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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

ДРА ГО ЊЕ ГО ВАН

КЊИ ГА „СУ БО ТЕ И НЕ ДЕ ЉЕ”  
МИ ЛА НА ЛА ЗА РЕ ВИ ЋА 

По што ва ни Ма ти ча ри и по што ва о ци Ма ти це срп ске,

Да нас пред ста вља мо но ве искре и но ва са зна ња из бо га те 
ри зни це Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске. Реч је о ру ко пи су 
др Ми ла на Ла за ре ви ћа, ме ђу рат ног еко ном ског ди пло ма те Кра
ље ви не Ју го сла ви је, под спе ци фич ним на сло вом Су бо те и не де ље. 
Ру ко пис је за штам пу при ре ди ла мр Гор да на Ђи лас, ко ја је у на шој 
кул тур ној јав но сти сте кла леп глас пе сни ки ње и ан га жо ва ног пре
га о ца на по љу пу бли ко ва ња ва жних ма ну скри па та из Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске и Ма ти чи ног Ру ко пи сног оде ље ња, тог, мо гло би 
се сло бод но ре ћи, јед ног од нај зна чај ни јих ар хи ва на ше књи жев не, 
књи жев но и сто риј ске и на уч не ба шти не.

Ми лан Ла за ре вић ни је тек је дан од успе шних ди пло ма та са 
књи жев ним да ром. Ро ђен је 10. но вем бра 1885, а умро 18. апри ла 
1955. го ди не у Пан че ву. Пра ва је сту ди рао у Клу жу и сте као зва
ње док то ра по ли тич ких на у ка. Би ло је то у вре ме ка да је у овом 
гра ду ме ди ци ну сту ди рао Ми лош, брат Ми ле ве Ма рић Ајн штајн. 
Го во рио је, по ред ма тер њег срп ског, не мач ки, ма ђар ски и фран цу
ски је зик, а зна ње ла тин ског се под ра зу ме ва. То ком Пр вог свет ског 
ра та слу жио је у Кра љев ском угар ском ва ра ждин ском 10. до мо
бран ском пу ку, да би по сле при са је ди ње ња вој во ђан ских обла сти 
Кра ље ви ни Ср би ји и ства ра ња Кра ље ви не СХС 1918. био при мљен, 
као ве ли ки струч њак еко ном ске стру ке, у ње на ми ни стар ства која 
су би ла за ду же на за скла па ње тр го вин ских уго во ра са су сед ним 
и дру гим европ ским зе мља ма. Пен зи о ни сан је 1939. го ди не. До био 
је број не ор де не у зе мљи и ино стран ству. По вре ме но се огла ша вао 
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у струч ној пе ри о ди ци еко ном ским те ма ма. Ба вио се и ху ма ни тар
ним ра дом, са сво јом бра ћом.

Ме ђу тим, ова, нај кра ћа мо гу ћа би о гра фи ја Ми ла на Ла за ре ви ћа 
не зна чи мно го уко ли ко је не укљу чи мо или при кљу чи мо исто ри
ја ту по ро ди це Ла за ре вић, чи ји је ро до на чел ник у Но вом Са ду Ку
зман, ро ђен 1809. го ди не (пре ми нуо 1882), обу ћар у Ле бар ском со ка
ку. Ње гов отац је Ар се ни је Ла за ре вић, ро ђен 1762, а пре ми нуо 1810, 
пр ви ко ји но си ово пре зи ме. Отац Ар се ни јев је био Те о дор, „чи зма
џи ја”, ко ји је умро 1778. го ди не. По пре да њу, ова по ро ди ца је по
ре клом из ста ре Ср би је, из Пе ћи, ко ја је, на рав но, због исто риј ски 
не по вољ них окол но сти, нај пре пре шла у Хер це го ви ну, у Ко њиц, 
да би се ка сни је пре се ли ла у Срем, тј. Срем ску Ка ме ни цу пре 1733. 
го ди не. Исто ри јат ове по ро ди це, као и оних по ро ди ца са ко ји ма 
су се оро ђа ва ли, же ни ли и уда ва ли, и оку пљи ва ли, је у ства ри исто
ри јат раз вит ка срп ске гра ђан ске кла се на под руч ју обе ћа ног и жељ
ко ва ног Срп ског Вој вод ства у Хаб збур шком цар ству. Мо гу ће су 
па ра ле ле са по ро ди цом Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа из Да ља, али и 
са дру гим по ро ди ца ма.

