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LO CUS AMO E NUS КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКЕ  
И ХЕР МЕ НЕ У ТИЧ КЕ МИ СЛИ

Не бој ша Ла зић, Вре ме и про стор у „Злат ном ру ну” Бо ри сла ва Пе ки ћа, 
Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић”, Бе о град 2016

Ако је исти ни та ми сао да сва ка књи га ра чу на на има нент ну и у тре
нут ку ње ног пи са ња има ги нар ну про јек ци ју свог иде ал ног чи та о ца, да 
ли те рар но де ло стр пљи во че ка ту ма ча ка др ог да пре по зна, осе ти, раз у ме 
и у ин тер пре та тив ну мре жу сло жи све зна чењ ске стра ту ме да тог тек сту
ал ног тки ва, он да је са свим оче ки ва но за пи та ти се, под не ма лом сен ком 
сум ње и бо ја зни, да ли је та кав по ду хват ап со лут ног по гле да, са гле да ва
ња Пе ки ће вог Злат ног ру на у ње го вом зах тев ном али на да све под сти цај
ном и рас ко шном то та ли те ту, уоп ште мо гућ. Ком по зи циј ска и си жеј на 
ком плек сност овог сед мо том ног ро ма на, ди вер зи тет идеј них и те мат
скомо тив ских чи ни ла ца, као и плу ра ли тет по тен ци јал них се ман тич ких 
пу та ња, раз ло зи су због ко јих про у ча ва ња Пе ки ће вог mag num opusа, 
при род но и са свим оправ да но, не сме ра ју са гле да ва њу in to to, не го се 
ори јен ти шу ка чвр сто оме ђе ним, пар ци јал ним ис тра жи ва њи ма спе ци
фич них, за од ре ђе ног ту ма ча нај прег нант ни јих аспе ка та де ла; тек све
у куп ност та квих по је ди нач них ис тра жи вач ких прег ну ћа ра за ра обла ке 
по ме ну те сум ње и чи ни про је кат це ло куп ног уви да оства ри вим. 

Има ју ћи то на уму, Не бој ша Ла зић у ре цент ној сту ди ји Вре ме и про
стор у „Злат ном ру ну” Бо ри сла ва Пе ки ћа под свој ис тра жи вач ки оку лар 
сме шта на сло вом књи ге већ апо стро фи ра не од ред ни це вре ме на и про
сто ра, на сто је ћи да ове ка те го ри је име ну је и са гле да ва она ко ка ко се оне 
ре а ли зу ју у струк ту ри са мог књи жев ног де ла, а не у гра ни ца ма ре ал ног 
све та (оту да упо тре ба пој мо ва из град ња вре ме на и об ли ко ва ње про сто ра). 
Су о чив ши се са тек спо ра дич ним те о риј ским про ми шља њи ма ова два 
пој ма (чи је крај ње од ре ђе ње из ми че и ди сци пли на ма ко је се њи ма из ри
чи то ба ве), а на ро чи то са „епи сте мо ло шком не мо ћи те о ри је” пред ен ти
те том про сто ра о ко јем се, у од но су на по јам вре ме на, не сра зме р но ма ње 
пи са ло, Ла зић у пр вом по гла вљу сво је сту ди је оцр та ва ево лу тив ну ли ни
ју кон цеп та вре ме на и про сто ра у при род ним и ду хов ним на у ка ма: од 
Ари сто те ла, ко ји је пред ло жио мо дел вре ме на схва ће ног као кон ти ну ум 
(што је по том при ме нио и на про стор), пре ко Св. Ав гу сти на, ко ји је разу
ме вао ефе кат вре ме на на љу де и спо ља шњи свет, али не и ње го ву при
ро ду, и Бле за Па ска ла, чи ји страх од бес ко нач них про сто ра ан ти ци пи ра 
ег зи стен ци ја ли стич ку је зу, па све до Ајн штај но ве за кри вље но сти по ља 
у вре мен скопро стор ном кон ти ну у му и два де се то ве ков ног Фу ко о вог 
на гла ша ва ња пре и мућ ства про сто ра (текст „Ме ста”) као ка те го ри је ко ја 
пре суд ни је ути че на чо ве ков не си гу ран по ло жај у све ту. Ова раз вој на нит 
про же та је и ау то ро вим оп сер ва ци ја ма о на чи ни ма ме ре ња вре ме на то ком 
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исто ри је људ ске ци ви ли за ци је, али и ње го вом те жњом ка ус по ста вља њу 
ра зно ли ких ин тер тек сту ал них ре ла ци ја. У том бо гат ству Ла зи ће вих при
ме ра ин тер тек сту ал но сти, на по ред но по сма тра ње Злат ног ру на и Пру сто
вог ро ма на У тра га њу за иш че злим вре ме ном на ро чи то се ис ти че ду би ном 
и све жи ном уви да – ау тор за па жа да је иде ја оба ро ма на иден тич на: „Да ти 
сми сао не вре ме ну ко је је про те кло, из гу бље но или иш че зло, већ жи во ту 
ко ји је остао за ро бљен у ње му.” Ис пи ти ва ње ве за грч ке тра ге ди је, ан тич
ког све та на чел но, и Пе ки ће ве фан та зма го ри је, ре зул то ва ло је ау то ро вим 
под јед на ко упе ча тљи вим и да ле ко се жним за кључ ци ма: прем да као за јед
нич ки име ни лац Пе ки ће вог ро ма на и грч ке тра ге ди је ис ти че уро ње ност 
у мит, Ла зић ипак на гла ша ва да Злат но ру но сво јом сло же ном над град њом 
на ди ла зи мит ску осно ву пре ра ста ју ћи у оно што је Пе тер Сло тер дијк, 
пи шу ћи о Ни че о вом ства ра ла штву, озна чио тер ми ном кен та ур ска књи
жев ност.

