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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)
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Али сво ју срж
Срж се бе по не си у шу му
У пла ни ну
У за бит

Од не си је одеш ли у не по врат
На тај ћеш на чин да про ма шиш
Ан то ло гиј ску пе сму
Али ћеш да по стиг неш
Су шти ну

До ми нант но је при су тан, уоп ште, на чин ди рект ног обра ћа ња чи та
о цу, као да ау тор по ку ша ва да хип но тич ком сми ре но шћу, при ла го ђе ним 
је зи ком и ау то ри те том лич ног ис ку ства, свог са го вор ни ка (са ове стра не 
књи ге) уве ри у ак си о ло шки по тен ци јал ње го вих сми ре них им пе ра ти ва 
(но, о то ме ће мо ка сни је). 

Ла зић у на ве де ном тек сту су ге ри ше да се у пе сму ста вља део се бе, 
док срж тре ба да бу де од не та ка да се бу де ишло не по вра ту (од но сно, 
бу де ли се та мо сти гло, не за ви сно од то га је ли та кво од ре ди ште апри
ор ни циљ или не). Кон крет но ова пе сма, у окви ри ма чи јег је за цр та ног 
до пу ште ња Ла зић об ли ко вао це ло куп ну књи гу, оста вља про сто ра нај
ве ћем бро ју пи та ња. За по че так, уко ли ко се у пе сму не ста вља срж већ 
но си (со бом) да би се (у не по вра ту) по сти гла су шти на, ка ко се до су шти
не кон крет но до ла зи уко ли ко она већ ни је у пе сми (ко јој Ла зић, у нај бо
љем слу ча ју, да је мо гућ ност да по ста не ан то ло гиј ска, и што до не кле 
оста вља про сто ра да се њен ка па ци тет по сма тра по вр шно, мо жда и ба
нал но)? Да ли то зна чи да срж из се бе у пе сми не мо же пре ра сти у су шти
ну или да су шти не у пе сми уоп ште не мо же да бу де? Да ли чин пи са ња 
пе сме ни је аде ква тан за то што за ау то ра не пред ста вља пре ко по треб ни 
не по врат, и шта се де ша ва уко ли ко срж не уђе у пе сму, а ау тор не оде у 
не по врат? На по слет ку, да ли је су шти на не што у шта срж пре ра ста до
ла ском у не по врат или је срж се бе нео п ход ност, „про пу сни ца” за по сти
за ње су шти не (се бе или не че га ве ћег, то не мо же мо зна ти по у зда но)?

У пе сми „Пуст је ве тар”, Ла зић у три сти ха пре до ча ва лич ни став 
по пи та њу ове или ова кве не до у ми це: „Сма трам да пе сник бо ље раз у ме
ва свет / Од пи сца пред го во ра / И не ма по тре бе да то об ја шња вам”, због 
че га не би би ло зго рег усме ри ти се да ље од овог пи та ња (иа ко кон крет но 
овај текст не ма пре тен зи ја да се по ста ви као пред го вор ни ну жно књи зи, 
ни ну жно чи та њу књи ге – у нај бо љем слу ча ју, не ка бу де по го вор јед ног 
чи та ња). 

Књи га је, из ме ђу „Про ло га” и „Епи ло га”, по де ље на у још че ти ри 
ци клу са: „Пла вет”, „Цр кве не пе сме”, „Врт” и „На сво јој на пле ме ни тој”. 
Књи га се „де ша ва” од гра до ва и се ла у Ср би ји, до Па ри за и Ни це, Лон
до на, до Се вер не Аме ри ке – и то са мо по пи та њу не по сред ног жи вот ног 
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ис ку ства ау то ро вог. Ми сли Ла зи ће ве на ди ла зе и про сто ре ко је је ис ку
сио – оне иду до Ара ра та и За гро са. Они про сто ри до ко јих не мо же 
сти ћи фи зич ки, отво ре ни су му пу тем лек ти ре, а она је код Ла зи ћа, као 
уче ња ка, из у зет но обим на и из у зет но ша ро ли ка. 

