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ЊЕНО ВЕЛИЧАНСТВО – ДИГРЕСИЈА

При зна јем да ни сам у ста њу да на пи шем књи жев ну кри ти ку о књи зи
Ми ла на Ла за ре ви ћа Су бо �е и не �е ље.1 Јед но став но, не мо гу да ста вим
у је дан текст све оно што не сме би ти пре ћу та но, а да се то чи та без за -
пи ња ња, у јед ном да ху. И за то ћу се до ви ја ти на раз не на чи не. По се за -
ћу за фу сно та ма, ди гре си ја ма, а и текст ће има ти ви ше по че та ка. (Чим
на ле тим на сле пу ули цу, чим уђем у ћор со как, по но во ћу по чи ња ти
текст.) Би ће то пле ти во са ви ше по че та ка.

На мо је ве ли ко за до вољ ство, крај тек ста имам – до ла зим у ис ку ше -
ње да га од мах и на пи шем...

Али, да поч нем... (Што пре поч нем, пре ћу до ћи до кра ја, ко ји, као
што сам ре као, имам.)

*

По зна јем чо ве ка ко ме је бу квал но по зли ло ка да је на бе о град ском
Сај му књи га ви део пи сца ко ји је офар бао ко су у цр но. На пу стио је тај
мој по зна ник Са јам књи га без од го во ра на пи та ње шта га је то ли ко по -
го ди ло. Тек ка да је, ка сни је, ви део не ког сту ден та офар ба ног у љу би ча -
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1 Ми лан Ла за ре вић, Су бо �е и не �е ље (при ре ди ла Гор да на Ђи лас), Но ви Сад 2018. Мо гу
на ве сти, од мах на по чет ку, оно што сту ден ти на во де на кра ју сво јих се ми нар ских ра до ва
– ли те ра ту ру ко ју су ко ри сти ли. Мо гу је на ве сти, јер је не ма мно го. По ред тек сто ва Дра га
Ње го ва на и Јо ва на Пеј чи ћа, об ја вље них у Ле �о �и су  ма �и це ср�ске 2019. го ди не, ту је и
књи га Ђор ђа Ла за ре ви ћа мо ја би о �ра фи ја (при ре ди ли Д. Ње го ван и Г. Ђи лас), Но ви Сад,
2013; те књи жи це Ла за ре ви ћи (при ре ди ла Г. Ђи лас), Но ви Сад, 2018; Жи во �о�ис  Срећ ка
ми хај ло ви ћа (при ре ди ла Г. Ђи лас), Но ви Сад 2019. го ди не – и ћу та ње. (У овом слу ча ју се
и ћу та ње мо же на ве сти као би бли о граф ска је ди ни ца.)



сто, схва тио је шта му је код „фар ба ног” пи сца сме та ло. За сме та ла му
је лаж.

Те епи зо де сам се се тио по сле чи та ња књи ге Ми ла на Ла за ре ви ћа
Су бо �е и не �е ље.2 Од мах сам знао због че га во лим пи сца. За то што се,
пи шу ћи се ћа ња, не уде ша ва да пред све том бу де она кав ка кав ни је!
(Све вре ме, на при мер, на пу то ва њи ма по европ ским пре сто ни ца ма,
он но си са со бом Ба нат као ме ру ства ри.)3 Уз гред, пу на је ова књи га
љу ди ко ји би да се при ка жу она квим ка кви ни су. По чев ши од Му со ли -
ни ја и ње го ве не при род но ис ту ре не до ње ви ли це, па до снис хо дљи вог
се о ског бер бе ри на у Вар ја шу, ко ји ка да не де љом об у че ва тро га сну уни -
фор му, хо да та ко не при род но, да је Ла за ре ви ће ва ба ка мо ра ла да про -
це ди кроз зу бе: „Глу пи Шва бо”... (Исти тај ход пре по зна ће наш ју нак
ка да ви ди Хи тле ра. И се ти ће се ре чи сво је ба ке.)

