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ПА ВЛЕ БО ТИЋ

ТАЈ НА КР СТА ЛА ЗА РЕ ВИ ЋЕ ВЕ  
„ШКОЛ СКЕ ИКО НЕ”

Зар мо же би ти љу ба ви без жр тве?
 Ла за Ла за ре вић1

Ла за Ку зма на Ла за ре вић ста ри ном је хер це го вач ки Ср бин. 
Из Хер це го ви не пре ци Ла зе Ла за ре ви ћа до се ља ва ју у ма чван ско 
се ло Кле ње, по крај Шап ца. Ро ђе ни брат Ла зи ног де де Ла за ра Хер
це гов че ви ћа (у мо на штву Ме лен ти је) био је из ве сно вре ме игу ман 
три ју ма на сти ра: Чо ке ши на, Ра до ва шни ца и Ту ман; док је ро ђак 
Ла за ра Хер це гов че ви ћа (у мо на штву Со фро ни је), та ко ђе био на
сто ја тељ ма на сти ра Чо ке ши на. Ла за Ла за ре вић ро дио се у Шап цу 
1851. го ди не.2 

До крај но сти ће Ла за Ла заре вић раз ви ти про фе си о нал ни 
аспект соп стве не лич но сти. Пре во дио је са ру ског, не мач ког и фран
цу ског, свр шио је Прав ни од сек Ве ли ке бе о град ске шко ле и био 
док тор ме ди цин ских на у ка, ака де мик је Срп ске кра љев ске ака де
ми је од 1888. го ди не, био је лич ни ле кар кра ља Ми ла на Обре но ви
ћа и са ни тет ски пот пу ков ник, са до бро тво ром Лу ком Ће ло ви ћем 
уче ству је у осни ва њу Пр ве бан ке бе о град ске, уче сник је у три 
Ср би ји на ра та,3 је дан је од нај и стак ну ти јих при по ве да ча срп ског 
ре а ли зма.

1 Ла за Ла за ре вић, „Вер тер”, Де ла, Срп ска књи жев ност у сто књи га, књи га 
32, СКЗ – Ма ти ца срп ска, Бе о град – Но ви Сад 1970, 227.

2 В.: Ђор ђе Пе рић, „О Ша бач ком тр гов цу Ку зма ну, оцу при по ве да ча 
Ла зе Ла за ре ви ћа”, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор, Фи ло
ло шки фа кул тет, Бе о град 2012, (78), 128.

3 В.: Си ме он Ба бић, „Чо ве ко љу бље и ро до љу бље др Ла зе К. Ла за ре ви ћа”, 
Ла за К. Ла за ре вић – Жи вот и де ло, Збор ник ра до ва, Срп ско ле кар ско дру штво, 
Бе о град 2012, 131–132.



518

Ко ли ко нам је по зна то, као при по ве дач Ла за Ла за ре вић ни је 
на пи сао име ни цу пси хо ло ги ја или при дев пси хо ло шки.4 Упр кос 
то ме, срп ска књи жев на на у ка кон стант но је пра ви ла од Ла зе Ла за
ре ви ћа пи сца пси хо ло шког. Ипак, од ре ђе ни број књи жев них исто
ри ча ра и кри ти ча ра ни је пре ћу тао Ла за ре ви ће во хри шћан ство: 
Мар ко Цар,5 Ми лош Сав ко вић,6 Ми лан Ка ша нин,7 Вла ди мир Јо
ви чић,8 Го ра на Ра и че вић,9 Мар ко М. Ра ду ло вић,10 Бра на Ди ми три
је вић,11 Си ме он Ба бић,12 Оли ве ра Ра ду ло вић13... 

4 У Реч ни ку при по ве да ка Ла зе Ла за ре ви ћа Бра ни сла ве Је лић (Ма ти ца 
срп ска, Но ви Сад 2008) не по сто је мор фо ло шки об ли ци пси хо ло ги ја и пси хо ло шки.

5 „По гле дај те, на при мер, оно га ста рог по пу у „Школ ској ико ни”. Пи сац 
у ње му чи сто жи ви, и као да од ње го вих не да ћа и бо ло ва па ти. Он га уза стоп це 
пра ти по стра шном Кал ва ри ју уз ко је се ста рац пе ње, и као да у свом ро ђе ном 
ср цу ње го ве му ке му чи. Ни је чи сто мо гу ће да се чо век у ве ћој ме ри са дру гим 
чо ве ком иден ти фи ку је, ни да се већ ма са жи ви са ту ђим не во ља ма, не го ли је то 
ов де учи нио Ла за ре вић.” (Мар ко Цар: „Ла за К. Ла за ре вић”, Мо је сим па ти је, 
Из да вач ка књи жар ни ца Скер лић, Бе о град 1933, 125)

6 „Ту ’ин ди ви ду ал ност’: жр тво ва ти се за сво је имао је Ла за.” (Ми лош Сав
ко вић: „Ла за Ла за ре вић”, Огле ди, Про све та, Бе о град 1952, 236.)

