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К Р И  Т И  К А

ЛО ГИ КА, ИСТО РИ ЈА И УМЕТ НОСТ ЖИ ВЉЕ ЊА  
НЕО ЧЕ КИ ВА НОГ ПИ СЦА

Ми лан Ла за ре вић, Су бо те и не де ље, при ре ди ла Гор да на Ђи лас, Ма ти ца 
срп ска, Но ви Сад 2018

У про мен љи вим жан ро ви ма – да ју ћи сво јим спи си ма об ли ке успо
ме на, днев ни ка, ин тим них ис по ве сти, исто риј ских се ћа ња, ди пло мат ских 
све до чан ста ва, по ли тич ких ме мо а ра, пси хоау то би о граф ских сту ди ја, 
кул ту ро ло шких ко мен та ра, чак лич них раз ра чу на ва ња са соп стве ном 
суд би ном, сво јим дру штвом, вла сти том епо хом – зна чај не срп ске јав не 
лич но сти но во ве ков ног до ба (пред став ни ци на ро да и др жа ве, на уч ни ци, 
ди пло ма те, пи сци, умет ни ци...) оста ви ли су нам чи та ву би бли о те ку 
фак то граф ски и ли те рар но за ни мљи вих, че сто ин три гант них де ла ко ја 
ако и не ме ња ју сли ку со ци јал них и ду хов них при ли ка и вре ме на о ко
јем го во ре (раз у ме се, са соп стве ном ствар ном или до ми шље ном уло гом 
у њој), он да ту сли ку сва ка ко чи не ре љеф ни јом и ди на мич ни јом.

По сто је успо ме не, днев ни ци, ау то би о гра фи је од ко јих по сле чи та
ња оста не, ако оста не, са мо пу ка фак то гра фи ја – све дру го оде у за бо рав. 
И по сто је се ћа ња ко ја, за хва љу ју ћи асо ци ја тив ној ду би ни, ди гре сив но
ме бо гат ству, је зи ку и об ли ку из ла га ња, пре во де ме мо ар ску гра ђу у 
су ве ре но по ље књи жев но сти без чи ње нич не ште те.

У ред ових дру гих де ла иду успо ме не Ми ла на Ла за ре ви ћа (1885–
1955). Спис се отва ра иде ал но (не мо гу ће је не се ти ти се, на при мер, пр вих 
стра ни ца Ме мо а ра Про те Ма те је Не на до ви ћа и Ем ба ха да Цр њан ског):

Не знам шта је Ен гле зи ма и Аме ри кан ци ма тре ба ло да про ле тос, и 
на пр ви и на дру ги дан на шег Ус кр са, до ле те чак из Фо ђе у Ита ли ји и да 
бом бар ду ју Бе о град. Али јед ног да на са зна ће се и то...

Ме не су Нем ци већ ра ни је из ба ци ли из мог ста на у КнезМи ха и ло
вој ули ци, па сам се скло нио на Топ чи дер ско Бр до. Ту сам про вео не ко ли
ко ме се ци, а ка да се на Ус крс, по сле дру гог бом бар до ва ња, од јед ном по
ди гла сва ули ца, по шао сам и ја са сви ма уку ћа ни ма и ком ши ја ма пре ко 
Ба но вог Бр да пра во у се ло Жар ко во. Со бом сам по нео ци га ре те, олов ку и 
мо ју ста ру бе ле жни цу. Као и ра ни је ка да сам по ла зио на пут...
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Још пр вих да на из бе гли штва упо знао сам де даБо ру. Из вео је на пут 
и оже нио шест си но ва, раз де лио им сво је има ње па се од ма рао. Са ти ма је 
се део под ста ром ли пом, на те на не са ви јао и па лио ци га ре ту и гле дао како 
пи леж кљу ца зр не вље про су то по дво ри шту...

До ку ће де даБо ри не је ли ва да по се ја на де те ли ном, а на кра ју ли ва де 
раз гра нао се ба грем. Под њим сам про вео ско ро све вре ме из бе гли штва...

