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НА ШЛИН ГА НОМ ЈА СТУ КУ ЛУ КА ЧЕ ВЕ ПРИ ЧЕ

Рај ко Лу кач, Нај го ри дан за уми ра ње, Аго ра, Но ви Сад 2022

Пи та ње књи жев но сти и дру штве ноисто риј ска чво ри шта на про
сто ру Бал ка на, зна чај не су те мат скомо тив ске око сни це ства ра ла штва 
про за и сте и пе сни ка, Рај ка Лу ка ча (Ме ђе ђа, 1952), ко ји ма је ус по ста вље
на пре по зна тљи ва по е ти ка у чи јем окви ру лич ни, али и ду хов ни за ви чај 
јед ног на ро да, по се ду је по вла шће но ме сто. Стра да ње чо ве ка у окол но
сти ма ра та де ве де се тих го ди на ХХ ве ка на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, 
као и Дру гог свет ског ра та, кључ на је те мат ска од ред ни ца књи ге при ча 
Нај го ри дан за уми ра ње, на сло вље не исто и ме ном при чом. Да то по си зла, 
ло гор ски, на ши ро ком европ ском тлу умно го ме за у зи ма ју стра ни це но
вог Лу ка че вог де ла, илу стру ју жи ца и крв, као ин ди ка тив на ме та фо ра, 
сме ште на на ко ри ца ма књи ге. У по је ди ним при ча ма ко је тво ре че ти ри 
на ра тив не це ли не, ме ђу тим, на ла зи се свет из ван жи ча не огра де, на дах
нут жи вот ним ра до сти ма, те за јед но са там ним при ча ма, чи ни ком плек сну 
мо за ич ну струк ту ру Лу ка че ве књи ге. Сти ли за ци ја ре че ни ца, про ми шље
на та ко да до при не се илу зи ји ла ко ће при по ве да ња, од но сно, усме ног ка
зи ва ња, чи ни да стил ски по сту пак иро ни је, до след но спро ве ден на свим 
ни во и ма, бу де уте ме љен као кључ иш чи та ва ња књи ге. На ив на пер спек
ти ва про ма тра ња све та, свој стве на књи жев но сти за де цу, ти пич на је 
од ли ка Лу ка че ве на ра ци је као пи сца број них књи га за де цу и мла де, те 
би ва ин кор по ри ра на у је зич костил ски до мен зна чај ног де ла при ча, чиме 
те ма ти зо ва но зло и ње го ве жр тве би ва ју до дат но на гла ше ни ји. Иро ниј
ски дис курс у Лу ка че вом ства ра ла штву функ ци о ни ше на раз ли чи те 
на чи не, што мо же мо об ја сни ти на сло вом пе сме „Ми ло срд ни Не рон” из 
збир ке За пи си из под зем ног про ла за (2010), као ја сном при ме ном стил
ског сред ства ко јим је су ге ри са на НА ТО агре си ја из 1999. го ди не. С 
дру ге стра не, у збир ци при ча Нај го ри дан за уми ра ње иро ни ја је ду бин ски 
по ста вље но устрој ство све та, у ко ме људ ска суд би на из ми че сло бо ди и 
прав ди упра во оног тре нут ка ка да би ва ко нач но мо гу ћа, те се сур ва ва 
у тра гич но не сла га ње оче ки ва ног и да тог.

„Јед но днев не и јед но ве чер ње при че” чи не пр ву це ли ну књи ге у 
ко јој се сме њу ју до ми нант на пер спек ти ва при по ве да ча и гла со ви ње го
вих ју на ка, во ђе ни сна жном по тре бом да ис при ча ју сво ју при чу. При че 
сме ште не у је дан дан и јед но ве че, отва ра при ча „до бро до шли це”, кроз 
чин го сто прим ства у ви ду укра сног, шлин га ног ја сту ка као на сло на, у 
ат мос фе ри рат не раз ру ше но сти, у ко јој по сле ди це ра та је ди но мо же за
ле чи ти при ча, као окре пље ње уз ка фу из фил џа на са цве ти ћем, је ди ним 
пре о ста лим имет ком ју на ки ње. Елип тич ном пор тре ту мар ги на ли зо ва
ног пи јан ца, бив шег рат ни ка у јед ној при числи ци, Лу кач при дру жу је 
епи зо де анег дот ског ка рак те ра, обо је не деч јом на ив но шћу и ис пи са не 
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ћо пи ћев ским је зи ком. При ча „Зе пе”, у ко јој де чак на кон фуд бал ске утак
ми це про на ла зи из гу бље не зе пе, као и низ дру гих при ча, не ма сло жен 
фа бу ла тив ни ток. Оне су до жи вља ји но стал гич не бо је и то пли не ко јом 
зра че пред ме тисим бо ли по ро дич ног и тра ди циј ског. 