Та квом по чет ку би при па да ла и епи зо да из Ко ло жва ра.4 Сту дент -
ско до ба; оп чи ње ност но вим ли те рар ним прав ци ма (сва ко ко на пи ше
две-три пе сме по ста је но си лац но вог прав ца у умет но сти)... На сме ја ла
се де вет на е сто го ди шња Ању та, при ја те љи ца на шег ју на ка, сти хо ви ма
о ко сту ру, ко ји је наш да ле ки ро ђак... Исме јао ју је јав но не ки та да шњи
па па но ве умет но сти, не ки ло кал ни Ан дре Бре тон... Ању та (су шта су -
прот ност тр пе љи вој исто и ме ној ју на ки њи из про зе Ан то на Че хо ва)
очај на је; да је му шко иза зва ла би на дво бој тог па три јар ха но ве умет -
но сти... Наш ју нак је сми ру је. Сми шља ју пре ва ру. И пре ва ра је же сто -
ка. (Ла за ре вић зна да је је ди ни лек про тив глу по сти – ве ћа глу пост.)
Из ми шља ју но ви пра вац у умет но сти: па ти се ри зам. (Ни је то оно што
на срп ском је зи ку зна чи: ни је тај пра вац до био име од два гла го ла –
�а �и �и и оног дру гог, као што мо же да из гле да. Пре пи сан је са из ло -
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2 На наслову књиге не бих се задржавао. Сам Милан Лазаревић на стр. 166 поменуте књиге
пише: „унапред се радујем одмору суботом после подне и недељом”. То је, по мени,
довољно. Књигу је могао насловити и са Дани одмора. (Слично каже и Драго Његован.)
3 Кад види како се у Енглеској пали ватра, записаће: „Таквог чуда нема код нас у Банату”.
Али ће додати да је у банатској кући пријатније и топлије него у енглеској кући. Кад пореди
наш и италијански дуван онда ће рећи да од италијанског дувана деца, што би рекли у
Банату „падају с банка”... Када му се учини да је завршио посао, констатоваће: „Био сам
уверен да сам, што рекли моји Банаћани, утерао кола у авлију”. Сетиће се Баната и у
Венецији. Све је у Венецији „Као код нас у Банату, недељом, пред општинском кућом”. И
онда ће додати: „С том разликом да је Венецији сваки дан недеља”. Сетиће се Баната и у
Дрездену: сви су били окићени орденима „као код нас у Банату ватрогасци на паради
недељом пре подне”. Међутим, најефектније помињање Баната је поводом Сплићана: „Кад
би Сплићани у својим кућама имали дворишта у којима се трипут могу окренути
четворопрежна кола, као код нас у Банату, већ давно не би сметали један другом”. Узгред,
у јесен, сунце у Банату другачије сија!
4 Ко ло жвар је да на шњи Клуж. (Ка да тај град при па да Ма ђа ри ма, он да је Ко ло жвар; о то -
ме се мо ра во ди ти ра чу на.)



га јед не по сла сти чар ни це.) Ка кву бих са да ди гре си ју мо гао на пи са ти –
о по сла сти чар ни ца ма. Али, оста вљам ту ди гре си ју за ка сни је. (Ди гре -
си је су јед на ко и ва жне и су ви шне на сва ком ме сту у тек сту.)

И они ко ји би да се при ка жу она кви ма ка кви ни су, при хва та ју тај
пра вац. На рав но, ов де се мо же мо до та ћи и на чи на на ко ји Ми лан Ла -
за ре вић пле те при чу. Се ћа ња из Ри ма по чи ње при чом из Ко ло жва ра.
Ко ло жвар би био онај ек сер при ку цан на зид, о ко ји се ка сни је ка чи
чи та ва епи зо да из Ри ма. Реч је о во ди чу, ко ји би, у Ри му, „зна њем” из
Ла ру со ве ен ци кло пе ди је да за се ни ту ри сте. На са ма рио га је наш ју нак
– као не ка да у мла дим да ни ма док је бра нио Ању ту. Но, ка да смо се
већ вра ти ли у Ко ло жвар: по ми ње се у том ко ло жвар ском дру штву и
Ср бин из Но вог Са да. Он не на се да на при чу о но вом прав цу у умет но -
сти, али не из да је су на род ни ка. Мо жда је ов де тре ну так да по ме нем ши -
ро ко обра зо ва ње Ми ла на Ла за ре ви ћа. Сви пи сци ко је је у књи зи
по ме нуо су из пр вог ре да пи са ца и све их је чи тао... Да ли је то до вољ но?