У се ло сти жу гла со ви из Сре ма о ужа си ма уста ша, а Са вом пло ве 
чи та ви сва то ви. И поп и мла да и мла до же ња и сви оста ли с ру зма ри ном. 
Сви за кла ни и по ве за ни жи цом. Но си их мут на Са ва, то рањ у Сур чи ну 
сто ји ус прав но и гле да не тре ми це, а ба грем на де даБо ри ној ли ва ди, пун 
бе лих гро здо ва што ми ри шу на мед, сав тре пе ри од зу ја ња пче ла...

А кад се на слу шам му зи ке пче ла у ба гре мо вој кро шњи и на гле дам 
тор ње ва у Сре му, ва дим из џе па ста ру бе ле жни цу и ли стам по њој. Ве ћи
ном су то за бе ле шке са ра зних слу жбе них пу то ва ња кроз не пре кид них 
осам на ест го ди на од Гла зго ва до Ати не и од Па ри за до Вар ша ве. Не ки су 
ли сто ви ис це па ни, не ке су стра не пре цр та не, а и оно ма ло што је оста ло 
не да је се све про чи та ти. По не кад пре ле ти ве тар пре ко ли ва де и од не се 
ко ји лист, а ја и не уста јем за њим.

Пи сац ова кве из ра жај не сна ге пи ше при чу свог жи во та. Он је у 
раз до бљу из ме ђу два свет ска ра та зна ча јан пре го ва рач ју го сло вен ске 
кра ље ви не у ње ним при вред ним од но си ма и ра чу ни ма с кон ти нен тал
ним ми ни стар стви ма и ве ли ким тр го вин ским ком па ни ја ма, су сре ће се 
с ви со ким лич но сти ма по слов не и по ли тич ке Евро пе, са ра ђу је са на шом 
вла дом, ју го сло вен ским ам ба са да ма и њи хо вим ше фо ви ма – у не пре
ста ном је пу ту од 1921. до 1939. го ди не.

Се ћа ња Ла за ре ви ће ва не осве тља ва ју, ме ђу тим, це ли тај ра спон. 
При ре ђи вач Гор да на Ђи лас пре ци зно на во ди об у хва ће не го ди не; то су: 
1921 (Па риз, Лон дон, Бри о ни, Сплит, Ду бров ник), 1924 (По жун), 1926 
(Ати на), 1928 (Праг), 1929 (Вар ша ва), 1931 (Праг), 1932 (Рим), 1933 (Бер
лин), 1934 (Рим, Ве не ци ја, Со рен то), 1935 (Мин хен), 1936 (Дре зден), 1938 
(Беч), 1939 (Па риз, Делфт, Рим). При по ве да се, по све му, о рад но и жи
вот но ис пу ње ни јим го ди на ма.

Ко ли ко је у др жав ним ак тив но сти ма ди рек тан, а што се са мих опи
са по сло ва ти че уз др жан, го то во сув, то ли ко је, на дру гој стра ни, Ла за
ре вић ште дар, чак ра си пан ка да су у пи та њу лич не им пре си је и исто
риј ске ево ка ци је, есте тич ка за па жа ња и ет ноп си хо ло шке ре флек си је.

Не сра змер је очит и оправ дан. Др жав ни ар хи ви и при вред нопо
ли тич ка пу бли ци сти ка ла ко ће по пу ни ти фак то граф ски план ме мо а ра. 
Али без стра ни ца на ко ји ма Ми лан Ла за ре вић пре та ње но вас по ста вља 
сво је де тињ ске да не с оче вом сли ком у сре ди шту; без вра ћа ња у жи вот 
ра но про жи вље них при ча о сла ви на ци о нал не про шло сти и пу шта ња 
да оне са о дре ђу ју ње го во кре та ње кроз жи вот; без ре ми ни сцен ци ја умет
нич ко га и по ве снокул тур ног прав ца што се мно го стра но укр шта ју с 
ау то ро вом жи вот ном фи ло со фи јом, са ње го вим би ћем и ми са о ноетич ким 
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по гле ди ма – ко нач но, без Ла за ре ви ће ве од лу ке, али и да ра, да ода бра ну 
гра ђу књи жев но уоб ли чи, ње гов спис из гу био би свр ху свог по сто ја ња.