Је дан део исто ри ја та по ро ди це Ла за ре вић са др жан је у књи зи 
Ђор ђа Ла за ре ви ћа Мо ја би о гра фи ја : (фраг мент) : (1849–1872) : 
(пи са на) 1907, ко ју су при ре ди ли Гор да на Ђи лас и Дра го Ње го ван, 
а ко ју је го ди не 2013. об ја ви ла Град ска би бли о те ка у Но вом Са ду 
у сво јој ва жној еди ци ји „Но во сад ски ма ну скрипт”. Сле де ћи ко рак 
је учи њен књи гом под на сло вом Ла за ре ви ћи (Но ви Сад – Те ми швар 
– Пан че во), ко ју је при ре ди ла Гор да на Ђи лас, а об ја ви ло Ма ло исто
риј ско дру штво из Но вог Са да про шле го ди не. Тре ба на по ме ну ти 
да је ау то би о гра фи ја др Ђор ђа Ла за ре ви ћа са чу ва на у Би бли о те ци 
Ма ти це срп ске, а ње не је де ло ве нај пре об ја вио др Ди ми три је Ки
ри ло вић 1956. го ди не у Збор ни ку Ма ти це срп ске за дру штве не 
на у ке (15, 1956, 19–119), да би ком пле тан ру ко пис био пу бли ко ван 
2013. го ди не.

 Ку ма др Ђор ђа Ла за ре ви ћа је би ла Ма ри ја Тран да фил, до бро
твор ка Ма ти це срп ске, а дру га су пру га из по ро ди це Фо ро вић, оне 
чи ји је брод „На пре дак” пре ве зао дра го це но сти Ма ти це срп ске из 
Пе ште у Но ви Сад 1864. го ди не. Али овај по да так ни је до во љан, јер 
се мо ра зна ти да су Фо ро ви ћи би ли у срод ству са по ро ди цом Срећ ка 
Ми хај ло ви ћа, нај ста ри јег по сла ни ка на Бла го ве штен ском са бо ру 
Кар ло вач ке ми тро по ли је 1861. го ди не. Ђу ра Ла за ре вић оста вио је 
ру ко пис о Срећ ку Ми хај ло ви ћу. Овај ру ко пис је у при пре ми за 
штам пу. 

Из ове по ро ди це, од но во сад ског обу ћа ра Ку зма на, срп ско дру
штво је до би ло ле ка ре, еко но ме, адво ка те и ди пло ма те, ко ји су се 
ба ви ли у Бу дим пе шти, Те ми шва ру, Пан че ву и Бе о гра ду. Са чу ва ни 
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ру ко пи си Ку зма на Ла за ре ви ћа, др Ђор ђа Ла за ре ви ћа, Ку зма но вог 
си на, и др Ми ла на Ла за ре ви ћа, Ку зма но вог пра у ну ка, као и ма ну
скрип ти ко ји се ти чу по ро ди це Фо ро вић, из ко је је Ми ла но ва мај ка, 
као и ма ну скрип ти ко ји се ти чу Срећ ка Ми хај ло ви ћа, пред ста вља
ју дра го це на све до чан ства о срп ској про шло сти на се вер ним стра на
ма срп ског ет нич ког про сто ра. Ови ру ко пи си све до че о вред но сти ма 
на ко ји ма се успон по ро ди це за сни вао: по ро дич ним, на ци о нал ним 
и ху ма ни стич ким. У ру ко пи си ма ни су из бег ну те се квен це о за блу
да ма, крат ко трај ним лу та њи ма или не до у ми ца ма ко је су оп се да ле 
сва ку ге не ра ци ју Ла за ре ви ћа, као ни нај бли же окру же ње. 

