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да се до ђе до слут ње ап со лу та ствар но сти, а ни ка ко се не тре ба за до во
ља ва ти про ла зно шћу и слу чај но шћу ма те ри ја ли зо ва них све то ва. 

Ма те ма тич ки мо де ли ми шље ња су се та ко до дир ну ли са ме та фи
зич ким слут ња ма. У Ки та но ви ће вој књи зи Ал-Ге бра су сте кле су се из
ра зи то сти, с јед не стра не, чи стог нео а ван гард ног тех но по е ти зма ко ји је 
с то ли ко по све ће но сти ис тра жи вао Ми ро љуб То до ро вић, али и Ву ји ца 
Ре шин Ту цић, Во ји слав Де спо тов и др. С дру ге стра не, у то су угра ђе ни 
об ли ци ду хов ног ис тра жи ва ња ка кве на ла зи мо у тра ди ци о нал ним ре
ли ги ја ма, а за хва љу ју ћи то ме се пред ста ва о ду хов ној су шти ни ствар но
сти и да нас чу ва, упр кос све ко ли ком сци јен ти зму и при ти ску тех нич ко
тех но ло шке све сти са вре ме ног до ба. Ки та но вић се, та ко, на кнад но, са 
ве ли ким за ка шње њем, при дру жио срп ској нео а ван гар ди, а Ми ро љуб 
То до ро вић је за до био још јед ног, не де кла ри са ног сиг на ли сту. 

У срп ској нео ван гар ди је увек би ло ства ра ла ца из ра зи те ду хов не 
ори јен та ци је: та кав је, при ме ра ра ди, Спа со је Вла јић, ко ји ис тра жу је све
тло сну фор му лу све ко ли ке ствар но сти. У те рет ке ду хов не ра до знал це 
и по све ће ни ке скло не нео а ван гард ним игра ма са да мо же мо увр сти ти и 
Нико лу Ки та но ви ћа. Си гу ран сам да у збир ци Ал-Ге бра не на ла зи мо 
ве ли ку по е зи ју, али у те мељ ова квог пи са ња угра ђен је оди ста за ни мљив 
и про во ка ти ван по е тич ки чин. Исто вре ме но, у чи та вом Ки та но ви ће вом 
опу су чи та лац мо же пре по зна ти мно штво зна ко ва ко ји све до че ка ко је дан 
ду хов но сен зи бил ни чо век, раз ли чи тим по е тич ким ре ше њи ма, ис тра
жу је ко ли ко се из вор ни пе снич ки до жи вљај све та још мо же очу ва ти у 
овом, на гла ше но ма те ри ја ли стич ком до бу. 

Иван НЕ ГРИ ШО РАЦ

УГРИ ЗИ ЖИ ВОТ, ИС ПЉУ НИ ПРИ ЧУ

Рад ми ла Ла зић, Угри зи жи вот, Ла гу на, Бе о град 2017

По след њих не ко ли ко го ди на по ка за ле су се као из у зет но успе шне 
и пло до но сне ка да је у пи та њу књи жев ни опус Рад ми ле Ла зић, јед не од 
на ших нај е ми нент ни јих са вре ме них пе сни ки ња. Те го ди не као да су 
би ле (не)све сно усме ре не на по нов ну афир ма ци ју лир скоис по вед ног 
то ка ње ног пе сни штва. На и ме, 2014. го ди не об ја вље на је пе снич ка збир
ка Цр на књи га, ко ја се уда ља ва од ур ба ног и ра ди кал но фе ми ни стич ког 
про се деа ко јим је Ла зи ће ва пр во бит но и при ву кла па жњу чи та лач ке и 
кри тич ке јав но сти (збир ке При че и дру ге пе сме, До ро ти Пар кер блуз, те 
ан то ло ги ја са вре ме ног жен ског пе сни штва Мач ке не иду у рај). Ова збир ка 
оку пља спе ци фич на по ет ска ста ња и рас по ло же ња ко ја су озна че на не
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у мит ним осе ћа њем про ла зно сти, стра ха од мо но то ни је и смр ти, из че га 
се пре по зна је ју на ки њи на не што пу ни ја и зре ли ја ви зи ја ре ал но сти. 