Ста рац при вр жен до му из ме ђу два бр да, ни ка да га не на пу стив ши, 
а ипак би ва ју ћи у ни зу раз ли чи тих др жа ва, је дан је од ве што ис пи са них 
ју на ка, у са гла сју са ду хом на род не кул ту ре, су прот ста вље не до ме ну 
ур ба ног, што не рет ко би ва у дис кре пан циј ском од но су у Лу ка че вим 
де ли ма. Ан теј ски по сто ја но, ста рац твр ди: „То што се не ра ђа мо ве за ни 
за др во, не зна чи да смо пу ште ни на све стра не сви је та. [...] Или си те
ци ку ћа, или чер гар, тре ћег не ма”. На су прот ње му, при ча „Са пут ни ца са 
ко ри до ра”, до но си ис по вест Је вреј ке о за ро бље ни штву у ло го ри ма Кам
пор на Ра бу и Ау шви цу, ко ја не пре ста но пу ту је, све док не схва ти да 
„смрт не мо же би ти изо ло ва на бо дљи ка вом жи цом”, и да се пу то ва њем 
од ње не мо же по бе ћи, што њен су пруг, при ти снут тра у мом са Го лог 
Ото ка, ду бо ко раз у ме, и по пут стар ца не на пу шта свој дом. „Ни сам тако 
на мје ри ла, али сам се мо ра ла ис по ви је ди ти” – ре чи су ко ји ма прав да 
сво ју сна жну по тре бу за при чом, као вид од бра не пред рат ном опа сно
шћу на пу ту до Ба ње Лу ке, и слут њом иден тич не ма три це деј ства зла у 
по след њој де це ни ји ХХ ве ка. 

Же ља за ис по ве да њем у овој збир ци јед на ка је же љи за слу ша њем, 
сто га при по ве да чи ца при че „На бди је њу” пре пу шта глас ком ши ни ци 
Ле пи и ње ном анег дот ском ка зи ва њу. Пу то ва ње у Аме ри ку, као ур ба ну 
про стор ну тач ку ви ше слој но уда ље ну од тач ке при пад но сти, још је јед на 
ефект на епи зо да кроз ко ју Лу кач те ма ти зу је су коб ру рал ног, за ви чај ног 
и да ле ког, гло бал ног и стра ног. Ка зи ва ње ху мор ног ка рак те ра, упри ли
че но бде њем, ја сно нам го во ри да Лу кач не про пу шта да ука же на из ве
сност смр ти, или да је пак до ве де у до дир са ве дрим, на из глед не у ме сним 
кон тек стом. 

Пр ва це ли на књи ге, спе ци фич на је при пре ма чи та о ци ма за три су
ро ве при че ко је сле де, од но сно ци клус при ча, „Ло го ра ши”. Про та го ни
ста при че „Бје гун ци”, не ли не ар ног то ка и фраг мен тар не фор ме, не ка да
шњи успе шни је вреј ски тр кач, не успе ва да по бег не из ло го ра на Па гу, 
те га у по ло жа ју ли ше ном сва ке људ ско сти „гро зни ча во по хо де сли ке 
крат ког жи во та”. Бол ном то ну при че тр ка ча Кај зе ра чи ја бр зи на ни је 
би ла до вољ на за бег, при дру жу је се при ча на осно ву чи јег на сло ва Лука
че ва но ва књи га но си на зив, и у ко јој, за раз ли ку од прет ход не, бе гун ци 
успе ва ју у сво јој на ме ри. Је дан од њих, ипак, уми ре баш у да ну у ко ме 
су пре пли ва ли Са ву, те пре жи ве ли по ста вља ју пи та ње – „Има ли го рег 
да на од овог да се умре?”. По том, „Свје до чан ства” са би ра ју ис по ве сти 
име но ва них ли ца о бо рав ку у ло го ру Сај ми ште, као и у Не мач кој и Нор
ве шкој. Ко лаж њи хо вих крат ких ис по ве стисве до чан ста ва те ро ра, чи не 
ого ље ну, до ку мен тар ну срж књи ге, ли ше ну би ло ка кве фик ци је, под



