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КАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ВРЕМЕ И ПРОСТОР У ЗЛАТНОМ РУНУ
БОРИСЛАВА ПЕКИЋА НЕБОЈШЕ ЛАЗИЋА
Не$ојша Лазић, „Време и Gрос ор у ЗлаNном
руну Борислава Пекића“, Универзи е ска
$и$лио ека БеоFра 2016, 257. с р.

У из9ању УниверзиNеNске KиKлиоNеке у Бео:ра9у (2016) оKјављена је моно:рафија НеKојше Лазића Време и Gрос ор у Зла ном руну
Борислава Пекића, која @ре9сNавља велики 9о@ринос књижевно-исNоријској науци у расвеNљавању Пекићево: књижевно:
о@уса. Бу9ући 9а се након смрNи Борислава Пекића у ср@ској науци о књижевносNи @ојавио велики Kрој сNу9ија које расвеNљавају Пекићеву @оеNику, моно:рафија НеKојше Лазића @окушава 9а
@роникне у сложена @иNања Пекићево: најамKициозније:, најоKимније: и најус@ешније: 9ела, се9моNомно: романа Зла но руно. Моно:рафија је @рила:ођена како за научна исNраживања
Nако и за е9укацију чиNаоца о Пекићевом роману.
Моно:рафија се сасNоји о9 257 сNрана сNан9ар9но: формаNа, о9
којих је 250 сNраница основно: NексNа, а осNало чине с@исак лиNераNуре и коришћених извора. Поре9 @ре9:овора и закључних
размаNрања, моно:рафија има @еN @о:лавља. СNу9ија укључује
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Приказ је @римљен 7. јуна 2018, а @рихваћен за оKјављивање на сасNанку Ре9акције ЗKорника
о9ржаном 21. јуна 2018.
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најразноврснија 9ела из књижевне Nеорије, као и 9ела која се
Kаве @роKлемима @оеNике @осNмо9ерно: романа. Поре9 с@иска
разноврсне лиNераNуре, основ сNу9ије осNаје исNи, а Nо је ори:инално Nумачење само: романа. Лазић укла@а своје сNавове са мишљењима 9ру:их ауNора, која 9о@риносе разноврсносNи, оKликујући Nако своје ори:инално 9ело. Међу најисNакнуNијим именима, чија је KиKлио:рафија циNирана, налазе се ра9ови
Алексан9ра Јеркова, ДоKривоја СNанојевића, И:ора Перишића,
ПеNра Пијановића и 9р. Поре9 Nумача Зла ноF руна, ауNор корисNи
и 9ела која се Kаве мно:им @иNањима везаним за књижевносN,
филозофију, исNорију, миNоло:ију и 9ру:е науке. Важан 9ео
@ре9сNављају и циNаNи из само: романа, о9 којих анализа и @очиње.
У Пре9:овору моно:рафије, ауNор оKјашњава своје разло:е и
моNиве 9а се у Пекићевом роману Kави ис@иNивањем наве9ених
каNе:орија. Такође, размаNра сврсисхо9носN со@сNвене сNу9ије
о9ређујући њена основна сNремљења. Овом сNу9ијом ауNор жели
9а изнесе о9:оворе на извесне @роKлеме у вези са Пекићевим романом, јер ново време Nражи и нове о9:оворе. Формално усNројсNво моно:рафије @о9разумева @о9ељеносN на 9ва основна 9ела:
из:ра9њу времена и оKликовање @росNора. Не Kез разло:а, ауNор
на @рво месNо сNавља време и @росNор, каNе:орије које о9ређују
основни коор9инаNивни сисNем љу9ске кулNуре, а њихов уNицај
на књижевносN није 9о краја @роучен. АуNор @окушава 9а @рикаже начин на који @росNор и време оKликују Пекићево књижевно
9ело и колико су ове каNе:орије значајне за ње:ово разумевање.
