
ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ ПО ДРУГИ ПУТ 
МЕЂУ СРБИМА 

Када би се којим случајем Лаза Лазаревић нашао 
по други пут међу Србима прошао би баш као и Марко 
Краљевић у причи Радоја Домановића или можда чак и као 
сам Господ у „Великом инквизитору” Фјодора Михајловича 
Достојевског. Јер Лаза Лазаревић данас не би разумео нити 
познао свој народ којем, уосталом, више није ни потребан. 
Лазаревић је био велики трагичар времена у којем је живео 
и прос- тора на којем је обитавао. Да је, којим случајем, 
живео у нашем добу и на нашим просторима - био би још 
трагичнији. 

Његов патриотизам и здрави национализам, на 
који су и ондашњи „европејци”, попут Скерлића, гледали са 
омаловажавањем и ниподаштавањем у данашњем времену 
потрошен је и доведен до апсурда грубом вулгаризацијом 
неких нових „родољубаца”. Лазаревићева жртва за 
породицу и отаџбину, про- јављена кроз његово одбијање 
да се ожени странки- њом, да остане у туђини и тако презре 
свој род, данас делује егзотично и нестварно. Лазаревићев 
осећај дуга према завичају који га је прожимао као 
стипендисту српске владе, послатог у Немачку да изучи 
меди- цинске науке и као лекар помогне отачаству, његово 
одрицање и одговорност пред Богом и народом, данас 
делују романтично и утопијски. Питање је да ли би се Лаза 
нашег времена уопште и вратио са студија из богате 
Немачке у сиромашну Србију јер данашња срп- ска 
интелигенција углавном „путује у супротном смеру”. Осим 
тога, женидба са странкињом данас се у Србији посматра 
као идеална прилика за добијање иностране визе или 
држављанства неке од западних земаља. За такву женидбу 
млади Срби плаћају енормне суме еура којекаквим 
европским удовицама, распуштеницама и бабама, не би ли 
се докопали стра- ног држављанства. 

Међу Србима идеал жртве данас је „пре- вазиђена 
категорија” о којој се говори са подсмехом. Обесвећивање 
жртве је постао хоби разних невла- диних организација и 
„свесних” појединаца. Нити отаџбина, нити вера, нити 
нација, па чак ни породица више нису довољан разлог за и 
најмању жртву. 

Још један Лазин идеал је сасвим избледео у 
српском роду под утицајем „новог доба”. Међу Србадијом је 
исчилило осећање „дуга”. Савремени Србин не познаје 
осећај дуга ни према оцу, ни према мајци, чак ни према 
свим оним безименим јунацима који су положили своје 
животе за слободу и част отаџбине „од Косова до Јадовна”. 
Дуг се данас схвата искључиво материјалистички и 
изражава се у новцу. Дуг се данас обрачунава. Морални дуг 
је сасвим непозната категорија. Лаза Лазаревић је осећао 
морални дуг како према отаџбини која га је послала на 
скупо школовање и која је од њега очекивала да сво- јим 
знањем и радом допринесе националној обнови, тако и 
према породици, оличеној у мајци која је очеки- вала од 
свог сина да се ожени Српкињом која ће му изродити децу, 
а не Швабицом која ће га одвући од завичаја, вере и језика.

У неким од својих приповедака Лазаревић истиче 
узалудност жртвовања, као што је то случај у 

причи „Све ће то народ позлатити” у којој ратни инвалид, 
бранитељ отаџбине, проси пред црквама да би преживео. 
Али овде се не истиче узалудност самог жртвовања као 
племенитог чина, већ један пословични српски немар према 
свему што је достојно поштовања и пажње. Лазаревићев 
јунак не жали што је дао своје здравље и младост за 
отечество, већ зато што држава и друштво не маре за 
његову жртву, остављајући га на цедилу. То је, нажалост, 
прича која се понавља и у данашње време. Лазаревић није 
био разочаран у своје идеале, како то многи мисле, већу 
државу која је те идеале презрела и одбацила. Ни данашња 
српска држава се, нажалост, не разликује много од 
ондашње. 