407

стак ну те ми шљу Бо шка Ив ко ва, умет ну ту као мо то при чесве до чан ства: 
„Не тре ба из ма шта ва ти, не го са мо ослу шки ва ти. Ослу шки ва ти и бе ле
жи ти”. Кон цеп ци ју овог ци клу са од ли ку је за о кру же ност, те мељ на при
по вед на осми шље ност ко ја би, у ви ду фи них пре ла за из ме ђу при ча који 
не до ста ју прет ход ним ци клу си ма, до при не ла и њи хо вој це ло ви то сти.

По и гра ва ју ћи се раз ли чи тим при по вед ним тех ни ка ма, у прет по
след њем на ра тив ном ци клу су, „Не кро ло зи”, Рај ко Лу кач ис пи су је при че 
рат не ат мос фе ре у бив шој Ју го сла ви ји. Рат као фе но мен, по дроб но осве
тљен кроз пси хо ло шку ком плек сност по је дин ца, у овом ци клу су ау тор 
на ро чи то успе ва да по ве же са уни вер зал ном крх ко шћу мо рал но сти људ
ске на ра ви и де ла. Пред ме ти при ча по ко ји ма но се на зив, „Сто ли ца”, као 
и „Те ле ви зор” има ју ам би ва лент но зна че ње. С јед не стра не, на ди ла зе 
сво ју тро шност и пре ра ста ју у сим бо лич ке од сја је на де и си гур но сти 
мир них вре ме на, док су штин ски је су рат ни плен, гро теск но по зи ци о
ни ран као вре дан стра да ња. Из не ве ра ва ње оче ки ва ња, ис ход дру га чи ји 
од на слу ће ног, до след но је ис пра ће на идеј на нит, на ро чи то у не кро ло шком 
ци клу су кроз пу цањ из не ха та, у при чи „Мр ље на ћи ли му”, као и пу цањ 
пи ја них вој ни ка из при че „Ба рут” ко ји чи ни да рад ња оде у дру га чи јем 
сме ру од оче ки ва ног. Смрт из ван ра ти шта, про у зро ко ва на по љу ља ном 
све шћу по је дин ца, опо ме на је не про ла зно сти ко лек тив не тра у ме, о ко јој 
Лу кач сво јим де лом до след но све до чи.

У са свим дру га чи јем, ве ле град ском ам би јен ту од ви ја ју се при че 
по след њег ци клу са Нај го рег да на за уми ра ње, иро ниј ски на сло вље ног 
као „Ве ле град ске ве ду те”. Књи гу за тва ра ју про зни фраг мен ти ко ји чи та
о ци ма не пре но се еле гант но осли ка не град ске при ка зе већ ус пут не сце
не из сва ко дне ви це чи ји ју на ци та ко ђе би ва ју део не слу ће них окол но сти 
и ис хо да. У крат ким улич ним сце на ма чи та о ци ће ви де ти про ла зни ке 
чи ји по ступ ци ни су у са гла сју са прет по ста вље ним. Ка ко би про на шла 
те ле фон, а не због ге ста по мо ћи, за ти че мо за у ста вље ну про ла зни цу ис пред 
про сја ка, док ће у сле де ћој сли ци, од су ство ре ак ци је бес кућ ни ка на по моћ, 
би ти оправ да на ње го вом смр ћу. Глад и смрт, да кле, по твр ђу ју Лу ка че ве 
при че, ни су изо ло ва не бо дљи ка вом жи цом јед ног вре ме на. При ча ко ја 
за тва ра збир ку, „Хи ги је на из над све га”, до но си сли ку ста ри це иза ко је 
оста је обри са на клу па и се ди ште на ко је она ипак не ће се сти, а ко јом је 
по сла та суп тил на по ру ка оп ти ми стич ни јег то на, о на кнад ној свр сис ход
но сти сва ког чи на до бра. По след ња це ли на збир ке при ча, сме ште на у 
са вре ме ни тре ну так и при зо ре не до стој не ве дут ске атри бу ци је, до но си 
но те ап сур да сва ко дне ви це, али и кри тич ког гла са пи сца, под стак ну тим 
ми шљу о раз ми мо и ла же њу ак ци је и ре ак ци је, од но сно, не про ла зно сти 
иро ни је устрој ства све та, чак и услед ур ба ног ве ле град ског при ви да ми ра. 
Чи ни се да овом ци клу су не до ста је још при часли ка ко је би за о кру жиле 
ја сну пи шче ву ин тен ци ју струк ту ри ра ња за вр шног ци клу са, у са гла сју 
са основ ном иде јом збир ке. Мо гу ће је да на глим за вр шет ком збир ке, 
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Лу кач же ли да ука же на од су ство ма те ри ја ла нео п ход ног за ства ра ње 
при че на ве ле град ским ули ца ма, или да опо ме не да смо ми, да нас, део 
те при че у на ста ја њу.

