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БAЊAЛУКA - Књига "Причај ми, Лазаре", аутора Мирослава Кусмука, промовисана је у уторак увече у вијећници Банског двора 
Културног центра у Бањалуци. 

 
Ријеч је о другом ауторовом роману, који се појавио прошле године на Београдском сајму књига у издању "Моно и Мањане", 
гдје је изазвао велико интересовање читалачке публике, као и књижевне критике. 
Друго издање, које је представљено пред многобројном публиком у Банском двору, објавиле су "Независне новине". 
Према ријечима књижевног критичара, професора Душка Певуље, Кусмук од свог првог романа "Вук" има препознатљив стил 
писања, који је потврдио и у роману "Причај ми, Лазаре". 
- Проза Мирослава Кусмука је базирана на трагању за елементарном причом у којем се јасно очитује ауторов препознатљиви 
приповједачки поступак - истакао је Певуља. 
Према његовим ријечима, роман "Причај ми, Лазаре" приповједном ситуацијом призива праситуацију приповиједања, на чему се 
заправо и темељи цјелокупна прича. 
Професор Филолошког факултета Младен Шукало истакао је да је од 300 рукописа, које је добио као члан жирија за НИН-ову 
награду, свега четрдесетак којих би се могао у тренутку сјетити, те да је Кусмуков роман на њега оставио посебан утисак. 
- Ова књига изазвала је велику пажњу књижевне критике и у Српској, и у Србији. Кусмук је себи обезбиједио завидно мјесто у 
српској прози, јер "искаче" из те опште линије у романескној продукцији на овим просторима - нагласио је Шукало. 
Према његовим ријечима, Кусмук као врстан писац, враћа причу на велика врата, која представља елементарни књижевни израз. 
- То показује једну велику потребу нашег времена да се писац враћа на исконску суштину приче као приче, јер је то дио 
књижевности у постмодернизму који је био апсолутно потиснут - истакао је Шукало. 
Према ријечима аутора, роман "Причај ми, Лазаре" говори о добром човјеку, праведнику, имуном на све болести времена обојеног 
идеологијом лудости. 
- То је прича и о борби Лазаревој, који ни по коју цијену не дозвољава злим људима да одвоје Бога од њега. Лазар је управо 
својом љубављу према њему показао сву своју величину, а њихову пролазност у времену - рекао је Мирослав Кусмук и додао да 
роман није аутобиографски, али да је у све што пише уткао дјелић себе. 
Представник издавача романа "Независних новина" Aлександар Копања рекао је да је књига "Причај ми, Лазаре" испунила сва 
очекивања уредника ове издавачке куће. 
- Када један аутор већ првим рукописом покаже литерарну зрелост и привуче пажњу читалачке публике и књижевне критике, као 
што је то учинио Кусмук својим првим романом "Вук", онда је издавачу изазов да објави сљедећу књигу таквог писца - нагласио је 
Копања. 
Књига "Причај ми, Лазаре" награђена је на конкурсу Савјета за културу Скупштине града Бањалука, а нашла се и у ширем избору 
за престижну НИН-ову награду. 

Нова књига 
- Послије два романа, која су у суштини потпуно тематски различити, припремам и нови, опет мало другачији рукопис. Ријеч је о 
збирци приповједака "Олуја" која би требало да изађе из штампе до почетка јуна ове године - рекао је Мирослав Кусмук. 
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