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(НЕ)ДО ВР ШЕ НЕ ПРИ ЧЕ  
ЛА ЗЕ К. ЛА ЗА РЕ ВИ ЋА

ДУ ШАН ИВА НИЋ

РИ ЈЕЧ НА ДО ДЈЕ ЛИ НА ГРА ДА

Пе тим кру гом „на ста ва ка” од ло ма ка из Ла за ре ви ће ве за о став
шти не за вр ша ва се ци клус кон кур са ко је је рас пи си ва ла Ви со ка 
шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че у Шап цу. У овом кру гу је 
умје сто ано ним ног кон кур са (под ши фра ма) упу ћен по зив са вре
ме ним при по вје да чи ма да на пи шу „на ста вак” три ју Ла за ре ви ће вих 
од ло ма ка, „Те шан”, „На се ло” и „По бра ти ми”. Као ор га ни за то ри и 
чла но ви жи ри ја (про фе со ри це др Ру жи ца Јо ва но вић, др Сла ви ца 
Јо ва но вић и пот пи сник овог тек ста) има ли смо сре ћу да у су сре ту 
са про фе со ром, при по вје да чем, кри ти ча рем, есе ји стом Ми хај лом 
Пан ти ћем до би је мо не са мо од зив већ и са рад ни ка ко ји је при во
лио на ше углед не про за и сте, Љу би цу Ар сић и Ву ле та Жу ри ћа, да 
на пи шу „на ста вак” Ла за ре ви ће вих од ло ма ка. (По ми шљам чак да 
је Љу би ца Ар сић на дах ну ла по кре та че кон кур са, про фе со ри це 
Јо ва но вић, на иде ју о пи са њу на ста ва ка. На и ме, у ро ма ну Ико на 
је на пи са ла: „Да би се пи сац бо ље раз у мео... по треб но је не ка ко 
са зна ти шта све ни је на пи сао.” Или шта је хтио на пи са ти, а ни је 
сти гао или ни је мо гао!)

У до са да шња че ти ри кон кур са би ло је пре ко 150 уче сни ка. 
По ка за ло се да су по пра ви лу иза бра ни ра до ви ау то ра ко ји су већ 
об ја вљи ва ли књи ге, ро ма не или збир ке при по ви је да ка. Та ко ђе, да 
ни је то ли ки про блем да се уоб ли че фа бу лар не ли ни је, за плет и 
рас плет (јер их је Ла за ре вић у не ким од лом ци ма на зна чио, нпр. у 
„Сек ци ји”), већ стил, ду шев ност/емо тив ност, лек си ка, онај го го
љев скотур ге ње вљев ски спој, или оно ста ње кад ду ша пред ме та 
из ван нас по чи ње да зра чи (што би ре као Џојс). Дру ги је иза зов 
био ве зан за ли ко ве. На и ме, из да ва чи/при ре ђи ва чи су од лом ци ма 
из Ла за ре ви ће ве за о став шти не да ли на сло ве пре ма са др жи ни 
(„Вуч ко”, „Те шан”, „Ба ба Вуј ка”, „По бра ти ми”, „Сто јан и Илин ка”), 
а да се при то ме на ђу иста ли ца у раз ли чи тим цје ли на ма. Тре ћи је 
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иза зов ве зан за мо ти ви са ње емо тив них/ду шев них пре о кре та у ју
на ци ма, про на ла же ње оног суп тил ног спо ја из ме ђу ви дљи вочуј ног 
(ока и уха) и ду ше. 

 Са ста ви ти три до бит ни ка Ан дри ће ве на гра де за при по ви
јет ку (Ми хај ло Пан тић, за 2003, Ако је то љу бав; Љу би ца Ар сић, 
за 2005, Ма цо, да л’ ме во лиш, и Ву ле Жу рић, за 2015, Тај на цр ве ног 
зам ка) око Ла за ре ви ће вих ма ње или ви ше слу чај но са чу ва них 
ру ко пи са – сво је вр сно је чу до. У исто ри ји чи та ња Ла за ре ви ће ве 
про зе (што се же та мо не гдје до 1879), овај ће дан оби ље жи ти ли је
пу го ди ну у сто ље ћу! Те шко је на ћи ја сни ју по твр ду о жи вот но сти 
и са вре ме но сти Ла за ре ви ће вог дје ла од ова квог од го во ра са вре ме
них срп ских при по вје да ча. Уз гред ре че но, Ла за ре ви ће ве при по ви
јет ке су, и без овог на шег кон кур са или по зи ва, одав но иза зи ва ла 
ди ја ло ге, би ло да је то „Све ће то на род по зла ти ти” у рат ним вре
ме ни ма (ко ја код нас не мањ ка ју), би ло „Шва би ца” у ро ма неск ној 
пре о бра зби ко ју јој је да ла Љу би ца Ар сић у Ико ни! Дра ма ти зо ва
но је и пре ра ђе но у филм ске и тв сце на ри је ви ше Ла за ре ви ће вих 
при по ви је да ка: „Шва би ца” (1980), „Вер тер”, „Све ће то на род по
зла ти ти”... Драм ске об ра де су ра ди ли, из ме ђу оста лих, Јо сип Ку
лун џић, Вла ди мир Јо ви чић и про фе со ри ца ша бач ке гим на зи је 
Ка та Ју го вић.