Цр на књи га као да је би ла при пре ма и увер ти ра за че твр ту књи гу 
иза бра них пе са ма, Зем ни пр тљаг, ко ја је об ја вље на на ред не, 2015. го ди не 
и за ко ју из бор и по го вор пот пи су је Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић. Као 
што кри ти чар ка у по го во ру на во ди, из бор из Ла зић ки не по е зи је све сно 
пра ти лир скоме та фи зич ку ли ни ју ове по е ти ке, ко ја је не ка ко увек би ва
ла скрај ну та и не до вољ но про чи та на. И за и ста, ис по ста вља се да пе сни
ки њин бун тов ни, по ле мич копо ли тич ки дис курс у род ном сми слу не 
мо же би ти у пот пу но сти ја сан, те да се мо же до и ма ти и го то во јед но о бра
зним, уко ли ко се бар у основ ним цр та ма не осве тли и лир ски, тра ди цио
нал ни ји и ис по вед ни ји ток ње ног пе сни штва.

Чи ни се да се ова два на из глед дис па рат на, двој нич ка гла са пре пли
ћу и ме ђу соб но под у пи ру у нај но ви јој књи зи Угри зи жи вот. Ла зи ће ва 
се огла ша ва не што дру га чи јим ру ко пи сом, ко ји би мо гао да пред ста вља 
и сво је вр стан пре се дан у фор мал ном и стил ском сми слу. Да ли је то по
сред но би ло усло вље но и пре вас ход но ко мер ци јал ном про ве ни јен ци јом 
из да вач ке ку ће код ко је пе сни ки ња пр ви пут штам па књи гу – пи та ње је; 
тек, Угри зи жи вот је ур ба на ком пи ла ци ја сва ко днев них ути са ка, ре флек
си ја, све до че ња, се ћа ња и ис ку ста ва ко ји књи жев ну ју на ки њу на во де на 
оп се сив но про ми шља ње о жи во ту, и то оте ло тво ре них у про зној фор ми, 
за ау тор ку ре ла тив но но вој (с из у зет ком две књи ге есе ја из 2005. и 2012. 
го ди не). Иа ко нас стра ни це ис пу ње не про зним тек стом ис пр ва на во де 
на за кљу чак да је реч о „чи стој” про зи, и те ка ко се мо же го во ри ти о жан
ров ској ин ди фе рент но сти и гра нич ним фор ма ма. У том сми слу ова књи га 
пред ста вља збир ку пе са ма у про зи (про за и да), лир ских при ча, крат ких 
при ча, днев нич ких за пи са, крат ких ме мо а ра, па ра бо ла, као и ме ди та тив
них фраг ме на та оли че них у ви ду (псе у до)гно мич нопо сло вич них ис ка за, 
а са др жи чак и је дан крат ки драм ски ко мад. Реч ју, ка да је од ре ђи ва ње жан
ров ске при пад но сти ових тек сто ва у пи та њу, мо жда је нај бе збед ни је и 
нај пре ци зни је на зи ва ти их ми кро про зом. Ау тор ка ти ме ства ра ве ли ку 
на ра тив ну ам пли ту ду, за по чи њу ћи сва ки ци клус та ко зва ним ме ди та тив-
ним па са жи ма ко ји су, за пра во, сен тен це, од но сно по сло ви це, не из о став
но лир ски ин то ни ра не, а њи хов ди ја па зон се про те же од по ет ских ис ка за 
ко ји би мо гли ста ја ти и на ме сту сти ха или стро фе не ке пе сме, до отво
ре ног ци ти ра ња дру гих ау тор ки (нпр. Ел фри де Је ли нек, Џу дит Ба тлер), 
ко је се и чи та о ци ма и лир ском су бјек ту на ме ћу као жи вот ни кре до.