Чи ње ни це о ле кар ском или адво кат ском по зи ву по је ди них 
ге не ра ци ја Ла за ре ви ћа про же те су див ним па са жи ма о ан га жо ва
но сти на гран ди о зном по ду хва ту Све то за ра Ми ле ти ћа да се Ср би 
охра бре по сле уки ну ћа Вој вод ства Ср би је на ју жно у гар ском под
руч ју 1860. го ди не, да не кло ну ду хом, да се мо дер ни зу ју, по ли тич
ки ор га ни зу ју, кул тур но уз диг ну – у че му је пре се ље ње Ма ти це 
срп ске у Но ви Сад 1864. пред ста вља ло ка мен те ме љац једног но
вог по чет ка бор бе за на ци о нал на пра ва. То је би ло тим ва жни је јер 
је по сле ау строугар ског тзв. по рав на ња 1867. го ди не свим на цио
нал но сти ма Угар ске, осим Ма ђа ри ма – ко јих је би ло не што ви ше 
од тре ћи не ста нов ни ка – би ло мно го те же не го ра ни је, а Ср би ма 
по себ но, јер су би ли вер ски, с тра ди ци јом Ка р ло вач ке ми тро по ли
је, вој нич ки, са ве ли ким уче шћем у вој ни штву Вој не гра ни це, и 
кул тур но, са сво јом Ма ти цом срп ском, по ли тич ки, са сво јом Омла
ди ном срп ском и по том Срп ском сло бо до ум ном стран ком, ме диј ски, 
са сво јим по ли тич ким ли сто ви ма и ка лен да ри ма, по нај бо ље ор га
ни зо ва ни и ти ме нај и зло же ни ји др жав но ор га ни зо ва ној ре пре си ји.

У књи зи ко ју пред ста вља мо др Ми лан Ла за ре вић не пи ше о 
оно ме што је глав но у ње го вом за ни ма њу, тј. о оно ме што он ра ди 
од по не дељ ка до пет ка, већ о оно ме што он ра ди и чи ме се ба ви, 
о че му раз ми шља, шта по се ћу је, гле да, о че му раз го ва ра, ку да иде, 
с ким иде, че га се се ћа, шта га ин спи ри ше, оду ше вља ва, ра жа ло
шћује, че му при да је зна чај – у да не од мо ра, су бо том и не де љом, 
од но сно су бо та ма и не де ља ма, јер су су бо те и не де ље, у два де се так 
го ди на ње го вог ди пло мат ског ста ту са, са спе ци јал но иза бра ним 
го ди на ма, ме се ци ма и да ни ма, у овој књи зи опи са не, пре при ча ни 
су сре ти са ва жним лич но сти ма, опи са ни пре де ли, зна ме ни то сти 
и спе ци фич но сти у ви ше гра до ва Евро пе (Ри му, Бер ли ну, Па ри зу, 
Пра гу итд.), а по себ но они ко ји има ју од ре ђе ну исто риј ску ду би ну, 
или оп шти кул тур ни зна чај, као и стра не или до ма ће лич но сти из 
све та по ли ти ке и ди пло ма ти је.

Др Ми лан Ла за ре вић је оста вио за ни мљив, чи тљив, стил ски 
ле по об ли ко ван ру ко пис, у ко ме је де мон стри рао сво је вр хун ско 
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и ши ро ко обра зо ва ње, по зна ва ње европ ске кул ту ре и умет но сти, 
ка рак те ро ло ги је европ ских на ро да, гра до ва и зна ме ни тих лич но
сти са ко ји ма се су сре тао, цр пе ћи из тих са зна ња објек тив носу
бјек тив ну де скрип ци ју ко ја се по ка зу је не са мо као тач на и под сти
цај на за да ља пре ци зи ра ња већ и као пред ви ђа ју ћа, опо ми њу ћа и 
ур гент ноак ту ел на у свом вре ме ну.

Ако смо у Ми ла ну Ра ки ћу, Јо ва ну Ду чи ћу, Иви Ан дри ћу, Мар
ку Ри сти ћу, Ми ха и лу Га ври ло ви ћу итд, као књи жев ни ци ма, има ли 
ди пло мат ску ари сто кра ти ју по ду ху и обра зо ва њу, ка ко до ка зу је 
Бран ко Ла за ре вић у сво јој књи зи Ди пло мат ски спи си, за раз ли ку 
од ди пло ма та ста рих европ ских др жа ва са ду гом тра ди цо јом ари
сто кра ти је, мо жда мо же мо на осно ву овог об ја вље ног ру ко пи са 
ре ћи да се том ни зу срп ских и у ме ђу рат ном пе ри о ду ну жно ју го
сло вен ских ди пло ма та при дру жу је и др Ми лан Ла за ре вић.

Хва ла Гор да ни Ђи лас на ње ном скру пу ло зном при ре ђи ва њу 
ове књи ге, а Ру ко пи сном оде ље њу и Ма ти ци срп ској на још јед ном 
из да вач ком по ду хва ту.*

* Реч на про мо ци ји књи ге Ми ла на Ла за ре ви ћа Су бо те и не де ље, ко јује 
при ре ди ла Гор да на Ђи лас, а об ја ви ла Ма ти ца срп ска 2018, у Ма ти ци срп ској, 
20. ју на 2019. го ди не.