Кад већ по ми њем обра зо ва ње, мо рам по ме ну ти и вас пи та ње... На -
пи са ће наш ју нак, по во дом Му со ли ни ја, ка ко се вас пи та ње сти че у ро -
ди тељ ској ку ћи до де се те го ди не – или ни ка да... Вас пи та ње се из угла
Ми ла на Ла за ре ви ћа мо же де фи ни са ти по мо ћу  две ре чи: по што ва ње
чо ве ка. Пот кре пи ћу то при ме ром. Ка да по сле ду гог пу то ва ња у Вар -
јаш сти же код сво је мај ке (ба ке), ис пи са ће ре че ни цу за пам ће ње. Ста -
ри ца се од ма кла од вра та, да га про пу сти у со бу, а Ми лан Ла за ре вић
ка же: „иа ко је зна ла да не ћу пре ње ући у со бу”... Ма да, мно го је ви ше
при ме ра не ва спи та ња у овој књи зи. По чев ши од аро гант ног на род ног
по сла ни ка, ко ји, у во зу, за тва ра вра та но гом, па до по ме ну тог Му со -
ли ни ја... Уз гред, кад већ по ми њем Му со ли ни ја, Ми лан Ла за ре вић га
по сма тра као глум ца. Гле да га у очи при упо зна ва њу и као да на ста вља
при чу о атро пи ну. (Атро пин, у ра зум ним ко ли чи на ма, да је очи ма сјај.)
Сви су дик та то ри и глум ци, као да ка же. (А ја за вр ша вам ди гре си ју о
вас пи та њу, ко је се по не кад мо же про ве ри ти и на при ме ру обич ног ки -
шо бра на – али то већ не при па да овој књи зи.)

Мо жда би при род ни ји по че так тек ста би ла при ча о на чи ну на ко -
ји је књи га при ре ђе на? А кре нуо бих од Све то за ра Пе тро ви ћа.

Пи шу ћи о Ла зи Ко сти ћу као пре во ди о цу Шек спи ра, до та као се Пе -
тро вић и књи ге Ста ни сла ва Ви на ве ра за но си и �р ко си Ла зе ко с�и ћа,
и до дао да онај ко ни шта не зна о Ла зи Ко сти ћу, те шко да би се мо гао
сна ћи у тој Ви на ве ро вој књи зи. То је сте тач но. Али, по ку шао сам да
обе сна жим ту при мед бу та ко што сам кон ста то вао да ту Ви на ве ро ву
књи гу не чи та онај ко ји ни је упо знат са слу ча јем Ла зе Ко сти ћа у срп -
ској књи жев но сти.

Се тио сам се те при мед бе и док сам чи тао ис црп на ту ма че ња Гор -
да не Ђи лас, при ре ђи ва ча ове књи ге. На и ме, на јед ном ме сту сам про -
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чи тао да је Гла згов град у Шкот ској. Да ли ову књи гу узи ма у ру ке чи -
та лац, ко ји не зна да је Гла згов град у Шкот ској? Ме ђу тим, вр ло бр зо
сам се од ре као ове при мед бе ка да сам од хе ле бар да (сред њо ве ков но
оруж је) по ми слио да су ба кен ба р ди (зу лу фи).

Мо жда је не ка од тих 526 на по ме на мо гла би ти и из о ста вље на; али,
очи то је да је Гор да на Ђи лас ра чу на ла на нај ши ри круг чи та ла ца.

Но, две-три сит ни це ипак мо рам из дво ји ти, да не бу де да књи гу
ни сам па жљи во чи тао. На и ме, не мо же се у пред го во ру на пи са ти: „Рат
је за вр шен, са ве зни ци бом бар ду ју Бе о град, он се са де лом  оста лог ста -
нов ни штва, скло нио у Жар ко во”. Рат у том тре нут ку ни је за вр шен! (Уз -
гред, про блем са ра том је што ни ко не зна ка да ће се за вр ши ти.)

Пре те ре че ни це пот кра ће се још јед на гре шка. „Ру ко пис Ми ла на
Ла за ре ви ћа об у хва та пе ри од од �ва на ес� го ди на (уко ли ко из у зме мо
1944. го ди ну, ка да об је ди њу је сво је за бе ле шке)”. То пи ше Гор да на Ђи -
лас, а сам Ми лан Ла за ре вић по ми ње „за бе ле шке са ра зних слу жбе них
пу то ва ња кроз не пре кид них осам на ес� го ди на...” Би ће да је у пи та њу
слов на гре шка. Уз гред, ни је Бран ко – Бран ко, не Ми лан – Ла за ре вић
умро 1963, већ 1968. го ди не. (Не ка ово оста не као при мер ком пли ко -
ва не ре че ни це: са мо сам хтео да ка жем да је Бран ко Ла за ре вић умро
1968. го ди не, а не 1963, као што ов де пи ше. А он да сам се упла шио да
ће не ко по ми сли ти да сам по гре шио: да сам уме сто ми лан на пи сао
Бран ко.)