У на ред ном по гла вљу, у ко јем се ис тра жи вач ки ви зир усме ра ва ка 
из град њи вре ме на у Злат ном ру ну, Ла зић за па жа да је, уме сто ка у зал не 
те о ри је о вре ме ну по ко јој узрок прет хо ди по сле ди ци, у ро ма ну о суд
би ни цин цар ске по ро ди це Ња го/Ње го ван на сна зи не хро но ло шки мо дел 
ка зи ва ња не го син хро ниј ски прин цип, по знат из до ме на де со си ров ске 
лин гви сти ке, за хва љу ју ћи ко јем Пе кић бр зо и, што је зна чај но, увер љи во 
пре ла зи из са да шњо сти у бли жу и да љу про шлост. Ова квом из град њом 
вре ме на по твр ђу је се не са мо иде ја о си мул та ном по сто ја њу про шло сти, 
са да шњо сти и бу дућ но сти не го и Пе ки ћев ства ра лач ки cre do да је тра
га ње увек окре ну то ка бу дућ но сти, да про шлост, чак и она нај у да ље ни ја, 
мит ска, пру жа од го во ре на пи та ња из са да шњо сти исто вре ме но об ли ку
ју ћи бу дућ ност. Лајт мо тив као по е тич ки чи ни лац, осо би то си мул та но 
по сто ја ње вре ме на и про сто ра у ње му, по се ду је из у зет ну ва жност у 
по гле ду по вла шће не те ме сту ди је. Ла зић та ко про ми шља о лајт мо ти ву 
по ро дич ног ду ха, шмин ка ња, али и ва тре ко ја од ре ђу је не са мо смер 
по ро дич ног по хо да пре ма за па ду не го пред ста вља и нај ва жни ји еле мент 
об ре да Еле у син ских ми сте ри ја – Но е мис, кен та ур ски пре дак ге но са 
Ње го ван, про шав ши кроз пла мен, из вео је по ро ди цу из мит ских ду би на 
(уто пи је и ње ног пан да на ухро ни је) на по вр ши ну исто ри је, да би се, ко
нач но, смр ћу га зде Си ме о на, по след њег Ње го ва на, и ње го вим од ла ском 
у ва тру тај дав но за по че ти ци клус за тво рио. Па жњу у окви ру са гле да
ва ња из град ње вре ме на у Пе ки ће вом ро ма ну Ла зић по све ћу је исто риј
ском и, у не што кра ћем оби му, иде о ло шком вре ме ну, тј. пи та њу по сто
ја ња чо ве ка у исто ри ји и, обрат но, исто ри је у чо ве ку. У пр вом слу ча ју, 
по ред то га што се за ла же за аде кват ни је жан ров ско од ре ђе ње Злат ног 
ру на, па уме сто пој ма исто ри о граф ске про зе пред ла же од ред ни цу ме та
хро ни ка, ау тор по во дом пи та ња мо гућ но сти ути ца ја по је дин ца на ре во
лу ци о нар не про ме не у исто ри ји за па жа да је Пе кић, „чи ји пе си ми зам 
ни је спе ку ла тив не, не го ис ку стве не при ро де”, сма трао да исто ри ја те че 
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пре де сти ни ра ним сме ром и да у њој че сто као глав ни зло коб ни ак це ле
ра тор де лу ју ира ци о нал ни, ин ди ви ду ал ни и ко лек тив ни, по ри ви. Де фи
ни шу ћи, у дру гом слу ча ју, иде о ло ги ју као „вре ме ухва ће но у мре жу 
иде ја”, Ла зић под иде о ло шким на бо јем Злат ног ру на не под ра зу ме ва 
пи шче во опре де љи ва ње за не ку од та да ак ту ел них иде о ло шких фрак
ци ја ни ти по сто ја ње би ло ка квих про па ганд них аспи ра ци ја, не го, пре све
га, Пе ки ће во ис тра жи ва ње ду бин ских узро ка по јав ног све та и ње го вих 
фи ло зоф ских, етич ких, есте тич ких, осо би то ан тро по ло шких осно ва. 