 Ослу шку ју ћи за ви чај ну про шлост и дух из ко га из ра ста ју све вре
ме не људ ске суд би не, Лу кач ис пи су је збир ку при ча ко је, иа ко сме ште не 
у про шли век, де тек ту ју уни вер зал ну ски цу људ ске на ра ви. Кре та ње 
ју на ка то ком де ве де се тих го ди на ХХ ве ка, са о бра зно је пу та ња ма прет
ход ног ра та, те Лу кач на гла ша ва по ду дар ност не са мо то по ни ма страда
ња не го и ли ца. Пре по зна ва ње у дру ги ма, фе но мен је ко ји ау тор збир ке 
Нај го ри дан за уми ра ње ре а ли зу је у окви ру по је ди них при ча, али је пре
вас ход но зна ча јан чи ни лац ње не це ло куп не идеј не кон цеп ци је. Дух усме
ног ка зи ва ња, од ре див ши је зик и стил ове збир ке, као и лич на, ду бо ка 
при вр же ност пи сца да тој те ми, до при но се ути ску при јем чи во сти, тач
ни је, исти ни то сти – че сто не до ста ју ћем уте ме ље њу јед ног де ла, а на 
ко ме су штин ски по чи ва но ва Лу ка че ва збир ка при ча.

Ни на СТО КИЋ

ИЗ УМА ИЗ ЛИ ВЕ НО

Бо рис Ла зић, Об ли ци лу ди ла и ис це ље ња, На род на би бли о те ка „Сте фан 
Пр во вен ча ни”, Кра ље во 2021

Де се ти по ре ду – као књи га пе са ма кон ци пи ра ни – на слов Бо ри са 
Ла зи ћа, Об ли ци лу ди ла и ис це ље ња, нај но ви ји је до да так ње го вој за ма шној 
би бли о гра фи ји у ко ју ула зе и ро ма ни, пу то пи си, есе ји сти ка и пре во ди. 
Као и дру ги, ско ри ји на сло ви из еди ци је „По ве ља”, и за овај се мо же 
ре ћи да ни је онај ко ји зах те ва чи та о ца ко ји, ко ли ко тра жи, чи та о ца у 
ви ду стр пљи вог са го вор ни ка на овом, кон тем пла тив ноесе ји стич ком 
пу ту чи ји обим углав ном дво стру ко пре ма ша онај на ко ји смо код пе
снич ких књи га на ви кли.

Чи та о цу тре ба, на по чет ку, скре ну ти па жњу да Ла зи ће ва по е зи ја 
не оста вља то ли ко про сто ра за раз вој чи та о че ве, ко ли ко је про из вод ау то
ро ве кон тем пла ци је, за ми шље но сти и над не то сти над жи вот ни пут који 
се кре тао (и кре ће још увек) на ре ла ци ји Мар ти Ми сте ри ја – Мон тењ. 
Без же ље да ова кав ко мен тар бу де схва ћен по гре шно, он про из и ла зи из 
Ла зи ће вих сти хо ва, кон крет но, из пе сме „По ме ни”, ко ју ни је зго рег 
пре не ти у це ло сти, тим пре што је јед на од кра ћих у књи зи:

Део се бе оста ви у пе сму
(Мо жеш то да ра диш део по део
Стих по стих)