Лек ти ра је – или, на зо ви мо то чи та лач ким ис ку ством – код Ла зи ћа 
то ли ко при сут на, да она ви ше не ма уло гу ути ца ја на об ли ко ва ње ау то
ро вог из ра за, ко ли ко оста вља до јам да је она по сред ник за до жи вља ва ње 
све та – би ло да је то у тре нут ку ка да се не што де ша ва, би ло да по ста је 
по сред ник за до ча ра ва ње пред ме та се ћа ња. У том сми слу, Ла зић је ве
ро ват но над ма шио све на ше са вре ме не пе сни ке, јер ње го ва еру ди тар ност 
на ла же да се ствар ност по зна је по сред ством Игоа, Ке ро ла, Мел ви ла, 
Ла ли ћа (Ива на В.), Ује ви ћа, Хо ме ра, Библијe, Мон те ња, Мил то на, Ди са, 
Ку ци ја, До си те ја, Цр њан ског, Шек спи ра, Бо дле ра, Гин збер га, Ке ру а ка, 
Перл Бак, Пла то на, Тол ки на, Ни чеа, Епa о Гил га ме шу, Че сла ва Ми ло ша, 
Крлежe, Десницe, Ан ту на Гар ва но ви ћа, Ун га ре ти ја, Бор хе са, Ман дељшта
ма, Раст ка Пе тро ви ћа, Мом чи ла На ста си је ви ћа, То роа, Вит ме на, Ко со ве
ла, Це са ри ћа, Тол сто ја, Фер лин ге ти ја, Апо ли не ра, Па ви ћа, Џо на До на, 
Ели о та, Рил кеа, Песоe и Бу ри ча (а сва ка ко да овај спи сак ни је пот пун). 

Спи сак је би ло по треб но на пра ви ти, јер у књи зи Бо ри са Ла зи ћа се 
не мо же го во ри ти о пре пли та њу ње го вих сти хо ва са оним про чи та ним 
већ се ов де ствар ност по зна је по мо ћу про чи та ног, а на пи са но по мо ћу про
чи та ног и до жи вље ног – пи ше. До дај мо, до ду ше, и то да Ла зи ће ва књи
га не ода је ау то ра ко ји се во ди са мо „ка нон ском” ли те ра ту ром већ и оном 
де ве те умет но сти – стри по ви ма у из да њу „Мар ве ла” и „Сер ђа Бо не ли ја”. 

Та кав је и је зик књи ге, до ду ше – са јед не стра не ре флек си цр квено
сло вен ског, ар ха и зи ра ње ре чи („ан ђео” у „ан гео”), а са дру ге: „рас цо па
ног”, „сел фи”, „сма рао”, „па лио за Лон дон”, „глу ва ри мо”, „це па”, „бу љи”, 
„От ки да Али лу ју”, „дро би ли”, „тран џи”, „по ди фол ту”, „на фу ран”, „лај
ко ва ће”... 

За што, мо ра да се за пи та чи та лац, Ла зић не на пра ви из бор у свом 
ко смо су до жи вље ног, про чи та ног и на у че ног? Ода кле по тре ба – не ну
жно Ла зи ћу, већ са вре ме ном ау то ру уоп ште – да се не опре де љу је већ да 
до пу шта се би онај пре ступ ко ји је бо ја жљи во по ку шао пре ви ше од ве ка 
у „ви со ко” пе сни штво да уве де Си ма Пан ду ро вић (ра до хтев ши да бу де 
„кре тен”), и од ње га чи ни ства ра лач ко на че ло? Да ли је ова по ја ва дефи
ни тив ни по ка за тељ да ин те лек ту а лац – јер је у ве ли кој ме ри пе снич ко 
ства ра ла штво, да нас, ве за но за оне ко ји су сте кли ди пло му фи ло ло ги је 
на раз ли чи тим ни во и ма – ви ше не мо же да се дис тан ци ра од жар го на, 
од ули це или Ла зић то чи ни не же ле ћи да сво ју срж ста ви у пе сму, стре
пе ћи да она не по ста не ан то ло гиј ска?1

1 Оно што ва ља на по ме ну ти, ан то ло ги је и „ка нон” као пој мо ви су углав
ном не га тив но ко но ти ра ни у овој књи зи.
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Свет књи ге Об ли ци лу ди ла и ис це ље ња је раз у ђен, и ау тор га не
ште ди ми це из но си пред чи та о ца као исто вре ме но и си ро во и за вр ше но. 
Си ро во, јер се од оно га на шта је чи та лац по е зи је на ви као, раз ли ку је у 
сво јој не до вр ше но сти на по љу и ка по љу „уз ви ше ног”2, а за вр ше но јер 
чи та о цу ни је оста вље но мно го про сто ра да из гра ди сво је до жи вља је 
ко ли ко да „по сво ји” ау то ро ве.