Књи га је по де ље на у пет ци клу са при бли жно сра змер не ве ли чи не, 
са до дат ком увод ног тек ста, од но сно чи ни је укуп но сто је дан текст, што 
је чи ни ви со ко ор га ни зо ва ном у по гле ду фор ме: „Ал тер его”, „Пе не ло пин 
син дром”, „Иден ти те ти”, „Оне” и „Лир ско бре ме”. Окру гло сто тек сто
ва чи ни основ но те ло књи ге, ме ђу тим, зна ча јан је текст ко ји збир ку 
отва ра – „Књи жев на тво ре ви на”, ко ји фи гу ри ра по пут сво је вр сног про ло га, 
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јер сто ји са мо стал но из ван ци клу са, и го то во да упо зо ра ва чи та о ца: „Не 
ве руј ми. Не на се дај. Ја то са мо по дра жа вам жи вот. Ја сам књи жев на тво
ре ви на. Ја сам лик. Ако бих по ку ша ла да га пред ста вим, не бих уме ла. Не 
бих има ла шта. Све је у не по сто ја њу”, да би убр зо за тим от кри ла (или, 
пре ци зни је ре че но, ре ла ти ви зо ва ла и рас пли ну ла) свој иден ти тет: „Ја сам 
пи сац уло ге, глу мац, сце но граф, шмин кер и чи стач по зор ни це (пре ба
ци те све име ни це у жен ски род!). Ово по след ње је то што са да чи ним. 
Ни ма ло лак по сао. (...) Ка ква бе сти ја ри ја! Ка кво шти во!” Ла зи ће ва се 
по и гра ва са чи та о цем у пост мо дер ни стич ком ма ни ру, до во де ћи чи та во 
тек сту ал но тки во ко је се пред њим на ла зи у па ра док сал ну по зи ци ју у 
ко јој ни је из ве сно да ли то про го ва ра са ма књи жев на тво ре ви на, ау тор ка 
или лир скопро зна ју на ки ња. Из ре че ни це у ре че ни цу јук ста по зи ци ја 
при по ве дач ког гла са се ме ња без прет ход не на зна ке, те је чи та лац су о чен 
са уну тра шњим пре ви ра њем ко је у фан фар ском ма ни ру отва ра књи гу 
и умно го ме на ја вљу је њен дис курс и уну тра шњу ди на ми ку.

Оп се р ва ци ја сва ко днев ног (пре вас ход но град ског, ур ба ног) жи во
та, пред ме та и љу ди, те из ве сна ре зиг ни ра ност, иро ни ја и ци ни зам као 
до ми нант на пе снич ка осе ћа ња, као и жал за про шлим, срећ ни јим вре ме
ни ма би ле би по е тич ке кон стан те ове књи ге. Пр ви ци клус, „Ал тер его”, 
у том сми слу, при зи ва се квен це из де тињ ства или ра ни јег жи во та, сим
бо лич не при зо ре и до жи вља је, лич не нео ства ре не же ље ко је ју на ки ња 
са гле да ва из пер спек ти ве мно го го ди на ка сни је. То во ди не у мит ном про
ми шља њу о про ла зно сти и смр ти, ко је је на ро чи то под стак ну то ње ном 
са мо ћом као ег зи стен ци јал ним опре де ље њем. 