До зво ли ће те ми да не што ка жем и о из вје сним аспек ти ма 
ово го ди шњих за вр ше та ка или на ста ва ка Ла за ре ви ће вих од ло ма ка. 
Пр во, ау то ри су има ли пред ло шке или по чет не по зи ци је: Љу би ца 
Ар сић об ли ко ван лик као пор трет без го то во ика кве фа бу лар не 
кон сте ла ци је, као труп без удо ва, не по кре тан („Те шан”). Ми хај ло 
Пан тић као да је имао отво ре но по ље тзв. „пут нич ке при по ви јет ке”, 
под вр сте ко ја је оби ље жи ла по чет ке ре а ли зма у срп ској књи жев
но сти ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 19. ви је ка: сли ке с пу та, 
пут ник и ко чи јаш, ус пут ни су сре ти, циљ. Ву ле Жу рић је имао пак 
фа бу лар но го то во за вр шен текст, те је тре ба ло уно си ти умет ке и 
раз ви ти рас плет. Упр кос раз ли ка ма у из вор ним тек сто ви ма, ау то ри 
на ста ва ка су оста ли у основ ном пла ну Ла за ре ви ће ве про зе. Све 
тро је су сли је ди ли ње гов стил и рјеч ник, до бро осје ћа ју ћи спе ци
фич ност при по вје да че вог је зи ка из ме ђу ма чван ских или ша бач ких 
ло ка ли за ма (нпр. да ја ни са ти и др.) и мо дер них ва р ва ри за ма (нпр. 
ин сул ти ван, остен та тив но). До дао бих: овог по сла су се при хва ти
ли пи сци чи је је при по вје дач ко дје ло у ти је сном до ди ру са ис ку
стви ма и тра ди ци ја ма при по ви је да ња у на шој и у свјет ској књи жев
но сти, и са ка но ни ма при по ви је да ња, и са ру ше њи ма тих ка но на. 

Љу би ца Ар сић јеу Ла за ре ви ће вом од лом ку „Те шан” има ла 
са мо тор зо пор тре та, с ли ком ко ји се не кре ће, не ра ди, већ се на
ла зи у по но вљи вим, ти пи зи ра ним си ту а ци ја ма и рад ња ма (ју тар ње 
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ис те за ње и зи је ва ње, ва јат, пас, гу ске и ко ко шке, ра киј ски ка зан, 
кар ли ца с мли је ком и кај ма ком), што ју на ку да је „сли ку за до во ље
не бо ги ње са ве сти” (Ла за ре вић). Ау тор ка је по шла од те ле тар гич не 
при ро де, гдје се ипак кри ла „за ба ри ка ди ра на све тлост ко ја ви ше 
не тра жи из ла ска већ ча ми и пе че сво ју там ни цу”. Уз „гр гу ља ве 
гла со ве пра ља” са ри је ке, Те ша ну се по чи ње при ви ђа ти „лик ви со ке, 
ста си те же не”. Ау тор ка ће Те ша на оже ни ти, па ће брач ном па ру 
да ти кћер ку Да ни цу и отво ри ти при чу за освје тља ва ње мрач них 
ту не ла људ ске ду ше, кад „од оног ту ње за на ста де дру ги чо век”, 
„као да је пот пу но по де ти њио”, док му дје вој чи ца не стра да од ба
че ног ка ме на, а при по ви јет ка за вр ша ва у пат њи, гри је ху и пра шта
њу, сa све ча ном опо ме ном при по вје да че ве мај ке: „Ва жно је да онај 
го ре увек пра шта. А ми ка ко хо ће мо и ка ко мо же мо.” Про мје на 
услов ног на сло ва од лом ка „Те шан” у „Те ша нов ка мен”, уз еле мен
те тзв. пут не при по ви јет ке (при по ве дач пу ту је до Те ша но ве ку ће), 
по твр ђу је ка ко се ка мен тран сфор ми сао у сим бол ко ји по ве зу је и 
ка рак тер и стра да ње, по сту пак у ти је сном до ди ру са сим бо ли за
ци јом у Ла за ре ви ће вој про зи. 