Но, све су то сит ни це у од но су на огро ман труд ко ји је уло жен. Чак
и да ни шта дру го Гор да на Ђи лас ни је ура ди ла пре ове књи ге, и да ни -
шта по сле ње не ура ди, мо ра се ре ћи да је ура ди ла огро ман по сао за
срп ску књи жев ност. От кри ла је по себ ног пи сца! Кад смо код при ре ђи -
ва ња, мо рам пи са ти и о тру ду ко ји се не ви ди. (Сво јим при ме ром ћу то
пот кре пи ти.) Чи ни ло ми се да Ми лан Ла за ре вић мо ра би ти при су тан
у књи зи Бран ка Ла за ре ви ћа Днев ник је�но� ни ко �а. Авај. И по ред Имен -
ског ре ги стра ко ји пра ти овај Днев ник – из гу био сам се. Ми ла на Ла за -
ре ви ћа ни сам на шао. Збр ку су иза зва ла иста име на: си но ви Бран ка
Ла за ре ви ћа има ју име оца и бра та Ми ла на Ла за ре ви ћа... А ко ли ко ли
је Гор да на Ђи лас мо ра ла пре гле да ти књи га да би на пи са ла ре че ни цу:
Не по ми њу га!5
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5 Ми ла на Ла за ре ви ћа то ли ко ниг де не ма да га тра жим и док се још ни је ро дио! Узи мам
мо ју би о �ра фи ју оца Ми ла на Ла за ре ви ћа, Ђор ђа Ла за ре ви ћа, и ту га тра жим. Хо ћу да от -
кри јем шта је све по нео из ку ће. Има ту и по но са, и ро до љу бља, и стра ха од ду го ва ња, осе -
ћа ја од го вор но сти и осе ћа ја ду жно сти, ви ди се упор ност, сна ла жљи вост, уро ђе ни
оп ти ми зам... (Убио бих се, Бо же ме про сти, на по ла књи ге, да сам био у по зи ци ји Ђор ђа
Ла за ре ви ћа.) Ову књи гу Ђор ђа Ла за ре ви ћа тре ба ло би де ли ти сту ден ти ма ка да упи шу сту -
ди је. Бо ље би то би ло не го што им од ре ђу је мо ту то ре и цр та мо књи ге ко је би тре ба ло да
про чи та ју...



По ме нуо сам да је Ми лан Ла за ре вић пи сац. Мо жда бих мо гао по -
ну ди ти но ви по че так тек ста из тог угла.

Пи са ње се учи. Ми лан Ла за ре вић се пи са њу учио док је пи сао за -
кључ не про то ко ле уз тр го вин ске спо ра зу ме. А ту се пи ше: ни реч ви -
ше, ни реч ма ње. (Уз гред, Ми лан Ла за ре вић чи ји је по сао да се ста ра о
уво зу и из во зу у пр вој Ју го сла ви ји, у Ри му про во ди до ста вре ме на са Јо -
ва ном Ду чи ћем.) А упра во га Ду чић са ве ту је да пи ше... Баш та ко: ни
реч ви ше, ни реч ма ње... А очи то је да је Ду чић ужи вао у при ча ма Ми -
ла на Ла за ре ви ћа, јер че сто уче ству је у Ла за ре ви ће вим игра ма. Ду чић би
пи тао: Ко је сад ово? А Ла за ре вић би се пре пу стио ма шти и рас при чао
би се... Мр тве је ства ри ожи вља вао, а у ХХ ве ку је тра жио љу де из да -
ле ке про шло сти. (Ка да би из во за ви део осве тљен про зор и де вој ку ко -
ја у ка сним са ти ма пи ше пи смо; чи ни ми се, да би знао да нам пре при ча
са др жај пи сма.)

Све стан сам да је на слов („Ње но ве ли чан ство – ди гре си ја”) у су -
прот но сти са овим: „ни реч ви ше, ни реч ма ње”, али чи та ва књи га је
та ко на пи са на да по чи ва на јед ном �о ме ре ном ви ђе њу све та. Као да је
Ла за ре вић окре нуо свет – да га бо ље ви ди мо са дру ге стра не. Јер, ка ко
раз у ме ти тр гов це, ко ји се нај ви ше ра ду ју кад ни шта не про да ју; или ка -
ко се не �и ви �и до стиг ну ћи ма ду бро вач ке прав де... Кон дук те ри у во -
зу на пла ћу ју до пла те уз кар те, са мо да би пут ни ци ма скра ти ли вре ме...
Ко њи са ве не ци јан ских згра да ужи ва ју да пу ту ју. (По себ но им се до па -
ло у Фран цу ској! Та мо су се нај ду же за др жа ли.) Ко њи ца у вој сци по -
сто ји са мо да би пе ша ди ја иза њих има ла шта да гу та...