Упра во у овим при ча ма до ла зи до из ра жа ја Ла зић ки на тен ден ци ја 
ка ис по вед ном – при по ве да чи ца се чи та о ци ма усрд но и искре но отва ра, 
не спу та на сте га ма стро фе и сти ха, и не ма ри мно го ка ко ће зву ча ти. Са ме 
увод не ре че ни це мно гих тек сто ва де лу ју као по че ци ис по вед ног мо но ло
га, од ре ђе ни увек вре мен ским при ло гом ко ји асо ци ра на то да се го во ри 
са при се ћа њем, и да се су бјект спре ма да нам ка же не што ва жно о се би: 
„Че сто но ћу у ста ну чу јем ко ра ке...” („Ослу шки ва ње”), „Од у век сам же
ле ла брв на ру на бре гу...” („Пу сте же ље”), „Ни кад ни сам за ми шља ла прин
ца на бе лом ко њу,...” („Принц на бе лом ко њу”), „Док сам ишла у основ
ну шко лу...” („На гра да и ка зна”) итд. Овим се из гра ђу је од нос по ве ре ња 
из ме ђу на ра тор ке и чи та ла ца, чи ме се ре ла ти ви зу је упо зо ре ње из про
ло шког тек ста. Го то во да при су ству је мо на ста ја њу днев нич ког за пи са: 
про зна ју на ки ња ого ља ва сво ју ду шу и не дво сми сле но при зна је ка кве 
ми сли је по хо де: од че жње за му шкар цем (уз, на рав но, очу ва ње соп стве
не ау то но ми је и са мо стал но сти) у тек сту „Принц на бе лом ко њу”, до 
стра ха од бе сми сле не, слу чај не смр ти („Ко ла те рал на жр тва”). 

Го то во сва ки текст, би ло у ње му до след но спро ве де но оп ти ми стич но 
или зло ћуд но рас по ло же ње, по се ду је ка рак те ри сти чан иро нич ноху мо ри
стич ки тон, па и обрт, ко ји ау тор ки до зво ља ва да о (ау то)би о граф ском 
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и ин тим ном про го ва ра са из ве сне дис тан це. Та ко у тек сту „Смрт на 
ра те” она ка же: „Сва ко днев но про ла зе ћи по ред удру же ња кре ма ти ста 
ви ше сам ми сли ла на смрт не го на жи вот. Удру же ње ми је по ста ло бли ско 
го то во као са мо по слу га. У са мо по слу зи сам ку по ва ла жи вот на ра те, 
још са мо да код кре ма ти ста обез бе дим на ра те и смрт.” По ен та на кра ју 
се, ме ђу тим, у по је ди ним тек сто ви ма ис по ста вља као ису ви ше на ив на и 
ба нал на: та ко у већ спо ме ну тој при чи „Принц на бе лом ко њу” ау тор ка 
те ма ти зу је по тен ци јал ни за јед нич ки жи вот са му шкар цем у „ку ћи ци са 
ба шти цом”, а ка да схва ти да би и са ма се би мо гла да при у шти та кав про
стор за ста но ва ње, из ја вљу је: „Али искре но ре че но, ка ква би то ку ћи ца 
с ру жич ња ком би ла, а без прин ца!?”

У овом ци клу су, а и у на ред ним, упе ча тљи ва је на ра тор ки на же ља 
и те жња за при ро дом, од но сно за не по сред но шћу и јед но став но шћу ко је 
жи вот у при ро ди но си са со бом. Из гле да да ју на ки њи упра во јед но став
ност и не по сред ност по ста ју фа во ри зо ва ни мо ду си жи вље ња, ко је ево ци
ра се ћа њи ма на де тињ ство и мла дост у пе сма ма „Ме ди та тив ни па саж II”, 
„До ба пе ле на”, „На гра да и ка зна”, „Рад на со ба, 1985.” и др. Ово на ро чи то 
до ла зи до из ра жа ја јер се то ком збир ке као до ми нант ни ствар ни, фи зич ки 
то пос ис по ста вља упра во град ска сре ди на, и то жи вот у ста ну, чак и у 
со ли те ру, чи ме се два пре о вла ђу ју ћа про сто ра кон тра сти ра ју: је дан обе
ле жа ва ме та фи зич ки, мен тал ни про стор ме мо ри је и ма ште (при ро да), а 
дру ги фи зич ки, ма те ри јал ни про стор те скоб не сва ко дне ви це (град/стан).