Самим Nим, @о9 Nерминима @росNор и време @о9разумева: умеNничко из:рађено време и умеNнички оKликован @росNор. Ови
@ојмови су :лавни моNиви сNу9ије, који ће усмериNи њен Nок у
смислу о9:онеNања њихово: значења. На @очеNку сNу9ије, ауNор
нас у@ознаје са каNе:оријом @росNора у роману који је @риказан
као @уN којим се @оро9ица Ња:о креће на свом 9у:ом @уNу о9 Је9рена, на размеђи Азије и Евро@е, 9о Турјака у Словенији, :9е је
заNичемо @ре9 изKијање Дру:о: свеNско: раNа. На Nом @уNу @роNиче време као израз @оро9ично: мукоNр@но: креNања. АуNор закључује 9а „они живе у некој врсNи @акла на земљи (9исNо@ија),
9ок је хармонични сисNем за њих мо:ућ је9ино у умеNносNи (уNо@ија)“ (Лазић, 2016, сNр. 8).
У @рвом @о:лављу (Развој @ре9сNава о времену и @росNору у
физичким и 9уховним наукама) ауNор указује на развој наве9ених каNе:орија кроз исNорију – о9 анNичке Грчке @а 9о савреме330
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них 9ана. Ослањајући се на ранија Nумачења 9аNих @ојмова кроз
исNорију, ауNор уочава 9а је „неу@оре9иво више исNраживачке
енер:ије уNрошено на изучавање @риро9е времена не:о @росNора“ (Лазић, 2016, сNр. 13). Цео човеков живоN и Nело налазе се у
@росNору. Између начина 9оласка на свеN и о9ласка са исNо:, @роNиче о9ређено време. АуNор @о9сећа чиNаоце 9а се са развојем
свесNи о значају времена за човека мења о@исивање 9аNо: феномена и начин ње:ово: мерења (развој човечансNва 9овео је 9о
@рецизније: рачунања времена). АуNор нас у насNавку у@ознаје
са о9луком Борислава Пекића 9а своје најKоље 9ело Зла но руно
назове @омало „оKично“, иако је знао за исNоимени наслов Грејвсово: романа. Оно шNо из9ваја ову моно:рафију је уочљива NемељносN @ри ра9у, која се о:ле9а у @осNу@носNи 9а се чиNаоцу @окаже 9а Пекићев роман на9машује Грејвсов миNски роман и самим Nим израсNа у велики роман, роман-реку. АуNор на:лашава
амKициозни сNав Борислава Пекића, који својим ремек-9елом
@окушава 9а @роникне у :оNово сва сложена @иNања свеNа и човечансNва. Наиме, ауNор смаNра 9а је Пекић мунициозно ком@оновао Зла но руно и 9а роман 9оKија о9ре9ницу фан азмаFорија,
неке врсNе @ривиђења или варке. У насNавку @рво: 9ела моно:рафије ауNор се ослања на Nумачења Алексан9ра Јеркова (Нова екс уалнос , ОFле и о срGској Gрози Gос мо ерноF о$а), како Kи 9оказао 9а се Пекићев NексN Зла ноF руна умно:оме @о9у9ара са @оеNичким циљевима @осNмо9ерно: @оимања свеNа (@оеNичка
сличносN са Данилом Кишом). „НешNо зKо: с@ецифичносNи конNексNа, али @онајвише заNо шNо још увек нису у @оN@уносNи ис@иNали мо:ућносNи Nра9иционалне моNивације @ри@ове9ања, Пекић и Киш се не у@ушNају у @оN@уно @осNмо9ерно раз9вајање
@ричања и искусNва живоNа, NексNа и сNварносNи“ (Јерков, 1992,
сNр. 20).
Временска @ерс@екNива уво9и се као најважнији сNрукNурни
елеменN у ком@оновању ово: романа. Ову каNе:орију ауNор ис@иNује у сле9ећим @о:лављима: „ИсNоријско време: човек у исNорији“ и „И9еолошко време: исNорија у човеку“. ОKа @о:лавља налазе
се у оквиру :лавно:: „Из:ра9ња времена у Зла ном руну“.