Ми хај ло Пан тић јеузео на се бе од ло мак „На се ло”, ко ји је без 
фа бу лар ног по чет ка, иде из сре ди не, с пу та, и трaje у пре пир ци с 
ко чи ја шем ко ји за у ста вља код сва ке ме ха не. Очи то је тре ба ло да 
то бу де тзв. пут на при по ви јет ка, али, чи ни ми се, не ви ше са мо 
сни мак оно га што се ви ди и чу је (објек тив но) већ као не ка вр ста 
„уну тра шњег”, иро ниј ског кон тра ста из ме ђу два ју ви ђе ња сви је та 
„на шег” и „њи хо вог”, без ја сних гра ни ца из ме ђу та два сви је та. 
На и ме, Ла за ре ви ћев при по вје дач је нај че шће не ко ко је и го спо дин 
(шко ло ван) и се љак (по по ри је клу, ро ђа ци ма), ко до ла зи из тог 
ту ђег, стра ног, опа сног (по ми шље њу се ља на) сви је та. То при по
вје да чу омо гу ћу је да ми је ша и кон фрон ти ра два стил сколек сич ка 
пла на. Пан тић је из гра дио мо ти ва ци ју за пу то ва ње „на се ло”, сје
ћа њем на Ану из Бер ли на (мо тив из „Шва би це”), дао про сто ра 
од но су сре ди не пре ма при по вје да чу и ње го вом од но су пре ма ста
рој сре ди ни. Та ко је ус по ста вље на рав но те жа из ме ђу ко чи ја ша и 
спо ља шњег сви је та и уну тар њег сви је та при по вје да ча, са успо ме
на ма на Ану, па са сје ћа њи ма из дје тињ ства (по сје те и рас пу сти 
на се лу). Пан ти ћев на ста вак је срећ но по ве зи ва ње на из глед не ве
за них мо ти ва/те ма, се о ских пеј за жа и зна ко ва у при ро ди ко ји при
по вје да ча (као сим бо ли) вра ћа ју и бер лин ској љу ба ви и др же у 
на руч ју ста рог сви је та. 

Као да јеВу ле Жу рић имао нај лак ши по сао, а мо же се ра зу
мје ти у сми слу – нај те жи. Ње гов од ло мак је го то во за вр ше на при
по ви јет ка о дво ји ци по бра ти ма. На Ла за ре ви ће вим пр вим стра
ни ца ма је при ча о дру го ва њу, а он да је са чу ван од ло мак о њи хо вој 
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не раз ја шње ној (не ис при ча ној) сва ђи и из ми ре њу. Ау тор овог на
став ка је тој сва ђи дао пун при по вје дач ки оквир, а по том је раз вио 
епи зо ду о су сре ту по бра ти ма у Бе о гра ду (Јан ко) и у уну тра шњо
сти (Јо ца). Пре кид у гра ђи за при чу је ис ко ри шћен за ре ми ни сцен
ци ју на до га ђај ко ји је по ре ме тио па учвр стио њи хо во по бра тим
ство (на пар ти ју ша ха), док су за вр шне стра ни це пре тво ре не у 
про је кат суд би не и ка рак те ра (шта је смо, а шта нам се до га ђа). 
Ла за ре ви ће ви „По бра ти ми” су ода мла до сти и при ја тељ ству, али 
и при ча о за бо ра ву, ра ста ја њу и не пред ви дљи вим пу те ви ма људ ског 
жи во та, кад се жар мла до сти по сте пе но пре тва ра у јад зре ло сти, 
гдје оста ју још сје ћа ња на оно „сен ти мен тал но те сто уме ше но од 
љу ба ви, пре да но сти, ду жно сти, бла го дар но сти, при ја тељ ства”, 
ка ко је Ла за ре вић умио да иро ни зи ра сво је ју на ке, по нај ви ше у 
„Шва би ци”, „Ве тру” и у „Вер те ру”.*

* Реч на Књи жев ној све ча но сти у част Ла зе К. Ла за ре ви ћа, при ли ком до
де ле на гра да Љу би ци Ар сић, Ми хај лу Пан ти ћу и Ву ле ту Жу ри ћу за успе шан 
за вр ше так Ла за ре ви ће вих при по ве да ка, у про сто ри ја ма Ви со ке шко ле стру ков них 
сту ди ја за вас пи та че у Шап цу, 18. апри ла 2018. го ди не.