Дру ги ци клус, „Пе не ло пин син дром”, до но си про ми шља ње у ве ћој 
ме ри за о кре ну то ка уну тра шњем и ка ана ли зи соп ства. Из тек ста у текст, 
на ра то р ка оп се сив но те ма ти зу је ви ђе ње се бе из лич не и ту ђе пер спек ти ве, 
као, ре ци мо, у про за и ди „Кри во огле да ло”, где са оп шта ва: „Знам ко сам. 
Али и дру ги зна ју ко сам. То дво је ни ка да ни је исто. Мо гу да прет по ста
вим ка ко ме дру ги ви де. Али дру ги не мо гу да зна ју ка ко ја се бе ви дим.” 
У овом ци клу су се, мо жда, у нај ве ћој ме ри од и гра ва ње но су че ља ва ње 
са ду шев ним бо лом и озле да ма, као и са ми ну лим се ћа њи ма ко ја се пре
вас ход но од но се на чул ну, уз бу дљи ву али и крат ко роч ну моћ мла до сти, 
што увод ни текст овог ци клу са, „Ме ди та тив ни па саж III”, и ан ти ци пи ра 
у (нео)ро ман ти чар ском ма ни ру: „Збо гом мла до сти. Збо гом не го сто љу
би ва мла до сти. Не из ве сна и не за си та. Збо гом, збо гом! Одох да че пр кам 
и пре би рам по тво јим дра го це ним дроњ ци ма.” С дру ге стра не, ис каз је 
по не кад и ху мо ри стич но ин то ни ран и ју на ки ња се пре ма се би од но си 
кри тич ки, сим па тич но по ен ти ра ју ћи на кра ју тек ста, као што је слу чај 
у про за и да ма „Свра ка”, „Ла ко ћа и те шко ћа”, „Хр ка ње” итд.

„Пе не ло пин син дром” је до дат но зна ча јан по то ме што до но си пр ву 
од не ко ли ко пе са ма у про зи ко је су сво јом фор мом и стил ским осо бе но
сти ма на пра гу над ре а ли стич ке по е ти ке, и упра во се у овим пе сма ма 
очи та ва су штин ско лир ски и пе снич ки сен зи би ли тет ау тор кин, упр кос 
про зној фор ми. Та ко у пе сми „Мо је име” њен иден ти тет би ва исто вре
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ме но ја сно де фи ни сан, али и бру тал но ра зо рен у ман трич ном на бра ја њу, 
ко је је до дат но на гла ше но од су ством зна ко ва ин тер пунк ци је: „Мо је име је 
же на пи смогла ва те ложе на из га ра ју ћа сун ђерже на оти рачже на же на
ке са рас по лу ће на обез гла вље на...” При сва ја ју ћи мно го број на свој ства 
у па ра док сал ној, на ту ра ли стич кој ат мос фе ри бе са, де струк ци је и ра њи
во сти, лир ски су бјект ре ђа атри бу ци је у сво је вр стан низ, ко ји је по стиг
нут упо тре бом спе ци фич них при де ва: рас по лу ће на, обез гла вље на, по
ме те на, бри са на, из бри са на, „же назвер бо дљи ка ва као јеж” итд. Она 
упу ћу је на сво ју дво стру ку, кон траст ну и сен зи бил ну при ро ду ко ја ис
кр са ва у ма нич ном то ну: „Кат кад па муч на и сви ле на про вид на као ста кло 
ло мљи ва”, и на сво је вр стан на чин об ја вљу је се бе све ту, про кла му ју ћи 
свој иден ти тет. Ме ђу тим, чи та лац не по се ду је ни ка кве ин ге рен ци је и 
не ма пра во на пи та ња: „Идем сво јим пу тем по не кад и стран пу ти цом шта 
те се ти че ку да и за што.” Ју на ки ња бес по го вор но за др жа ва сво ју ау то
но ми ју, пр ко сно од го ва ра ју ћи чи та о цу, чи ме ства ра фик тив ни ди ја лог 
и тран сфор ми ше сво ју осе тљи вост у инат, са ти рич ни го вор и ци ни зам. 
Про за и де се пак по не где пре тва ра ју у кра ће па са же о љу ба ви и Еро су, 
па њи хо ва те ма не рет ко по ста не и раз го вор са има ги нар ним му шкар цем, 
при че му до из ра жа ја до ла зи на ра тор ки на же ља за не жно шћу („Из ну да”, 
„Љу бав”, „Не до ста ја ње”).