Мо жда би са да би ло па мет но уве сти у на шу при чу дво ји цу срп ских
пи са ца (ко ји ни су пи са ли на срп ском је зи ку), и пре ко њих – по ре ђе њем
по слич но сти, али и по су прот но сти – до ћи до на шег пи сца. У пи та њу
су Пи шче ви ћи – отац и син. Пр ви, Си ме он, пи сао је ме мо а ре, а дру ги,
Алек сан дар, пи сао је успо ме не. Пр ви пи ше крат ко и про сто (она ко ка -
ко су се до га ђа ји у ње го вом жи во ту ре ђа ли), а не кра сно ре чи во и кит -
ња сто. По од но су пре ма ро ди те љи ма, по од го вор но сти пре ма по слу
(Ми лан Ла за ре вић је тврд пре го ва рач; зна то и Му со ли ни), по од но су
пре ма свом на ро ду, наш ју нак је сли чан Си ме о ну Пи шче ви ћу. (Ве зу ју
их и ду га пу то ва ња.)6 Оно по че му се раз ли ку је од Си ме о на Пи шче ви -
ћа, а што га при бли жа ва Алек сан дру Пи шче ви ћу, је сте од нос пре ма
же на ма. Ми лан Ла за ре вић, ко ји се ни је же нио, од же на ни је бе жао. На -
про тив. Сва умет ност све та пре ста је да по сто ји ка да се по ја ви ле па же -
на. (Ка ко је ла ко за бо ра вио Ваг не ра ка да се на па лу би по ја ви ла ле па
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у ста ни ци.



Ма ђа ри ца!) Же не, са ча сним из у зе ци ма, као и код Си ме о на Пи шче ви -
ћа, углав ном су не знан ке. Упо зна је се са њи ма пред на шим очи ма. И ту
пре ки дам.

Од нос пре ма умет но сти пр во па да у очи. Тра жи Ми лан Ла за ре вић
и по зна та и ма ње по зна та умет нич ка де ла (про вео нас је кроз исто ри -
ју умет но сти), али је и све стан да се код пр ве ца ри не та де ла за бо ра -
вља ју. Има ле пе ре ла ти ви за ци је све га на овом све ту. (Се ћа нас све то на
књи гу Во ји сла ва Ми лу ти на Слу жбе на бе ле шка у ко јој је дан од ју на ка
књи ге во ди љу бав са ста ри цом за но вац. А но вац му је по тре бан, јер
же ли да што ду же оста не по ред умет нич ких де ла, не би ли му се та де -
ла трај но уре за ла у се ћа ње. По сле све га пам ти са мо су ве ру ке и сме жу -
ра ну ко жу ста ри це.)7

Оно по че му је још сли чан Алек сан дру Пи шче ви ћу је сте на чин на
ко ји пи ше. Ту се мо рам до та ћи Ми ло ра да Па ви ћа, ко ји је па ра фра зи -
ра ју ћи јед ног дру гог пи сца, ре као – пи шем по се ћа њу – да онај ко за
ашов ка же да је ашов, ни шта дру го ни је ни за слу жио не го да ашов до -
би је у ру ке. Алек сан дар Пи шче вић је, кад год је то мо гао, ашов дру га -
чи је на зи вао. (Да не на пу штам сли ку од ко је сам кре нуо.) Не ће, на
при мер, Ми лан Ла за ре вић на пи са ти да му је био ро ђен дан – већ да му
је би ла го ди шњи ца ро ђе ња. Не ће на пи са ти да на пу ту за Вар јаш ниг де
ни је би ло др ве ћа – већ ће на пи са ти да је те ле граф ски стуб био је ди ни
пред став ник др ве ћа. И да не на бра јам. И кит ња сто и кра сно ре чи во.

Али, оно по че му се раз ли ку ју Пи шче вић син и Ми лан Ла за ре вић
је сте од нос пре ма свом на ро ду. Алек сан дар Пи шче вић се Ср ба га ди,
Ми лан Ла за ре вић Ср бе во ли. И ни је зго рег па ра фра зи ра ти ре че ни цу
ко ју је Ла за ре вић за пи сао о свом дру гу, Или ји Ивач ко ви ћу – исти на у
јед ном дру гом тек сту: био је је дан од нај бо љих Ср ба! (Не ма ве ће по хва -
ле од те!)