У књи зи ко ја је кон тем пла тив на, есе ји стич ка и до не кле ме мо ар ска 
по ин то на ци ји, из два ја се пак још јед на пе сма, на сло вље на „Da da”. У њој 
се сли ва све што је ра су то до та да по књи зи, али на је дан на чин на ко ји 
је не мо гу ће пред ви де ти је дин стве ну ре ак ци ју чи та о ца. На ве ди мо са мо 
део: „Уби ме пре ја ка реч / Mot her Mary // Pan ta rei / Car pe di em // Tal king 
to me? / Pe di ca bo ego vos et ir ru ma bo”, а на овог Миљ ко ви ћа и Ма карт
ни ја/Ле но на, Ба ла ше ви ћа/Хе ра кли та и Хо ра ци ја, Де Ни ра и Ка ту ла се 
на до ве зу ју још и Ле нон и Ње гош, Пре вер и По, и Ла за Ко стић и Ван ге
лис. Ау тор у на став ку го во ри да се, пред за бо рав, сва ко пам ти по јед ном, 
јер то је „Da da in sa nity”, од но сно „не са вр шен ство / људ ске при ро де”. 

Ова пе сма, не сум њи во, мо же да се до ве де у ди ја лог са ау то по е тич
ким ис ка зом из „По ме ни”. Да ли, ако прет по ста ви мо да су Ка тул и Ван
ге лис ипак ин си сти ра ли на уград њи сво је ср жи у сво је де ло, на тај на чин 
оства ру ју ан то ло гиј ска де ла, а ко ја по том по ста ју ан то ло гиј ска у оном 
сми слу у ком то под ра зу ме ва је дан по гр дан тер мин ко ји но си ко но та ци је 
по вр шног, „школ ског”, „за ко је се чу ло, али са мо то” или „оп ште кул
ту ре”. У том све тлу, це ла се Ла зи ће ва књи га мо же ту ма чи ти као кон цепт 
у ком се по ку ша ва по бе ћи од уно ше ња не што ви ше од „де ло ва се бе” у 
пе сму, од но сно омо гу ћа ва ња чи та о цу да до жи ви естет ско за до вољ ство 
тек стом / у тек сту. 

*

Уко ли ко се, кроз не ко ли ко де це ни ја, бу ду ћи чи та лац окре не ли те рар
ној про шло сти ко ју ће не ми нов но гра ди ти на ше вре ме, у де се том по ре ду 
по ет ском на сло ву Бо ри са Ла зи ћа про на ћи ће је дан од мно гих (пост)бит
нич ких гла со ва на ше епо хе, је дин ствен по им пли цит ном пор тре ту инте
лек ту ал ца ко јег се мо же пред ста ви ти, нај сли ко ви ти је, као Мој си ја за ко јег 