У :лавном @о:лављу @рво: 9ела сNу9ије („Из:ра9ња времена у
Зла ном руну“), ауNор насNоји 9а @окаже 9а је Борислав Пекић у
свим својим књи:ама, а нарочиNо на сNраницама Зла ноF руна сисNемаNски @реис@иNивао сврху и смисао живоNа. ЛајNмоNив, као
9ео @оеNике романа Зла но руно, @осеKно је инNересанNан за чиNаоце јер у сеKи с@аја каNе:орије времена и @росNора, чије функАНИЦА М. РАДОСАВЉЕВИЋ
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ције ова сNу9ија ис@иNује. АуNор наво9и 9а су ваNра и @оNреKа 9а
се Kу9е неко 9ру:и 9ва нај@рисуNнија лајNмоNива у Зла ном руну.
Конце@ција времена Зла ноF руна на коју ауNор указује овом сNу9ијом у @оN@уносNи корес@он9ира са 9ухом е@охе у коме је насNајао Пекићев роман, а Nо је 9ух @осNмо9ерне. АуNор @оказује 9а
@исац Зла ноF руна @рошло, са9ашње и Kу9уће време конценNрише у је9ној Nачки, а Nа Nачка је љу9ска свесN (ин9иви9уална, а не
колекNивна). АуNор указује 9а се оваквим @оимањем времена јасно у@ућује на :лавну @оруку Зла ноF руна, коју оKјашњава овако:
„ПрошлосN није KиNна сама @о сеKи, 9а чак ни са9ашњосN нема
значаја уколико није окренуNа @рема хоризонNу Kу9ућносNи“
(Лазић, 2016, сNр. 85).
АуNор у насNавку наво9и 9а је Пекић у Зла ном руну @оново NемаNизовао нека о9 најзначајнијих @иNања којима се Kаве филозофија, еNика, есNеNика и 9ру:е науке. Је9но о9 Nих @иNања је о9нос
човека @рема коначносNи и @рема KесконачносNи. За@раво, ова
сNу9ија @окушава 9а нам укаже 9а се у Зла ном руну 9ово9и у
сумњу смисао свако: @осNојања човека. Моно:рафија, између
осNало:, @оказује и @рисуNносN @есимизма у Пекићевом роману,
а ко:а има и у осNалим књи:ама Борислава Пекића. АуNорова замисао усмерена је ка реконсNрукцији архиNекNуре @оеNичко:
свеNа у Зла ном руну, чији Nемељ @очива на :рчкој миNоло:ији, а
@онајвише на миNовима о Ар:онауNима, ДемеNри и Персефони.
Иако Пекићеви романи оKрађује мно:е Nеме, ауNор смаNра 9а у
ње:овом књижевном о@усу није Kило месNа за мале, оKичне Nеме, као шNо је н@р. @иNање уло:е умеNносNи у живоNу. АуNор на:лашава 9а Пекића „инNересује човек Kез оKзира на расу, Kоју
коже и осNале разлике […] инNересује :а шNа се Nо крије у човеку
шNо :а @окреће @рема со@сNвеној @ро@асNи“ (Лазић, 2016, сNр. 97).
У наре9ном @о:лављу („ИсNоријско време – човек у исNорији“)
већ на самом @очеNку ауNор на:лашава 9а Пекићев роман није
исNоријски, већ меNахроника, а 9а Пекићево инNересовање за
исNорију и @овесN @оNиче о9 жеље 9а о човеку @ри@ове9а као о
@ри@а9нику врсNе. ЗаNо се ње:ови романи смаNрају анNро@олошким сNу9ијама, а мање као исNоријски или меNаисNоријски NексNови. АуNор на:лашава 9а је Пекић својим јунацима 9ао су@роNан, о9носно ре@ресиван @уN: из (меNа)исNорије ње:ови јунаци
силазе у миN, о9акле су захваљујући иницијацији ушли у исNорију. ИсNоријски Nок, како се роман Kлижи крају, @релази у миNско
време. АуNор смаNра 9а је инсисNирање на миNу само је9на о9 симеNрија на којима је Борислав Пекић мислио @ишући овај роман.