Не бих ула зио у рас пра ве да ли је ово ме мо ар ска ли те ра ту ра (по ми -
њу се ов де и зна чај не исто риј ске лич но сти), ни ти да ли је ово ау то би -
о гра фи ја... Има ов де и це ли на, ко је би мо гле да се на ђу у сва кој
ан то ло ги ји срп ске про зе...

Пр ви Пи шче вић је пи сао ме мо а ре, дру ги је пи сао успо ме не. То сам
већ на пи сао. Ме ђу тим, оно што је за јед нич ко обо ји ци је сте да су не за -
до вољ ни... Ту се Ми лан Ла за ре вић ука зу је као су шта су прот ност: наш
ју нак зра чи ве дри ном.8 (По не кад ми се учи ни да је До си теј Об ра до вић
по тро шио го то во сву ве дри ну срп ских пи са ца – ве ко ви ма уна пред.)
Чак и на по чет ку књи ге Су бо �е и не�е ље док тра је бом бар до ва ње (1944.
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7 Во ји слав Ми лу тин, Слу жбе на бе ле шка, Но во Ми ло ше во 2016. По сто је из у зет не књи ге,
ко је се по ја ве пре вре ме на. (Ово га пу та �р жа ва, а не чи та о ци, ни је зре ла за ову књи гу.)
8 По ме ну ће Јо ван Пеј чић, с пра вом, у на сло ву свог при ка за ове књи ге: уме�нос� жи вље ња.



го ди не) – не ки већ ста ри, офу ца ни, ми ло срд ни ан ђео – Ми лан Ла за ре -
вић је сте сми рен.

На пи сао сам већ да Ми лан Ла за ре вић са со бом но си Ба нат. Тај Ба -
нат је сло бо дан. Али, ка ко су се про шлост и са да шњост ис пре пле ли,
Ми лан Ла за ре вић као да би да још јед ном осло бо ди Ба нат – и да до ту -
че Ау стри ју. (Ро до љу бље је кон стан та про ву че на кроз чи та ву књи гу, а
по себ но је из ра же но ка да се од ла зи у про шлост.) Ср бин из Пан че ва,
нај ја чи Ср бин у Пан че ву, на при мер, ухап шен је због Ду бров ни ка. (Ду -
бров ник се ов де ука зу је као све ти о ник сло бо де.) При су ство вао је тај
нај ја чи Ср бин от кри ва њу спо ме ни ка Џи ву Гун ду ли ћу и за то га хап се.
Моћ на је и по тра га за пор тре том Сте ва на Кни ћа ни на и на ла же ње тог
пор тре та... (На слов овог тек ста би са да тра жио епи зо ду са тра же њем
ми ни стро вог ци лин дра!) У по сла сти чар ни ци, на сто лу (по сле по тра ге)
од ма ра се Кни ћа нин, мо жда за истим сто лом, за ко јим је Франц Фер -
ди нанд се део са сво јом ве ре ни цом и сте зао јој струк... А све то во ди ка
сце ни ко јој би сва ки Ср бин же лео да при су ству је. Мо ли Ау стри ја да
јој Ју го сла ви ја из ве зе, ни је ни ва жно ко ли ко ва го на ку ку ру за, али Ми -
лан Ла за ре вић је не у мо љив. Ни оно што смо им про да ли још ни су пла -
ти ли. Ду жни су нам. Гле да наш ју нак ка ко Ау стри ја про па да и бе ле жи
оно што би мо жда за бе ле жио и отац Ми хај ла Пу пи на, као и Ста ри
бард, Сте ван Вла ди слав Ка ћан ски: „Ко ће са да за њу ги ну ти?” Био је
Ми лан Ла за ре вић у пра вом тре нут ку на пра вом ме сту! Ни је му би ло
жао на шег ве ков ног не при ја те ља и веч ног ин три ган та...

А мо жда сам чи тав опис књи ге мо гао по че ти епи зо дом из Ри ма. На
са мом кра ју књи ге, и на кра ју да на, наш ју нак се из хо тел ске со бе спу -
шта до ре цеп ци је, јер је остао без ци га ре та. Ту упо зна је нео бич ну не -
зна ку са ко јом се дру жи са мо то ве че. Та не знан ка, ко ја са ма за се бе
ка же да је ни ка кви ца, из го ва ра ре че ни цу за пре при ча ва ње... Али, та
ре че ни ца зах те ва увод. Не у да та не знан ка се по ро ди ла у Мон те Кар лу...
О том де те ту, а и о ле пој не знан ки, у по чет ку бри не отац тог де те та...
А он да пре ста је. Отац је кар ди нал; не знан ка је до шла у Ва ти кан да га
на ђе, али ни је сти гла да ље од не ког се кре та ра... До би ја 100 000 ли ра и
све сна је да је љу бав на при ча го то ва. Наш ју нак, ко ји је чи та ву при чу
чуо, бла го се ша ли са но вом по зна ни цом. Пи та је да ли ће јој де те, кад
по ра сте, би ти кар ди нал... А не знан ка од го ва ра, и то је та ре че ни ца ка
ко јој смо ишли: „Во ле ла бих кад по ра сте, да та ко ле по при ча о ве тру
као Ви...”