2 Ка да ка же мо „уз ви ше но”, све сни смо да ће се у овом вре ме ну ова кво 
што по сма тра ти као ар ха и зам, али не же ли мо да од ово га бе жи мо јер ни ау тор 
не бе жи од Гил га ме ша, Хо ме ра и фор му ла на род не књи жев но сти (ма да су њего
вом из ра зу бли жи Ке ру ак и Гин зберг). Де лу је да Ла зић, на овај на чин се дис
тан ци ра ју ћи и исто вре ме но не одва ја ју ћи од све га ис ку стве ног – жи вот но и 
чи та лач ки – гра ди јед ну хо ри зон тал ну ра ван на ко јој не ма ис ти ца ња до вољ но 
упе ча тљи вог да би се мо гло ре ћи да на би ло ко ји на чин у овом све ту има при мат. 
Све је ва жно, и сва су сред ства до пу ште на, и ово ће не ми нов но фру стри ра ти 
чи та о ца ко ји ни је свик нут на то да не бу де по ри нут и он да пу штен у про стор 
ту ма че ња ко је ће га из ди ћи из над се бе са мог. Чи ни се да Ла зић не же ли да омо
гу ћи чи та о цу да – као што ни он не чи ни са сво јом ср жи – сво ју срж угра ди у 
пе сму, што би мо жда оне мо гу ћи ло ње гов пут у лич ни не по врат.
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ни смо си гур ни да ли мо ре – ко је је ње гов жи вот – пред со бом не мо же 
да раз дво ји, или то не чи ни из стра ха да се оно не за тво ри за у век над 
ње го вим на ро дом, над ње го вом ср жи ко ја сто ји пред ко ра ком у не по врат. 
Пор трет ин те лек ту ал ца је ов де пор трет Мој си ја ко ји је пре пу штен ре ми
ни сци ра њу и со ли ло кви ра њу, при се ћа њу на пре тва ра ња шта по ва у зми
је, гле да ња на кр вљу обе ле же на вра та зе мље си нај ске, на ска кав це ко ји 
пре кри ва ју не бо, и ко ји сто ји на по ла пу та до по ла ска у Зе мљу обе ћа ну.

У бу ду ћим књи га ма би смо во ле ли да ви ди мо ау то ра осме ле лог на 
овај пут.

Раст ко ЛОН ЧАР

РЕЧ ЈУ ОБ РУ БЉЕН СВЕТ

Тра ди ци ја и фан та сти ка у де лу Го ра на Пе тро ви ћа, збор ник ра до ва, при
ре ди ла Оли ве ра Кри во шић, Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2021

Збор ник Тра ди ци ја и фан та сти ка у де лу Го ра на Пе тро ви ћа са би ра 
ра до ве са Окру глог сто ла одр жа ног у Ма ти ци срп ској 18. но вем бра 2021. 
го ди не, по во дом На гра де Злат на књи га Би бли о те ке Ма ти це срп ске. До
бит ник за 2021. го ди ну је Го ран Пе тро вић и при зна ње је уру че но на Дан 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске, 28. апри ла 2021. го ди не. Струк ту ра и ди зајн 
збор ни ка до ча ра ва ју ат мос фе ру ових до га ђа ја, бу ду ћи да је у књи гу 
увр штен за пи сник са сед ни це на ко јој је до не та од лу ка о до бит ни ку и 
фо то гра фи је ма ни фе ста ци је, све ча ног уру че ња на гра де и Окру глог сто
ла. Збор ни ку су ра до ве при ло жи ли еми нент ни про фе со ри је зи ка и књи
жев но сти са Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Но вом Са ду и Кра гу јев цу, као и 
ис так ну ти пи сци и књи жев ни кри ти ча ри из Бе о гра да и Но вог Са да. 

Пој мо ви тра ди ци је и фан та сти ке пру жа ју кон цеп циј ски оквир ра
до ви ма. Под тра ди ци јом раз у ме се ка ко хри шћан ска та ко и на род на, али 
и (пост)мо дер на тра ди ци ја срп ске књи жев но сти, у свим ви до ви ма ње не 
ин тер ак ци је са Пе тро ви ће вим де лом. Фан та сти ка у овом кон тек сту укљу
чу је ре ли гиј ска при ка за ња, фол клор не пред ста ве, као и ма гиј ски ре а
ли зам и ин клу зив ност сно ва свој стве них пост мо дер ни зму. Ме то до ло шки 
плу ра ли зам ра до ва под сти че ин те лек ту ал ну буд ност при чи та њу збор
ни ка и при сут но је не ко ли ко ин те р пре та циј ских усме ре ња: лин гви стич ки, 
фор мал ности ли стич ки, те мат скомо тив ски, књи жев но и сто риј ски.

Збор ник отва ра лин гви стич ка ин тер пре та циј ска це ли на. Ана ли
зи ра ју ћи иде је ко је је пи сац, из угла умет ни ка, из ло жио на про мо ци ји 
де вет на е стог то ма Реч ни ка СА НУ, Рај на Дра ги ће вић у ра ду „Го ран Пе
тро вић о ре чи ма и реч ни ку”, уо ча ва да и у „оним фан та стич ним и оним 