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Ова сNу9ија указује 9а се у Зла ном руну @исац Kави @реис@иNивањем су9Kине ср@ско: наро9а, ње:ове @рошлосNи и Kу9ућносNи.
О9носно, сNу9ија @окушава 9а @окаже 9а се Пекићево 9ело у целини Kави о9носом @оје9инца и исNоријско: Nока.
У сле9ећој целини („И9еолошко време, исNорија у човеку“), ауNор @окушава 9а @роникне у @роKлемаNику Зла ноF руна са и9еолошке Nачке :ле9ишNа. Како је и9еоло:ија у свеNској и нашој књижевносNи @осNала врло @рисуNна, ауNор наслућује и и9еолошку
замисао у роману Зла но руно. СNу9ијом се @оказује 9а су роман
Зла но руно и ње:ов Nворац @осмаNрани са и9еолошко: ас@екNа,
суочени са 9ревним @иNањем: Да ли је исNорија свеNа Kесциљна и
9а ли неки ауNориNеNи (Бо:, 9ух или ум) уносе ре9 у Nо креNање?
За @рецизније уочавање и9еолошке слике у роману, ауNор наво9и Пекићеве и9еолошке сNавове:
„Живимо у 9оKа крхоNина, @иљака, каменчића, олу@ина. Конфузан
мозаик, чак и о9 оN@а9ака са ђуKришNа, изражава :а Kоље о9 сваке
чисNе форме. За монуменNалну умеNносN нужан је а@солуNан мир
или а@солуNни @окреN“ (Пекић, 2005, сNр. 33).

ОKимом највеће @о:лавље ове сNу9ије @освећено је ис@иNивању @росNора („ОKликовање @росNора у Зла ном руну“). АуNор нас
већ на @очеNку оKавешNава на важносN @росNора и @росNорносNи
@оро9ице Ња:о, која се креће из 9уKина Мале Азије @рема За@а9у.
Тако, још на самом @очеNку моно:рафија 9оноси разна Nумачења
каNе:орије @росNора. У моно:рафији се @олази о9 о@шNих @о9аNака везаних за @росNор, који се ис@иNује, заNим се 9еNаљно анализира ова каNе:орија у књижевном 9елу и оNкривају нови моNиви који @окрећу @оро9ицу ка мукоNр@ном креNању. АуNор се још
је9ном враћа сNожерној Nачки моно:рафије, која @оказује 9а Борислав Пекић у свом роману @риказује су9ар 9ва свеNа. У књижевносNи су време и @росNор сливени у временско-@росNорну
Nворевину. „Време и @росNор сачињавају нову физикалну @ојаву
у @риро9и која 9елује налик некаквом све@рисуNном ор:анизму
на сва физичка Nела ухваћена у @росNорновременску мрежу“
(Лазић, 2016, сNр. 144).
АуNор смаNра 9а „Борислав Пекић @росNор @осмаNра, о@еN у
скла9у са својим свеNоназором, у макро@росNорним релацијама,
у сликама великих @окреNа разних наро9а с је9не на 9ру:у сNрану @окреNаних и9еолошким или рели:ијским заносом“ (Лазић,
2016, сNр. 123). Пекић је Nра:ао за нај@о:о9нијом ком@озицијом
сво: романа, 9о@исујући са сNране мно:е Kелешке и коменNаре
АНИЦА М. РАДОСАВЉЕВИЋ
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које је назвао У раFању за Зла ним руном. Ова моно:рафија @оказује и @ишчево инсисNирање на @рисусNву симеNрије у роману.