И при мо ра ла нас је та ре че ни ца да се ла га но вра ти мо на по че так
књи ге и да тра жи мо сва она ме ста у ко ји ма се по ми ње ве тар... Већ на
по чет ку књи ге, ка да нам го во ри о че му ће пи са ти, наш ју нак као да ве -
тру по кла ња стра ни це... Те ко је је ве тар од нео и при па да ју ве тру. Са -
мо што не ка же: зна ве тар шта ра ди... (Тај лу пеж ве тар из по е зи је
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Ми ле те Јак ши ћа.) Шта ра ди ве тар кад не ду ва, пи тао је наш ју нак мај -
ку док је још био де те...

Си гур но би је дан од по че та ка тек ста го во рио и о ју на ци ма ко ји као
да су сти гли из ко ме ди ја Ма ри на Др жи ћа... По ја вљу је се Др жи ћев По -
мет у ли ку пор ти ра, ко ји је у ста њу да не треп не он да ка да се треп ну ти
мо ра; али се По мет по ја вљу је и у ли ку ка фан ске ку ва ри це, ко ја зна ка -
ко се до ср ца и нов ца го сти ју нај лак ше сти же...

Ма да, на чин на ко ји је Ми лан Ла за ре вић ожи вео и до ту као ти пи -
зи ра ну лич ност хва ли са вог вој ни ка, оста је као ли те рар ни ме да љон, али
и као обра зац ро до љу бља. (Про ву че но је то ро до љу бље кроз чи та ву
књи гу, по на вљам то, па и кроз овај текст.) На и ме, хва ли са ви не мач ки
вој ник то ком Пр вог свет ског ра та бо ра ви у Ср би ји то ли ко ду го да је,
по соп стве ним ре чи ма, ско ро на у чио срп ски је зик... А учио га је, и ту
са да по чи ње хва ли са ње, не од јед не, већ од ви ше срп ских учи те љи ца...
На кра ју је ис па ло да је на у чио јед ну је ди ну срп ску реч, а и ту по гре -
шно: Шљи бо виц. Но, ту ни је крај. Са за до вољ ством је Ми лан Ла за ре -
вић опи сао при јем по сле ко јег же на хва ли са вог вој ни ка се да у ту ђи
ау то док је муж уне зве ре но тра жи. (Има ле пих по бе да у овој књи зи.)

Ка да сам већ по ме нуо шљи бо виц, мо жда би се на овом ме сту мо гла ре -
ћи и ко ја реч о је зи ку. Мо ра се, на рав но, има ти на уму оно што је Све то -
зар Пе тро вић за бе ле жио о Сре те ну Ма ри ћу, а мо гло би се са свим
пре ци зно при ме ни ти и на Ми ла на Ла за ре ви ћа. На и ме, Пе тро вић по ми -
ње Ма ри ће ву иро ни ју, ко ја се пре пли ће са су до ви ма ко ји же ле би ти до -
слов но схва ће ни... Та кво пи са ње зах те ва и па жљи во чи та ње. (Је ди но
би смо Ла за ре ви ће ву иро ни ју име но ва ли као ба нат ску иро ни ју.)