По гле дај мо упра во ту стра ну ме мо а ра.
Јед на ди мен зи ја при по вед ног уме ћа Ми ла на Ла за ре ви ћа ис по ља ва 

се у анег дот ским ка зи ва њи ма о Ка ра ђор ђе вим и Кни ћа ни но вим ве за ма 
са Пан че вом; у епи зо да ма из по ли тич ког де ло ва ња ње го вог чу кун де де 
Срећ ка Ми хај ло ви ћа, чу ве ног адво ка та беч ке реч ког и, по до би, нај ста
ри јег по сла ни ка на Бла го ве штен ском са бо ру у Срем ским Кар лов ци ма 
1861. го ди не; у фраг мен ти ма по све ће ним ле кар ском жи во ту оца Ђор ђа 
Ла за ре ви ћа, Ма ти чи ног сти пен ди сте на сту ди ја ма ме ди ци не у Пе шти, 
ко ји је у вре ме Бу гар ског ра та 1885. го ди не пре тво рио Ка пе тан Ми ши но 
зда ње у Бе о гра ду у бол ни цу за при хват ра ње ни ка (уза све дру го и пи сца 
Мо је ау то би о гра фи је, прир. Гор да на Ђи лас и Дра го Ње го ван, Но ви Сад 
2013) – уоп ште у при ча ма о де тињ ству и од ра ста њу, о ат мос фе ри у ко јој 
је на ци о нал но и дру штве но са зре вао.

А у ка квог чо ве ка је са зрео, сли ко ви то от кри ва ка рак те ри сти чан 
де таљ из ње го ве би о гра фи је: го ди не 1926, по нет ле по том пре де ла на 
рад ном пу ту ка Ле сков цу, Ла за ре вић се над но си над суд би ну срп ског 
на ро да и у бе ле жни цу (од ко је се, ина че, ни ка да и ниг де не одва ја) ро до
љу би во уно си: 

Да сам пе сник, ис пе вао бих, ова ко но ћу, из ме ђу Бе о гра да и Ла по ва, 
ве ли чан стве ну по е му о оном што је би ло, што је сте и што ће би ти, пе сму 
о здра вом и из др жљи вом, о ја ком и, као онај уса мље ни храст, нео бор љи
вом. На слов: Ср би ја. 

По себ ну ра ван ка зи ва ња кон сти ту и шу сег мен ти по све ће ни умет
но сти у сви ма ње ним вр ста ма. Та кви де ло ви над ма шу ју по бро ју све 
дру ге ру кав це књи ге. Нај ко ло рит ни је Ла за ре ви ће ве оп сер ва ци је до ла зе 
од ње го вих оби ла за ка европ ских га ле ри ја и му зе ја, од по се та кон церт
ним и по зо ри шним дво ра на ма. Нај жи вље ре тро спек ци је ве за не су за 
из ла ске на ме ста обе ле же на ве ли ким исто риј ским до га ђа ји ма. Но нај
суп тил ни ја се ћа ња ре зер ви са на су за при зо ре над вре ме не при ро де, кроз 
ко је ау тор – док по вла чи па ра ле ле с од зву ци ма у му зи ци и пре ство ре
но сти ма у по е зи ји (од нај ста ри јих вре ме на до свог до ба) – све ви ди, са 
свим се са жи вља ва и све му са гле да ва ду бља зна че ња; рет ко где се у 
до ку мен тар ној про зи, као што је слу чај ов де, мо же на ћи епи фа ниј ска 
сим бо ли ка све тло сти та квог ин тен зи те та, све тлост у то ли ко ни јан си 
ко ли ко са мо мо же да про бу ди и до жи ви чо ве ко во емо ци о нал но би ће.