АуNор ове сNу9ије још је9ном @оказује 9а је Пекић врло @ажљиво
@ромишљао све ас@екNе, а нарочиNо ком@озицију сво: романа.
Тако је „исNоријска“ :рађа смешNана у @рвих шесN, а „миNолошка“ у се9мом Nому Зла ноF руна. Пекићево оKликовање @росNора у Зла ном руну кроз филмску умеNносN (Пекић је @исао сценарија за филмове) @ренеNо је и у ње:ову књижевносN. Ова моно:рафија @ре@ознаје филмске а9а@Nације у Пекићевом роману.
Моно:рафија @оказује и немо:ућносN књижевних јунака романа Зла но руно 9а е:зисNирају на о9ређеном месNу у о9ређено
време, шNо их чини неукорењеним у цивилизацији (@росNору) и
@ролазним у исNорији (времену).
АуNор у чеNврNом 9елу сNу9ије („МиNски @росNор и миNско време – Зла но руно као rite of passage“) @окушава 9а @роникне у сложена @иNања уло:е времена и @росNора у миNоло:ији, а самим
Nим 9а оKјасни Пекићев @о:ле9 на свеN и миNоло:ију уо@шNе. Пекић се @рема рели:ијским сисNемима о@хо9ио ирационално и
@аро9ијски, шNо је најви9није и нај@рисуNније у ње:овом @рвом
роману Време чу а, које 9ово9и у @иNање већину 9о:ми из јеванђеља и 9ру:их с@иса KиKлијско: каракNера. Према Nоме, ауNор
моно:рафијом још је9ном 9оказује 9а Борислав Пекић Nра:а за
су9Kином човека @уNем миNоло:ије, за коју је смаNрао 9а чува
исконске на:оне човека за живоNом, које је хришћансNво касније
@оNиснуло. Самим Nим, ње:ово о@ре9ељење за анNички миN,
како смаNра ауNор, @оказало је 9а је Пекић о9аKрао љу9ску релаNивносN умесNо Kожанско: а@сур9а, земаљски умесNо оносNрано:
живоNа. АуNор указује на @оNреKу :лавних јунака, о9носно @оро9ице Симеон 9а се @ривеже за Nри земаљска у@оришNа: @осе9,
@рошлосN, @оро9ица. У насNавку моно:рафије, ауNор се Kави @роKлемом миNа и миNолошко: @росNора у роману. Према речима
ауNора „@росNор у миNу нема каракNерисNике које има у свако9невном живоNу или умеNносNи, Nаква врсNа @росNора :оNово 9а
више заслужује назив уNо@ија јер је он у миNу својеврсна не:ација
@росNорносNи коју @амNимо из искусNва или немиNолошке умеNносNи“ (Лазић, 2016, сNр. 184).
Моно:рафија ис@иNује феномен смрNи и ње:ову @рисуNносN у
Пекићевом роману. Пекић @риказује оKре9 @релаза из живоNа у
смрN кроз Симеона, који не @релази само из живоNа у смрN, већ и
из исNорије у миN: „Симеон Ло@ус не оNвара очи. У ма:новењу,
Nоне наNра: у KезвременосN, Kез@росNорносN, из које се с Nоликим
334

АНИЦА М. РАДОСАВЉЕВИЋ

ВРЕМЕ И ПРОСТОР У ЗЛАТНОМ РУНУ БОРИСЛАВА ПЕКИЋА НЕБОЈШЕ ЛАЗИЋА
на@резањем ишчу@ао“ (Пекић, 2005, сNр. 498). Роман Зла но руно
како смаNра ауNор @оказује @оNреKу човека 9а умре у је9ном живоNу како Kи заслужио 9ру:и, миNски живоN. Умирање Симеона
„само је враћање заKорављеној форми @реNхо9ника кенNаура,
миNском црном коњу, @реоKрасцу коме несвесно Nеже сви Симеони Nоком земаљско: живљења“ (Лазић, 2016, сNр. 185). МеђуNим,
Борислав Пекић ниNи Nражи ниNи жели с@ас о9 смрNи милошћу
Бо:а или @омоћу неке наN@риро9не силе. Тако 9олазимо 9о
кључно: @иNања Пекићеве @оеNике. У ко:а/шNа он9а верује Пекић? Ова сNу9ија @окушава 9а о9:овори на Nо @иNање. АуNор наво9и сле9ећи о9:овор као решење @оменуNо: @роKлема: „Борислав
Пекић верује је9ино у човека, верује само у ње:ов ум“ (Лазић,
2016, сNр. 190). Ова сNу9ија 9оноси је9но ново решење @роKлема
@ролазносNи.