Тре ћи ци клус, „Иден ти те ти”, са мим на сло вом су ге ри ше те мат ску 
око сни цу ко јом се на до ве зу је на прет ход но спо ме ну то из дру гог ци клу
са. Овај круг пе са ма је су штин ски нај ра зно вр сни ји у збир ци из раз ло га 
што у ње му сва ко дне ви ца и обич ни љу ди (про ла зни ци, по зна ни ци, бес
кућ ни ци) по ста ју сво је вр сни фе но ме ни и сен за ци је ко ји, на о ко бе зна чај ни, 
за вре ђу ју по себ ну ау тор ки ну па жњу и пред ста вља ју по вод за ди ја лек тич
ку по тра гу за сми слом и ин тро спек ци јом („Не вољ ник”, „Кон вер за ци ја”, 
„Као кло ша ри”). Ла зић ки на јед но став на али про ниц љи ва оп сер ва ци ја 
че сто је осна же на прет по став ка ма о ин тим ним жи во ти ма дру гих чи је 
пот кре пље ње на ла зи (нај че шће) у лич ном ис ку ству – ка ко на кра ју ци
клу са ки се ло от кри ва у „Огла си ма”: „Пи шем чи ту ље и љу бав на пи сма. (...) 
Ду го го ди шње ис ку ство. Успех за га ран то ван”. Ово се на ро чи то од но си 
на при че о љу бав ним па ро ви ма и њи хо вом брач ном жи во ту, из ко јих 
иси ја ва фе ми ни стич ка па ра диг ма ви ђе на у збир ка ма по пут До ро ти Пар кер 
блуз („Ту ђа не де ља”, „Из ба вље ни”, „Љу бав ни ци”). Пре ма му шкар цу су 
до ми нант на осе ћа ња пре зир, чак и по ти сну та и са вла да на агре си ја („Ту ђа 
не де ља”), али и сво је вр сно са жа ље ње, док је же на ста вље на у под ре ђе ни 
по ло жај тр пи о ца. Та ко у при чи „Дру штво сре до веч них му шка ра ца” она 
ка же: „Још се тре зне. Али као да се ла га но до во де у ред. Ни је из ве сно да 
их код ку ће не ко че ка. Мо гу ће је да је не ки од њих раз ве ден или удо вац. 
Оста ли, иа ко су оже ње ни, не ма ре, а ве ро ват но не ма ре ни же не ко је су 
си ноћ оста ле код ку ће, или ни су. Пре ћут ни брач ни до го во ри. (...) Мо жда 
ће ко ји од њих ус пут свра ти ти на пи ја цу, да ку пи што год, бар је дан од 
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њих по не ће цве ће као ис ку пље ње. Али сва ки ће ући у ку ћу нај нор мал
ни је (мо жда са мо за но се ћи се или по ср ћу ћи), то је већ ру ти на, као да је 
тек оти шао до тра фи ке по но ви не и ци га ре те.”

Слич но као у дру гом ци клу су, „Иден ти те ти” оби лу ју тек сто ви ма 
ко ји се мо гу ту ма чи ти кроз дис курс над ре а ли зма. Ове пе сме/при че по се
ду ју или це лу та кву струк ту ру („Ху ма но уби ја ње”), или бар има ју би за ран 
и нео че ки ван пре о крет у свом то ку и исто та кав за вр ше так. Та ко „(Не)
сре ћа ста ре де вој ке” функ ци о ни ше по пут објек ти ви зо ва ног мо но ло га у 
тре ћем ли цу, и ње го ва струк ту ра то ка ми сли, као и од су ство ин тер пунк
ци је, под се ћа ју на ау то мат ско пи са ње, али су и на тра гу за вр шног мо но
ло га Мо ли Блум из Џој со вог Улик са: „Во ли би ти са ма о се би бри ну ти 
са ма је сти са ма спа ва ти сву куд ићи са ма ни ко га за со бом ву ћи ни ко га 
че ка ти ни о ко ме бри ну ти Не ма па си ју не ма хо би ни шта осим ре чи не 
мо ра ску пља ти ште де ти не ће ку пи ти ку ћу...” С дру ге стра не, „Ње на бе ба” 
је гро теск на при ча о го спо ђи са пла стич ном лут ком ко ју тре ти ра као 
сво ју бе бу, а ко ју на ра тор ка сре ће на клу пи у пар ку: „Би ла сам пре не ра
же на, али то ни сам сме ла да по ка жем. Из у сти ла сам са мо: ’Ка ко је ле па!’”