Ка да Ла за ре вић у Ду бров ни ку чу је две-три не по зна те ре чи (ту ђи -
це из ита ли јан ског је зи ка), са мо ће кон ста то ва ти да би на у чио ма тер -
њи је зик ка да би у Ду бров ни ку остао још два-три да на... По ме ну ће наш
ју нак и „слу жбе ни кра љев ско-угар ско-хр ват ско-сла вон ско-дал ма тин -
ско до мо бран ски је зик”. Е, ка да је уста но вље на но ва вој на фор ма ци ја,
на том жи во о пи сном је зи ку (све сно сам до дао јед но о) зва ла се: ко �у -
ра шки о�во јак. Али је леп до дир са кај кав ским на реч јем: „Пр ви пут чу -
јем кај кав ско на реч је, то ли ко при сно и бе за зле но као да са мо де ца њим
го во ре”. Има ов де и ау то кри ти ке: ка да Че си пре го ва ра ју са ју го сло вен -
ском де ле га ци јом, сви зна ју срп ски је зик. Од на ших пре го ва ра ча ни ко
ни је знао че шки... Пре ки дам. Оста вљам бу ду ћим ис тра жи ва чи ма да
пра те је зик и ми сли о је зи ку Ми ла на Ла за ре ви ћа. Ина че, то ком пре го -
во ра, го во рио је не мач ки је зик, ко ји је на у чио у Фран цсфел ду (да на -
шњем Ка ча ре ву)...

Пре ћу тао сам то ли ко то га у овом чи та њу. За о би шао сам у ве ли ком лу -
ку опис мо рал не ле по те Ла за ре ви ће ве ба ке... Скла ди ште иза мли на пу но
бра шна ов де се ука зу је као цр ква. Али, цр ква ко ја не узи ма, већ са мо да је...
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Пре ћу тао сам и ве се ле хи пер бо ле Ми ла на Ла за ре ви ћа. Ле сков ча ни
се пре по зна ју по то ме што има ју са мо два, нај ви ше три пр ста на ру -
ци... (Од гри зли су их док су је ли ће ва пе.) А пе че на пра сад у Ле сков цу,
са но же ви ма и ви љу шка ма за бо де ним у ле ђа, тр чи по ули ци... Му со ли -
ни је, пак, „цео На пуљ за мо чио у мо ре и опрао га од ло по влу ка, ла ко -
ми сле но сти и – ве се ло сти”. А на пре го во ре о пре ци зним гра ни ца ма
ри бо лов них во да, Ми лан Ла за ре вић је до вео чо ве ка ко ји лич но по зна -
је сва ку ри бу у Ја дра ну...

Пре ско чио сам и Ла за ре ви ћев ау то пор трет. Чи ни ми се да је тај ау то -
пор трет по ну дио – опи су ју ћи Бран ка Ла за ре ви ћа. Да кле, увек ве дар и љу -
ба зан. „И увек са је два при мет ним по ма ло иро нич ним, осмеј ком у очи ма
и око уса на.” Мо гао би се тај пор трет до пу ни ти и по не ком ре че ни цом Јо -
ва на Ду чи ћа, али... Књи га се мо ра чи та ти. Не ве руј те кри ти ци.

За о би шао сам и реч ни са о бра ћај. Ка да се у овим се ћа њи ма по ја ви
ле па же на – од мах се пре ки да реч ни са о бра ћај! Но, то ипак зах те ва об -
ја шње ње. Ка да је ви део ле пу По ља ки њу, Ми лан Ла за ре вић ни је у ста -
њу да опи ше ње ну ле по ту... На пра вио је па ра ле лу са Ге те ом, ко ји ни је
био у ста њу да опи ше Рај ну код Шаф ха у зе на... А Мон тењ је тај исти,
нео пи си ви во до пад на Рај ни јед но став но опи сао: ту во до пад пре ки да
реч ни са о бра ћај. Авај. То је сте тач но, али ни шта нам не го во ри... „Све
је ствар ср ца и илу зи је” – до да је наш ју нак.

И до ђо смо до кра ја: ако би се кон ти нен ти од ре ђи ва ли по књи жев -
но сти, Ба нат би био по се бан кон ти нент.

Ми лан Ла за ре вић нам се у овом вре ме ну (ка да су ин тим но и јав но
за ме ни ли ме ста) ука зу је као ан ђео – у оном то плом, људ ском сми слу.

А чи та лац по сле све га оста је умо ран као ду бро вач ки го луб, ко ји се
умо рио по зи ра ју ћи фо то -по чет ни ци ма. Јер, пи сац ових ре да ка, пред овом
књи гом, уи сти ну се осе ћа као да пр ви пут пи ше књи жев ну кри ти ку.9
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9 Оста ла су ми Ве ли ка ко ла не ба пре вр ну та по ред пу та, ка ко их је то ком Пр вог свет ског ра -
та ви део Све ти слав Сте фа но вић... Иста Ве ли ка ко ла, ко ја ви ди ба нат ски вој ник у Лом бар -
ди ји, али и Ми лан Ла за ре вић у Не мач кој... Мо ра се не што и пре ћу та ти. Ако ни шта дру го,
то смо мо гли на у чи ти од Ми ла на Ла за ре ви ћа.