После ових речи поставља се питање како уопште 
говорити о човеку којег одавно нема и о којем данас судимо 
на основу девет приповедака, пар све- дочанстава и 
неколико предрасуда? Колико је нама данас уопште близак 
Лазаревић и колико можемо да га разумемо у оваквој 
Србији и међу оваквим Србима? Неки га и данас виде као 
„црног арханђела -судију, који са закоником патријархалног 
морала и са бичем одмазде у рукама, гневан, иде светом 
Србије и тражи преступнике и грешнике да их казни”. У 
последње време неки млађи српски „есејисти” у својим 
писанији- ма исмевају родољубље Лазе Лазаревића, 
Алексе Шантића, Јована Дучића, Ђуре Јакшића, Његоша, 
владике Николаја Велимировића, Светог Саве... чак 
покушавају и да повуку паралеле између појединих 
савремених „родољубаца по професији” и истинских 
патриота из славне српске историје који су вековима чували 
„светло наше вере”. 

Заправо, најжалосније од свега јесте то што из 
данашње временске перспективе Лазини идеали изгледају, 
у најмању руку, наивно и утопијски. После негативних 
искустава у ратовима од 1991. до 1999. године, када се 
држава показала недораслом и слабом, српска омладина 
иде у другу крајност, одричући се свега националног и 
верског. Данас, када је свакој другој мајци теже да се 
одрекне козметике и гардеробе, неголи нерођеног детета 
којег убија у утро- би, не пружајући му шансу за живот, 
данас, када је сваком другом сину важнији нов аутомобил, 
каријера или туђа жена, неголи рођена мајка и отац који 
умиру сами и напуштени, данас када је држави важнији 
изрод него пород, углед него понос, туђа помоћ него 
власти- то добро, Лазина жртва изгледа далеко и нереално.

Лазаревић је био левичар у младости, да би у 
зрелом добу спознао дубље истине живота, окрећући се 
највећем левичару људске цивилизације - Исусу Христу. 
Једни у овоме виде метаморфозу и узрастање европског 
интелектуалца, други, пак, разочарење и тугу огорченог 
паланачког духа. Истина је подједнако далеко и од једних 
као и од других. Лаза је цео свој живот остао исти и свој, 
без већих ломова и прео- бражаја. Бити левичар у 
Лазаревићевој перцепцији значило је, пре свега, бити 
хуманиста и човекољубац, дакле бити истински хришћанин. 
Његово лутање је само „долажење различитим путевима 
до истог". Његов животни пут понајбоље потврђује каснију 
мисао Николе Пашића: „Ко у младости није био левичар, тај
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Ревизионизам у савременој српској књижевности (99)

ПИШЧЕВИ ЗАПИСИ (1969-1980)
ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА 

Други том записа Добрице Ћосића1 хронолош- ки 
доноси ауторова запажања о догађајима овог доба, као у 
првом тому (в. Искру јун 2003), подвлачећи све већа 
размимоилажења између аутора и комунистичке Партије, 
да би кулминирала његовом оставком на пар- тијско 
чланство и све већим прогоном од стране Партије. С 
обзиром да је Ћосић инсистирао на своја мишљења а 
Партија на својима, ова књига даје драго- цен увид у борбе 
унутар Партије. 

И у овом тому Ћосић највећу пажњу посвећује Титу, 
овог пута са много већим сарказмом, једноставно 
негирајући трајни успех његове историјске улоге. Као 

Лаза  . . .  

није имао срца, а ко то постаје у старости, нема мозга”. 
Лаза је био левичар срца, члан оне малобројне армије која 
узима за свој животни мото хришћанску максиму: „наше је 
само оно што другоме дамо”. Храбро носећи свој крст кроз 
животне буре, Лаза Лазаревић нам је оставио тековине које 
нису могле бити обезвређене каснијом грубом 
вулгаризацијом насилних социјалних револуција. Да је 
данас међу нама, Лаза би нам на све наше муке и невоље, 
одговорио великом јеванђељском истином, оличеном у 
речима апостола Павла: „Све вам је допуштено, али вам 
није све на корист!” 