Че твр ти ци клус, под на зи вом „Оне”, пред ста вља скуп по тре сних 
и емо тив но су ге стив них про за и да чи ји је про та го ни ста же на, од но сно 
раз ли чи те фи гу ра ци је же не оли че не у ви ду мај ке, ћер ке, се стре, су пру
ге, љу бав ни це, и, на по слет ку, пе сни ки ње. У овом са мо го во ру, по ве за ним 
са еле мен ти ма вла сти те и ту ђе би о гра фи је, ау тор ка пре и спи ту је и са ме
ра ва раз ли чи те жен ске иден ти те те и њи хо ве суд би не. Ово је на зна че но 
у „Ме ди та тив ном па са жу”, ко ји, по но во, отва ра ци клус, а ко ји се са сто ји 
од пет симп то ма тич них ци та та Ел фри де Је ли нек, ме ђу ко ји ма су: „Ако 
не ко има суд би ну, то је му шка рац; ако ко га за де си суд би на, то је же на” 
и „Ра дост је про ла зна, ку хи ња је веч на”. Те ма ти ка ра ди кал ног фе ми ни зма, 
од но сно са гле да ва ња му шкар ца као но си о ца при ми ти ви зма и па три јар
хал ног прин ци па, а же не као суб ми сив не жр тве, већ је у Ла зић ки ном опу
су сва ка ко ви ђе на и она јој се у по је ди ним тек сто ви ма опет вра ћа: „Ме си, 
му ти, ку вај, пе ци... па ра ши ри но ге да он умо чи” („Ку вајри бајпе ри”).

Као нај у спе ли ји, ме ђу тим, ис по ста вља ју се тек сто ви слич ним они ма 
у збир ци In Vi vo (2007), у ко ји ма се ис пи ту је осе тљив и кул тур но мо ћан 
мо дел од но са из ме ђу мај ке и ћер ке, са свим сво јим сло же ним по сле ди ца
ма, наро чи то ако је њи хов од нос угро жен про ла зно шћу и ско ром смр ти. 
У пе сми „Ма ма” она го во ри: „Во ле ли смо је че ка ли да умре не го ва ли је 
ку па ли обла чи ли ми ло ва ли је љу би ли те па ли при ча ли с њом... го во ри
ли јој са да је про ле ће ви ди ка ко се све зе ле ни че ка ли да умре са да је 
зи ма ви ди ма ма снег... сла ви ли јој ро ђен да не пра ви ли тор те че ка ли да 
умре спа ва ли с њом при пи је ни че ка ли да умре уми ра ле че ка ли да умре.” 
Мај ка се у мно го број ним про за и да ма на ме ће као иде а ли зо ва на фи гу ра 
ко ја у се би са би ра сву ово зе маљ ску до бро ту, без гре шност и не ви ност 
по пут Де ви це Ма ри је, док ње на гре шна ћер ка (сво је вр сни пан дан блуд



ном си ну) то ни кад не ће мо ћи да до сег не, на ро чи то ка да су од но си с 
му шкар ци ма у пи та њу: „Ах! Ма ми це, ма ми це! Ни ка да их не ће мо без гре
шно за че ти. Ни ка да љу би ти као ви” („На ше мај ке”). Од су ство мај чи не 
љу ба ви те ма је тек ста „Про пу ште ни за гр ља ји”, као и гу би так мај ке („До ба 
мај ки”), љу бав пре ма мај ци („Три ли тре љу ба ви”), ста рост („На ша бе ба 
је ја ко ста ра”), мај чи на бо лест („Бог на ве зи”) итд. 