Тре ће по гла вље књи ге, по све ће но об ли ко ва њу про сто ра у Злат ном 
ру ну, по ред про ниц љи во уо че них и акри бич но пре до че них уви да о уло зи 
про сто ра у да ле ко и сточ ним зе мља ма Ки не и Ја па на, те о ми кро про сто
ри ма у књи жев но сти Ми ло ша Цр њан ског на су прот ко јих сто је Пе ки ће
ви ма кро про сто ри, ли те рар не „сли ке ве ли ких по кре та ра зних на ро да”, 
по том, по ред освр та на Кан то во, Хај де ге ро во, Лот ма но во ви ђе ње про сто
ра, као и на чи на на ко ји је он кон сти ту и сан у би о ло шким на у ка ма, Ла зић, 
у по ку ша ју да осве тли ме ха ни зам об ли ко ва ња про сто ра у Злат ном ру ну, 
по се же за те о ри јом фе но ме но ло шког пре сли ка ва ња Ми ха и ла Пе тро ви
ћа Ала са. Апли ци ра ју ћи ње не основ не по сту ла те на књи жев но по ље, 
ау тор про ни че у на чин од ви ја ња ли те рар ног про стор ног пре сли ка ва ња: 
„... пи сац по сма тра про стор не од но се и, по ступ ком ин верз не пер спек
ти ве, об ли ку је естет ски пред мет у све сти ко ји је са о бра зан по сма тра ном. 
Ин те лек ту ал на енер ги ја у овој фа зи је у по тен ци јал ном ста њу и про стор
на је и ста тич на; у про це су пи са ња она се пре тва ра у ки не тич ку ко ја је 
вре ме ни та и ди на мич на (...) чи та лац за по чи ње обр ну ти про цес од оно га 
ко ји је из вео пи сац, за то се од мах у то ку иш чи та ва ња тек ста по чи ње 
осло ба ђа ти ки не тич ка ин те лек ту ал на енер ги ја за ро бље на у то ку са мог 
пи са ња. На кра ју се (...) у чи та о че вој све сти по чи ње фор ми ра ти онај 
ини ци јал ни естет ски пред мет ко ји је на стао у пи шче вој све сти.”