Украт ко, а по тач ном за па жа њу при ре ђи ва ча, „го то во ком плет на 
и са же та исто ри ја свет ске кул ту ре и умет но сти ин кор по ри ра на је у опи
се и до га ђа је” ко ји ма Ла за ре вић при су ству је или у њи ма уче ству је, о 
ко ји ма са бе се ди или о њи ма раз ми шља.
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Пор тре ти лич но сти с ко ји ма је ра дио или са ко ји ма се по слов но и 
по ли тич ки су сре тао, чи не још јед ну ли ни ју на ко јој до из ра жа ја до ла зи 
Ла за ре ви ће ва спо соб ност ли те рар ног и пси хо се ман тич ког об ли ко ва ња 
и пред ста вља ња. Де та љи су, при то ме, не за мен љи ви еле мент у ње го вим 
град ња ма пор тре та. То су по је ди но сти ко је, и кад су у пи та њу овла шне 
ски це, успе ва ју да од ра зе ка ко ин ди ви ду ал ни ка рак тер, та ко и пот пу ност 
лич но сти. „Ви сав свој жи вот но си те у очи ма” – ре чи су ко ји ма је Ла за
ре ви ћа, у јед ном њи хо вом раз го во ру, ока рак те ри сао Ду чић. Ла за ре ви
ћев ске упе ча тљи во сти за пи са не у пор тре ти ма срп ских ди пло ма та ка кви 
су Ми ха и ло Га ври ло вић, Бран ко Ла за ре вић, Че до миљ Ми ја то вић, Јо ван 
Ду чић пре и из над свих, ви ше стра но осве до чу ју ту опа ску. (На дру ги 
на чин, по твр ђу ју је опи си, на при мер, Му со ли ни ја и Хи тле ра.)

О спо ред ним то ко ви ма из ла га ња и, у њи хо вом окви ру, ди гре сив
ноасо ци ја тив ним скло по ви ма не ћу го во ри ти. То би нас од већ уда љи ло 
од мо мен та знат но ва жни јег за раз у ме ва ње не тек до ку мен тар не већ и 
ин те лек ту ал нокњи жев не вред но сти Ла за ре ви ће вог спи са. Та кав ши ро
ки при ступ усло вио би, крај све га ду гог, и пи та ње њи хо вих уну тра шњих 
од но са. Уто ли ко пре што су од но си те вр сте увек де ли кат ни.

Не ће, ме ђу тим, би ти не де ли кат но ако се ка же да ан тро по ло шко
умет нич ки слој Ла за ре ви ће вих се ћа ња и те ка ко од но си пре ва гу над 
фак то граф скоисто риј ским. Уо ста лом, сам из бор на сло ва до вољ но о 
то ме го во ри. На слов гла си: Су бо те и не де ље.

Не мо же мо зна ти да ли на слов Ла за ре ви ће вих успо ме на до нас 
сти же од не рад них да на у не де љи, ка да је он, сло бо дан од др жав них 
оба ве за, се дао да сре ди те ку ће бе ле шке. Ме ни се пре чи ни да овај на слов 
има ду бље ко ре не и да, у нај ма њу ру ку, од во ди у ре ли ги о зномит ску 
сфе ру схва та ња.

Су бо та и не де ља су, на и ме, да ни ко ји име ну ју све то вре ме чо ве ко
вог оби та ва ња на зе мљи. У на род ној тра ди ци ји Ср ба су бо та се по ве зу је 
са по ме ном пре да ка, она је дан ка да се ожи вљу ју и вра ћа ју успо ме не на 
бли ске умр ле, на не ста ле у ви хо ру про шло сти. Не де ља је, опет, по истом 
на род ном на сле ђу, Бож ји дан, дан Хри сто вог вас кр се ња, чи на ко ји се за 
вер не ви ше не за вр ша ва.

Убе ђен сам да на слов Су бо те и не де ље по ти че из ово га дру гог из
во ра.