Вре де ло би по не што ре ћи и о по след њем, пе том ци клу су, под сим бо
лич ним на сло вом „Лир ско бре ме”. Овај ци клус је у при род ном до слу ху са 
увод ним, и као мо дус при по ве да ња по но во се на ме ће лир ски, ис по вед но
ин тро спек тив ни, пу тем ко јег пе сни ки ња во ди ди ја лог са ма са со бом. Еле
ги чан тон по је ди них тек сто ва („Та мо”, „Сре ћа”, „Где бо ра вим”, „Шта оста
је”) и се ћа ње на бив ши жи вот до дат но су осна же ни тре нут ном си туа ци јом 
без на ђа и не у мит ним осе ћа њем про ла зно сти вре ме на и про па дљи во сти 
све га. Лир ска ју на ки ња у ме лан хо лич ном шти мун гу ого ља ва вла сти ту 
са мо ћу, ме сти мич но до се жу ћи ста ње ко је се гра ни чи са осе ћа њем ег зи стен
ци јал не не из ве сно сти и слут ње смр ти, али њен мен тал ни про пла нак оста
је не по му ћен (нео)ро ман ти чар ским ре ми ни сцен ци ја ма. Она пре и спи ту је 
пи та ње до ма и ду хов ног по ре кла („Из ме шта ње”, „Дом”), ме ста по је дин ца 
у све ту („Клу па”), или из на ла зи ана ло ги је из ме ђу чо ве ка и би ља ка („И 
др ве ће спа ва”), уоп ште – по ве за но сти из ме ђу чо ве ка и при ро де. Та ко се она 
по и гра ва са Ме се цом у тек сту „Игра с Ме се цом”, чи ме се жен ски прин цип 
дво стру ко по ја ча ва и на гла ша ва, упр кос ху мо ри стич ном сен че њу: „Играо 
се но ћас са мном Ме сец. Час се иза обла ка скри вао, час из ра њао... Оба
сјао ми це лу со бу, ни је ми дао да за спим. Це лу ноћ ву као ме за нос.”

Ка рак те ри сти чан си ров, ур бан, пре сан од нос пре ма жи во ту ко ји је 
Рад ми ла Ла зић пред ста ви ла у свом по след њем ру ко пи су им пли ци ран је 
са мим на сло вом књи ге, ко ји је на пра гу про во ка ци је, иа ко то ни је цен
трал ни фо кус ове књи ге. Ју на ки њи но са зна ње о све ту, пре до че но мре жом 
ис ку ста ва, ва ри ра од емо тив ног и ра њи вог па до ра ци о нал ног и тра гич
ног, чи ме текст не оста је на ни воу би о граф ске ис по ве сти, већ ње но ис ку
ство би ва уни вер за ли зо ва но и тран спо но ва но на фи гу ру чи та о ца. Мо но
то на, ту роб на, по тре сна, чу де сна, би зар на сва ко дне ви ца, као и про ми
шља ња на ко ја она на во ди, за у зи ма ју по себ ну уло гу у овој збир ци, а као 
до ми нант ни то по си оста ју ал тер его, же на, љу бав ни од но си, са мо ћа као 
ег зи стен ци јал но опре де ље ње и, уоп ште узев, со ци јал на и род на из ло же
ност, „жи вот на иви ци”, па се мо же ре ћи да ау тор ка одр жа ва по е тич ки 
кон ти ну и тет и ко му ни ци ра са сво јим ра ни јим опу сом. Прем да су мо гућ
но сти за пи са ње про зне, или бар жан ров ски не у хва тљи ве књи ге, сва ка
ко са зре ле, не мо гу се пре ви де ти оче вид ни лир ски сен зи би ли тет и стил 
пе сни ки ње ко јим се ови про зни ко ма ди на па ја ју. Те шко је раз гра ни чи ти 
Рад ми лу Ла зић пе сни ки њу од про за ист ки ње.

Ка та ри на ПАН ТО ВИЋ
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