Мит ско вре ме и мит ски про стор, ко ји ма се ба ви че твр то по гла вље 
сту ди је, по се ду ју на ро чи те ка рак те ри сти ке: ау тор на гла ша ва да они не 
са др же тем по рал носпа ци јал не ре ла ци је, од но сно да у ствар но сти ми та 
не мо же би ти ре чи о хро но то пу на на чин на ко ји је о ње му пи сао Бах тин; 
реч је пре о ахро но то пу као пре се ку ухро ни је (не вре ме на) и уто пи је (не
ме ста): „Са вр ше на веч ност је, да кле, мо гу ћа је ди но уко ли ко не ма ни ти 
вре ме на ни ти про сто ра по што су они ме ра про ла зно сти и про па дљи во
сти.” Ау тор упу ћу је на са др жај и ток Еле у син ских ми сте ри ја ну де ћи 
ту ма че ње ро ма на као об ре да пре ла за (ri te of pas sa ge) на ор ги ја стич ну 
стра ну древ них ми сте ри ја и њи хо ву ве зу са ма со ни ма по ме ну тим у Пе
ки ће вом ро ма ну. По ред фе но ме на дво стру ке ини ци ја ци је (Но е мис: из 
ми та у исто ри ју, Га зда Си ме он: из исто ри је у мит; Ари он те жи да по ста не 
чо век, Си ме о ни те же по врат ку у фор му ко ња), и фи гу ре кру га ко ји асо
ци ра ци клич ност, а у књи жев но те о риј ској рав ни и пр сте на сту ком по зи
ци ју, пој му си ме три је при па да ре ле вант но ме сто у Пе ки ће вој ро ма неск ној 
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кон струк ци ји, па ти ме и у Ла зи ће вој сту ди ји. Древ но на че ло есте ти ке 
– си ме трич ност – спро ве де но је не са мо по сред ством ју на ка Но е ми са, 
ду ал ног ме ди ју ма ко ји по ве зу је мит и исто ри ју, не го и кроз иде ју да се 
„ар го на у ти ка” по ро дич ног кла на од ви ја од Ис то ка пре ма За па ду, су прот
но ар хе тип ском ша бло ну, ка ко би се тим раз ли чи тим сме ро ви ма об и сти
ни ла си ме три ја спрам вер ти кал не осе Зе мље. 

Про стор новре мен ски аспект стил ских фи гу ра ко је се у Злат ном 
ру ну ма ни фе сту ју у ма кро струк тур ном сми слу (але го ри ја, сим бол, иро
ни ја, па ра ба за), с јед не, и про фет ски тон Злат ног ру на, за пи та ност над 
суд би ном чо ве ка као вр сте (Но ви Ва ви лон или Но ви Је ру са лим?), с дру ге 
стра не, пи та ња су ко ја ак ти ви ра ју по след ња два по гла вља књи ге. Иа ко 
се спо ра дич но за па жа дис пер зив ност у из ла га њу, на гли пре ла зи с јед ног 
те о риј ског кон цеп та на дру ги, Ла зи ће ва књи га оби лу је те о риј ским и 
књи жев ним асо ци ја ци ја ма (Де ри да, Ба шлар, Де Ман, Ли о тар, Лот ман, 
Ви ко, Кри стал, Фок нер, Пруст, Ан дрић), јед на ко као и че стим екс кур
си ма по во дом дру гих ди сци пли на и књи жев них де ла, све до че ћи та ко о 
еру ди ци ји и бли ста вом ин тер пре та тив ном да ру свог ау то ра; оту да јој 
се, крај ње уте ме ље но, мо же при пи са ти ква ли тет lo cusа amo e nusа књи
жев но те о риј ске и хер ме не у тич ке ми сли. 

Ви о ле та МИ ТР О ВИЋ

НЕ ВИ ДЉИ ВЕ ВЕ ЗЕ ИЗ МЕ ЂУ АМЕ РИЧ КЕ  
И СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Го ран Ра до њић, Фик ци ја, ме та фик ци ја, не фик ци ја, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град 2016

Хра бан Ма вар у де се том ве ку пи сао је да умет но сти има ју не про
мен љи ва пра ви ла ко ја, ка те го ри чан је, ни су ство ри ли љу ди, не го су их 
от кри ли они нај би стри ји пред став ни ци ро да. Да кле, умет ни ци, ипак, 
зна ју не што ви ше од оста лих док от кри ва ју ,,не про мен љи ва пра ви ла” у 
про мен љи вој ствар но сти. Бо длер је то иш чи та вао из дво стру ке чо ве ко
ве при ро де, ма те ри јал не ко ја је про мен љи ва и ду хов не ко ја је веч на. 
Ис тра жу ју ћи ве зе из ме ђу срп ске и аме рич ке књи жев но сти ше зде се тих 
и се дам де се тих го ди на XX ве ка, са ак цен том на ро ма ну, Го ран Ра до њић 
је ком па ра тив ном сту ди јом Фик ци ја, ме та фик ци ја, не фик ци ја от крио 
ве зе ко је по ка зу ју по ве за ност на јед ном ви шем ду хов ном ни воу из ме ђу 
две књи жев но сти – по ве за ност до ко је је до шло ка да су ау тен тич ни ства
ра о ци ре а го ва ли на, ипак, слич не дру штве не окол но сти. 