Са да о са мо ме из да њу Ла за ре ви ће вих се ћа ња.
При ре ди ти и на уч но из да ти де ло пи сца та кво га тем пе ра мен та и 

то ли ке исто риј скоумет нич ке еру ди ци је по ду хват је, из ван сва ке сум ње, 
ви ше стру ко зах те ван и од го во ран. Ми лан Ла за ре вић, пр во, по и мен це 
сли ка мно штво лич но сти из по ро дич но га и оп ште срп ско га ми љеа свог 
и ста ри јих вре ме на. Дру го, у при ча ње уво ди без број лич но сти са дру
штве ноеко ном ске и по ли тич ке сце не за ко ју оне да нас је два да не што 
зна че. Тре ће, на рав ни умет но сти, на у ке и уоп ште јав ног кул тур ног 
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жи во та Ср би је и све та, ви до круг ме мо а ри сте за ди вљу је об у хва том име
на и до га ђа ја: то су пе сни ци, сли ка ри, ар хи тек те, ком по зи то ри, исто ри
ча ри, фи ло со фи; ме ста и пре де ли; зда ња; до га ђа ји са њи хо вим ак те ри ма 
(до вољ но је у овом сми слу опо ме ну ти се пре о би ља сти хо ва, сен тен ци 
и ко ло кви јал них ис ка за, ко је Ла за ре вић на во ди у ори ги на лу на шест 
је зи ка – тре ба ло је, че сто, утвр ди ти по ре кло ци та та, па их све, по том, 
пре не ти у срп ски је зик)... Би ло је, да кле, нео п ход но уста но ви ти, раз ре
ши ти и про ве ре ним об ја шње њи ма опре ми ти то ли ке за го нет но сти и 
не по зна ни це тек ста.

При ре ђи вач све то пру жа на дво јак на чин: нај пре у на дах ну то на
пи са но ме ис црп ном пред го во ру, а он да и на под руч ју на по ме на и ко мен
та ра, до те ме ре обим ном да пре ла зи број од пет сто ти на ака дем ски 
устро је них је ди ни ца.

Би ло је, та ко ђе, ну жно на све тлост кул тур не јав но сти из ве сти и 
пред ста ви ти ре ла тив но не по зна то га ме мо а ри сту – лич ност за ко ју су, 
мо жда, чу ли тек не ко ли ки ме ђу исто ри ча ри ма срп ске и ју го сло вен ске при
вре де, док са ли те рар не стра не, све до сад, ни ко ни шта о ње му ни је знао. 

То га ко ли ко сло же ног, то ли ко ри зич ног при ре ђи вач ког за дат ка 
мо гао се, сва је при ли ка, при хва ти ти са мо онај ко га струч на спре ма и 
нео п ход на ен ци кло пе диј ска кул ту ра, на јед ној, и лич ни ис тра жи вач ки 
и књи жев ни афи ни те ти, на дру гој стра ни, по зи ва ју да уђе у по ду хват 
та кве сло же но сти.

У сви ма по бро ја ним сми сло ви ма Гор да на Ђи лас ис ка за ла се као 
за хвал ни зна лац и труд бе ник, баш она кав на ка квог је спис Ми ла на Ла
за ре ви ћа Су бо те и не де ље де це ни ја ма че као. Ово се под јед на ко од но си 
и на ал бум лич них и по ро дич них фо то гра фи ја Ми ла на Ла за ре ви ћа, 
до нет на кра ју књи ге као за се бан при лог. Ва ља јој че сти та ти на оба вље
ном по слу.

Јо ван ПЕЈ ЧИЋ

БЕ ЛИ СТЕ ПЕ НИК НА КОН КРЕТ НОМ КВА ДРА ТУ

Ја куб Кор нха у зер, Бе ли ква драт на бе лој по за ди ни, прев. Би сер ка Рај чић, 
Тре ћи трг, Бе о град 2019

Ре ла тив но мла ђи пољ ски пе сник и по во ка ци ји ро ма ни ста, Ја куб 
Кор нха у зер, ро ђен 1984. го ди не у Кра ко ву, до са да ни је био пред ста вљен 
у ши рем сми слу срп ској чи та лач кој пу бли ци. Ње гов отац, Ју ли јан Кор
нха у зер, по знат је на шој ака дем ској јав но сти, та ко ђе као пе сник, али и 
„ју го сла ви ста”, ко ји је док то ри рао те мом о „сиг на ли зму у срп ској нео




