а. д., Ис точ но Са ра је во 2016

Ка ко сред њо ве ков ни текст учи ни ти ра зу мљи вим и ,,до ступ нимˮ 
за са вре ме ног чи та о ца? Ка ко учи ни ти да за жи ви у ,,но вом окру же њуˮ? 
Ре чи ма Ми о дра га Па вло ви ћа: ,,Ко ли ко су уда ље ни кон цеп ти ли те ра ту
ре на шег сред њег ве ка од мо дер них вре ме на? .ˮ Мо же ли се пре ва зи ћи 
,,не спо ра зумˮ из ме ђу оно га што ни је на пи са но да би би ло ли те ра ту ра, 
што ни је има ло ,,ли те рар ну ег зи стен ци ју у да на шњем сми слу ре чи ,ˮ и 
да на шње чи та лач ке пу бли ке, којa сред њо ве ков ном тек сту при ла зи као 
књи жев ном де лу? Пред овим пи та њи ма на ла зи се са вре ме на ме ди е ви
сти ка, и за да так је ме ди е ви сте да на њих по ку ша да од го во ри. Јер, ка ко 
је сво је вре ме но за па зи ла Рад ми ла Ма рин ко вић, сред њо ве ков ној књи
жев но сти је, за раз ли ку од ли ков не умет но сти, ипак по тре бан по сред ник, 
не ко ко ће го во ри ти у ње но име пред чи та о ци ма са вре ме ног до ба.

Да ни јел Дој чи но вић је свој за да так озбиљ но схва тио. Књи га Ѡть 
не до статька  разѹма моѥго. На пи си из те о ри је и исто ри је ста ре срп ске 
књи жев но сти пред ста вља упра во ре зул тат ау то ро вог на сто ја ња да ство
ри пу те ве раз у ме ва ња из ме ђу ста ре књи жев но сти и но ве чи та лач ке пу
бли ке (,,Пред ме ди е ви стом је за да так да ар гу мен то ва но рас по зна бит не 
сло је ве [т ек ста], те да у скла ду с тим на ста ви ис тра жи ва ње и текст при бли
жи са вре ме ном до бу у свим ње го вим сег мен ти маˮ). У књи зи су об је ди
ње ни ра ни је пу бли ко ва ни ра до ви и сту ди је, ко ји су ов де гру пи са ни у 
две ве ли ке те мат ске це ли не: пр ва се ба ви те о риј ским про бле ми ма ста ре 




