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ИСТО РИ ЈА КРОЗ ЛИЧ НУ ПРИ ЧУ
(Дра ган Ла за ре вић, Ву ја дин Ра до ва но вић, Ра де То вла ди јац: Сат, Пче ли ца, 

2018)

На ма на Бал ка ну је му ка од исто ри је. И то не за то што је бо га ти ја не го дру где (а 
је сте!), не го за то што је сва ки час ре ви ди ра мо и око ње них зна ча ја и до ме та се сва ђа-
мо. Пе де сет го ди на смо бри са ли прет ход ну исто ри ју, као да је ни је би ло или ма кар да 
ни је вред на по ме на и по но са, е да би смо по том обри са ли тих пе де сет го ди на да не 
оста не ни по мен на Мир ка и Слав ка. Вин стон Смит шља ка код нас у три сме не!

Ка ко он да у та квом дру штву на пра ви ти стрип на исто риј ску те му а не упа сти у ре-
ви зи о ни стич ко лу ди ло и не пот па сти под па те тич ни ро ман ти зам? Не огре ши ти се о 
исто риј ске исти не, али и не би ти слу га зва нич не про па ган де?

Упра во ова ко ка ко Де Ла за ре (Дра ган Ла за ре вић, 1964) ис пи су је сце на рио за на-
гра ђи ва ни (63. са јам књи га у Бе о гра ду – нај бо ље стрип из да ње за 2018!) и ви ше не го 
то пло при мље ни стрип Сат („Пче ли ца“, 2018).

То пло ис при ча на при ча, слич на Ми лу ти но вој Дан ка По по ви ћа (за то се је дан од 
ли ко ва та ко и зо ве!), са мо то пли ја, ин тим ни ја, до жи вље ни ја. Без иде о ло шких пре ми са 
и при ме са. Без мо ра ли стич ких по ру ка и по у ка. Де Ла за ре при ча сто ри ју ко ја се у ње-
го вој по ро ди ци пре но си с ко ле на на ко ле но: о свом пра де ди Ра до ми ру, на и ме. Пра-
ти мо у стри пу пра де ду, кроз Гол го ту пре ко Ал ба ни је, са зна је мо из ње го вих се ћа ња да 
је код ку ће у Ср би ји оста вио не до љу бље ну дра гу и ма лец но де те. Сти же мо са Ра до-
ми ром на грч ку оба лу. Пре во зи нас ла ђа фран цу ска до Афри ке и Ту ни са. Ка ми о ни ма 
нас тран спор ту ју у фран цу ску ме ди цин ску ло гор-бол ни цу, те 1916. го ди не. Не ки ло-
кал ни кли ња ту Ра до ми ру у бол нич ком кре ве ту до но си до ма ћи слат киш од бра шна и 
ме да (са зна је мо да се слат киш зо ве – зе ла биа). Ра до мир му за уз врат по кла ња срп ску 
шај ка чу. Ста ње се пра де ди по гор ша ва, на ла зи се из ме ђу жи во та и смр ти. При ви ђа му 
се ње го ва Јул ки ца, док га ме ди цин ска се стра не гу је. У кли њи са шај ка чом ви ди свог 
си на Дра га на. Вра ћа нас сво јим сом нам бул ним се ћа њи ма на се о ско има ње. Ви ди мо 
га ка ко оре, ко си, ка ко ло ми слав ски ко лач... При ви ђе њи ма ту ни је крај. У фран цу ском 
офи ци ру ко ји му уру чу је дар – за па ко ван сат, он ви ди ан ђе ла. И тај ан ђео му по кла ња 
сат чи је ка заљ ке се тран сфор ми шу у вој ни ка са пу шком. Над ре ал не сце не за над ре-
ал но ста ње. Кад се на са мр ти до ђе све сти, да је свом при ја те љу Ми лу ти ну сат и за ве шта 
га да оба ве зно пре жи ви и од не се ама нет Ра до ми ро вој по ро ди ци, да им пре не се оно 
што се под ра зу ме ва – да их во ли. Ра до мир се по том пре ста вља, од ла зи на не бо, во ђен 
прет ход но ви ђе ним ан ђе лом (ко ји фри зу ром под се ћа на Ра до ми ро вог пра у ну ка и 
сце на ри сту овог стри па, али то је ус пут на и нео ба ве зна по све та цр та ча Ву ја ди на Ра-
до ва но ви ћа Ву је) и во ди га у не бе ско ко ло ан ђе ла. Ју ли и Дра га ну се, за тим, на про зо ру 
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у но ћи ука зу је Ра до ми ров дух и те ши их да не пла чу, про ри че им да ће Дра ган има ти 
пет си но ва и да ће им дом увек би ти пун. Пре ба цу је мо се у од суд ну 1918. и про би ја мо 
за јед но са Ми лу ти ном Со лун ски фронт, пред во ђе ни са не бе са Га ври лом ко ји уби ја 
ажда ју. Ми лу тин до но си ама нет већ по од ра слом Дра га ну ко ји во ди ку ћу и одр жа ва 
дом. Ма гло ви тим ско ком пре ба цу је мо се у 1982. го ди ну и при су ству је мо по ро дич ном 
оку пља њу за Аран ђе лов дан. Ис под ико не Га ври ла ви си сат. На ред не го ди не Ра до ми-
ро ви по том ци од ла зе у Ту нис. Про на ла зе си на оног кли ње са шај ка чом ко ји их во ди 
на гро бље и при по ве да о Ра до ми ро вим по след њим да ни ма. Над мо рем се ви ју сти-
хо ви пе сме „Та мо да ле ко“. Ис под Га ври ло ве ико не, а из над за па ље не све ће и да ље 
от ку ца ва Ра до ми ров сат.

Ви дех не где не су ви слу кри ти ку да је цр теж овог стри па на ни воу сли ков ни це. Од-
ва жни кри ти чар не ка пи ра да су цр теж и бо ја упра во са та квом на ме ром и ра ђе ни – да 
бу ду при јем чи ви мла ђој пу бли ци, а из ис ку ства школ ског би бли о те ка ра мо гу да по-
све до чим да су ова кви стри по ви нај о ми ље ни је шти во школ ске по пу ла ци је, ко ја све 
ма ње има во ље да чи та књи ге и учи исто ри ју. Сто га: школ ске би бли о те ке оба ве зно 
оп скр би ти овим стри пом! Не би ли нам што пре пре ста ло да бу де му ка од исто ри је, 
али и да што ви ше њих ви ди ка ко се мо же по ште но, не на ме тљи во и не дог мат ски ис-
при ча ти исто риј ска исти на кроз лич ну и до жи вље ну при чу.