Лазаревићева патријархалност, дубока 
приврженост и оданост породици и отачаству, као највећим 
светињама, његова пожртвованост и поноси- тост 
представљају данас велику тековину коју нам је писац 
завештао, али на коју смо ми Срби заборавили. Пола века 
систематског разбијања породичног нук- леуса и стварања 
„колективне свести” најдубљи траг је оставило управо у 
српском роду. Комунистима је највећу сметњу на путу 
изградње „новог друштва и новог човека” представљала 
патријархална српска породица у којој се поштовао отац, 
држава у којој се поштовао краљ и Васељена у којој се 
поштовао Бог. С друге стране, тековине западне 
цивилизације које полако продиру у све поре нашег живота 
газе послед- ње остатке патријархалног Лазиног света. 
Лазаревићев „отпор новом човеку” звучи данас веома 
познато и актуелно. Ипак, дух српства опстајава Божјим 
промислом у срцима малобројних српских родољуба и 
хришћана који су га сачували упркос свим недаћама и 
искушењима савремене цивилизације. Зато би у сваком 
српском дому у Србији, Црној Гори, Републици Српској и 
дијаспори, поред Светог Писма и Горског вијенца, требала 
да се нађе и по једна књига Лазаревићевих приповедака. 
Нема лепшег моралног уџбеника за младу Српчад из којег 
ће боље научити шта је то истинско Светосавље, 
породична патри- јархалност и побожна народна традиција. 
Лаза Лазаревић по други пут међу Србима потребнији нам 
је данас него икада пре. 

Микица Илић

и многи разочарани комунисти, нарочито интелек- туалци, 
он сада види у њему човека веома лоших карактерних 
особина: „Стаљинистичко-коминтер- новска идеологија, 
тиранска, деспотска и демагошка природа, недовољно 
знање и образовање, не- разумевање историје и 
могућности народа којима је владао, цезаризам и 
монархизам под комунистичком маском, грандоманија и 
одсуство одговорности за будућност државе којом је скоро 
четири деценије неприкосновено владао, учинили су Јосипа 
Броза политичаром који је упропастио и оно што је добро 
урадио. Он је најзаслужнији за пораз свог дела.”(376) С тим 
се слаже и један од старих, заслужних чланова Партије, у 
лето 1970.: „Некад сам веровао да неки људи обмањују 
Старог лажним извештајима. Сада почињемо међусобно да 
шапућемо да је Стари за све крив. И јесте. Више не може 
да се правда и брани. Он је своје дело упропастио. Да је 
умро пре десет година, умро би као историјска величина. 
Остао би легенда. Сада се његов ауторитет руши и 
распада. А земља тоне у амбис...”(33) Ћосић даље вели: 
Тито, „пресит свега, не може више ни да се обрадује, а 
нема ни дос- тојанства да се згади на толико подаништво. 
Као сви велики тирани, он рутинирано служи својој лажној 
величини; он ревносно испуњава протокол који радоз- налу 
светину, пре свега дечурлију и мале општинске 
функционере, забавља и даје им значај...”(213) 

Титова најјача карактерна особина и највећа мана 
је властољубље. „Имао је генијално чуло за власт; да види 
све могућности да освоји власт и непогрешиво нањуши 
своје непријатеље, све који му угрожавају власт. Тито је био 
пунокрвна политичка животиња. Права политичка 
звер.”(391) У напорима да се одржи на власти, Тито је 
непрестано мотрио на могуће противнике и немилосрдно их 
таманио: „Титови методи ликвидације противника откривају 
у потпуности његову политичку природу. Све своје 
неистомишљенике он проглашава издајницима... За издају 
није потребна аргументација. Партија и вођа имају право да 
је изрекну... Неистомишљеника свагда прати клевета; никад 
се не каже права истина о њиховом супротстављању вођи и 
Партији. И што је противник опаснији, клевета је већа и 
апсурднија; што је више у праву, његова кривица је већа и 
трајни- ја.”(198) Властољубље је спречавало Тита да 
призна- је своје грешке и да из њих извлачи поуке: „Тито се 
није мењао, иако је мењао све око себе. Он је мењао 
стварност да би је прилагодио себи. Пред својим 
поданицима и светом симулирао је промене, заправо је 
мењао само маске, костиме, мизансцен и понеки придев за 
новог непријатеља. Сви његови политички говори имају 
исти почетак и исти крај; они су у шеми бољшевичке 
ритуалности... Фелдвебел који је постао маршал био је 
најокрутнији према онима који су покушали да испоље 
нешто части и поноса.”(371) 

Друга јака Титова особина је урођено лукав- ство. 
„То је човек без маште, осим хедонистичке, али непојмљиво 
лукав. У лукавству је његова генијалност. А лукавство је 
интелигенција примитивних људи.”(232-33) „Онако како је 
изманипулисао и 
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