АуNор сNу9ијом @оказује и @ишчеву замисао 9а из9воји миNску
основу о9 целине сво: романа. Таквим @осNу@ком ауNор смаNра
9а Пекић на:лашава значај миNске основе за целину сво: романа.
Моно:рафија @оказује креNање @оро9ице унуNар миNа и како се
унуNар ком@озиције ово: романа време и @росNор узајамно 9о@уњују. СвеN који Пекић @риказује, Kез@росNорни и Kезвременски,
@рема мишљењу ауNора мно:о је живоNнији о9 свеNа љу9и, о9
Nрајања човека у @росNору, о9 ње:ове исNорије и цивилизације.
На крају ово: @о:лавља, ауNор указује на симеNрију романа Зла но руно у којој осцилирају ова 9ва свеNа. СимеNрија је реч коју ауNор у ра9у чесNо @омиње, а уочава је у и9ејним @орукама 9ела, у
ком@озицији и 9ру:им оKлицима @ишчеве @оеNике. Њено @орекло ауNор ви9и у „Пекићевом сNалном @реис@иNивању хришћанске слике свеNа у којој су су@роNсNављене визије НеKа и Земље,
Раја и Пакла“ (Лазић, 2016, сNр. 238).
ПеNо @о:лавље ове књи:е ис@иNује језичко сNилски свеN Зла ноF руна – „ПросNорно-временски ас@екN сNилских фи:ура (фи:ура језика) у Зла ном руну“. У Пекићевом Зла ном руну ауNор уочава @рисусNво сле9ећих сNилских фи:ура: але:орије, ироније,
симKола и @араKазе. Ове фи:уре су о9 веће: значаја у роману. Моно:рафија @оказује 9а је Пекићев @розни израз @сеу9оKиKлијски,
иако се ње:ов сNилски о@ус 9онекле @риKлижава KиKлијској књижевносNи. СимKоличносN је, како смаNра ауNор, нешNо шNо @овезује ове 9ве @оје9иносNи. Ова сNу9ија 9оноси и оKјашњење мно:их симKола који се налазе у роману. СимKоли су сле9ећи: ваNра,
коњ, црни @ас, вам@ир, @чела и кључни симKол @о коме је роман
назван – злаNно руно. СимKол злаNно руно ауNор оKјашњава на
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сле9ећи начин „синкреNичносN ово: симKола @роизилази из чињенице 9а се у анNичком свеNу маNеријално и 9уховно нису Kили
нужно су@роNсNављени […] Nа основа злаNно: руна, злаNо само,
чесNо се у миNоло:ији разних наро9а @овезује са сунцем“ (Лазић,
2016, сNр. 227). Дајући свом роману назив злаNно руно, @исац :а
уз9иже на ниво најзначајније: и најKиNније: симKола у роману.
ПараKазу ауNор @осмаNра кроз @ишчеву @оруку на крају романа, у
закључку, у коме ауNор Пекића @осмаNра као @исца фанNазма:орије Зла но руно. Моно:рафија на крају 9оноси размаNрања о @охвалној @есми миNском коњу Ариону у којој се @исац @оN@исује
@уним именом и @резименом: „Ја Борислав Пекић, који Nе, о9 Поро9ично: Nи Духа изаKран и @ризнаN, на Ју: ис@раNих, немам на
овом Nужном расNанку шNа 9а Nи кажем. Све већ знаш“ (Пекић,
2005, сNр. 551). СNу9ија @оказује 9а је Пекић @лаNонисN, али не и
хришћанин. Смисао човеково: @осNојања у живоNу који је а@сур9
намеће се као кључно @иNање на које Пекић жели 9а 9а о9:овор
романом Зла но руно. ОKјашњавајући архиNекNуру романа као
кавез, ауNор ње:ове решеNке @риказује каNе:оријама @росNора и
времена. Овом сNу9ијом ауNор @оказује и Пекићеву не@ресNану
жељу 9а својим романом @ромени свеN и @о:ле9 на свеN својих
чиNаоца.
Моно:рафију Време и Gрос ор у Зла ном руну Борислава Пекића
НеKојше Лазића о9ликује, @ре све:а, иноваNивносN и креаNивносN
у Nумачењу @оменуNих каNе:орија у роману Борислава Пекића.
КорисNећи се разноврсном лиNераNуром и со@сNвеним закључцима, ауNор је @оказао како су време и @росNор у међусоKном о9носу у роману и у о9носу @рема цивилизацији. Моно:рафијом се
још је9ном @оNврђује 9а Пекића не занима @оложај је9но: човека
у исNорији и љу9ској цивилизацији, већ су9Kина човека као врсNе, о9носно, су9Kина човека у Kу9ућносNи. Први 9ео сNу9ије
(„Из:ра9ња времена у ЗлаNном руну“) осNаје у знаку ис@иNивања
временске каNе:орије у роману, коју ауNор оKјашњава као важну
о9ре9ницу ово: романа, корисNећи @риNом најразличиNија и9еолошка, филозофска, књижевноNеоријска знања као @о9ло:у за
њено оKјашњење. Дру:и 9ео („ОKликовање @росNора у Зла ном
руну“) на9овезује се на @рви, који се корисNи као @олазишNе. МеђуNим, и у овом 9елу сNу9ије о @росNору и ње:овом значењу казује се нешNо сасвим ново. Ова сNу9ија на најKољи начин @оказује
Пекићеву им@лициNну и екс@лициNну @оеNику, кроз @оложај и
@осNојање човека у @росNору (цивилизација) и времену (исNорија). Ус@елосN моно:рафије Време и Gрос ор у Зла ном руну Борисла336
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ва Пекића лежи у чињеници 9а се 9ело не Kави само ис@иNивањем
@оменуNих каNе:орија, већ и у Nоме шNо осNавља месNа 9аљем Nумачењу у исNом смеру. Моно:рафија НеKојше Лазића значајна је
за 9аља @роучавања и Kављења Пекићевим књижевним о@усом.
Теме које она расвеNљава увек су акNуелне и каракNерисNичне за
књижевна 9ела. Износе се решења која се не смаNрају коначним.
Њом се оNварају враNа за нека каснија исNраживања @росNора и
времена у књижевно-умеNничким NексNовима. Мно:о је @уNа у
исNорији књижевносNи овом роману @рисNу@ано са разних ас@екаNа, Kило 9а су Nумачени ње:ови моNиви или је Kило речи о ње:овој широј конNексNуализацији. Тумачење наве9ених каNе:орија није Kио нимало лак @осао и заNо ова сNу9ија 9оKија на важносNи и ле:иNимиNеNу. Пружајући њеном чиNаоцу је9но ново
виђење времена и @росNора у Зла ном руну, Лазићев смели @осNу@ак у Nумачењу најоKимније: @розно: 9ела у ср@ској књижевносNи и ње:ова иноваNивносN, али и ори:иналносN @ри изKору
Nеме, оNворили су и зачели је9но ново и вре9но @оље онNолошке
за@иNаносNи коју овај роман својом оKухваNношћу @осNавља.
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