7 „Што још ви ше за ди вљу је у при по ве да ча из до ба ре а ли ста, у Ла зе Ла за
ре ви ћа има вер ских осе ћа ња.” (Ми лан Ка ша нин: „Све тлост у при по ве ци (Ла за 
Ла за ре вић)”, Суд би не и љу ди, Срп ско кул тур но дру штво Про свје та, За греб 2001, 
152.

8 „Обр ван но стал ги јом (Ла за Ла за ре вић, прим. П. Б.) сма трао је из да јом 
и про пра ћао гри жом са ве сти и ка ја њем сва ки тре ну так.” (Вла ди мир Јо ви чић, 
Пе сник мо рал не но стал ги је, Про све та, Бе о град 1978, 72)

9 „Она кап ко ја је ка ну ла ис под Ми тро вог ру ка ва и бле сну ла спрам ме
се чи не део је истог епи фа ниј ског емо ци о нал ног ре ги стра што је пра тио об ја ву 
бо жи је ми ло сти ко јом је на гра ђе на она ко ја је па ти ла, а са зда на је од љу ба ви и 
вер но сти.” Го ра на Ра и че вић: „Епи фа ни ја у при по ве ци ’Пр ви пут с оцем на ју
тре ње’ Ла зе Ла за ре ви ћа”, Ла за Ла за ре вић ју нак на ших да на, Ака дем ска књи га, 
Но ви Сад 2007, 110.

10 „Ре ли ги о зност Ла за ре ви ће вог при по ве дач ког све та ни је све де на са мо 
на ети ку, већ је у исто вре ме и ми стич на, без че га уо ста лом и ни је мо гу ћан ау тен
ти чан ре ли ги о зни до жи вљај.” (Мар ко М. Ра ду ло вић: „Ми сти ка Ла зе К. Ла за
ре ви ћа”, Све ске, Пан че во 2009, го ди на де вет на е ста, број 92, јун, 172. 

11 „Код Ла зе Ла за ре ви ћа су ве ра и мо рал це ли на. Јед но без дру гог не мо же 
да по сто ји. Ла за ре вић ни је кан то вац, већ за спу па оно исто што и До сто јев ски 
у свом ро ма ну Бра ћа Ка ра ма зо ви; не ста не ли ве ре у Бо га, бри ге о спа су ду ше, 
стр аха од Бож је ка зне и с мо ра лом је свр ше но.” (Бра на Ди ми три је вић: „Пе сник 
за јед ни штва – по глед на књи жев но де ло др Ла зе Ла за ре ви ћа”, Ла за К. Ла за ре-
вић – Жи вот и де ло, 106.

12 „Уз о ре и из во ре ни је тра жио у те о ри ји ства ра ња, ко ли ко у на род ном 
жи во ту, хри шћан ској, пра во слав ној и до ма ћин ској тра ди ци ји, у па три јар хал ном 
по рет ку – увек мо ти ви сан чо ве ко љу бљем и ве ром у чо ве ка и Бо га.” (Си ме он 
Ба бић: „Чо ве ко љу бље и ро до љу бље др Ла зе К. Ла за ре ви ћа”, Ла за К. Ла за ре вић 
– Жи вот и де ло, 130)

13 „Ла за ре вић је и чу вар пра во слав не тра ди ци је... Из Ла за ре ви ће вих при
по ве да ка са гле да ва се и про блем од но са ли ко ва пре ма пра во сла вљу, ко је је у ди
рект ној ве зи са ети ком и прег ну ћи ма ко лек ти ва, од но сно по ро ди це.” (Оли ве ра 
Ра ду ло вић: „Ико на, ико нич ка сли ка и но во за вет ни ор на мен ти у при по вет ка ма 
Ла зе Ла за ре ви ћа”, Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, Но ви Сад 
2014, књ. 62, св. 1, 124)
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Са су пру гом По лек си јом (ро ђе ном Хри стић) Ла за Ла за ре вић 
је имао ћер ку Ан ђе ли ју, си на Ми ло ра да, док су им се си но ви Ку
зман и Вла дан по ро ђе њу упо ко ји ли. Ча сним Кр стом сво га ве ро
и спо ве да ња Ла за Ла за ре вић се пре ра ђи вао и об на вљао, до ка зу ју ћи 
сво ју љу бав пре ма Бо гу, бли жњи ма и отаџ би ни по слу хом пре ма 
Бож јим за по ве сти ма, по себ но пре ма за по ве сти о Све тој тај ни бра ка.14 
На су прот мно штву но во ве ков них срп ских пи са ца и пи сме ња ка 
по не се них де мо ном раз вра та, пре љуб ни штва или од ри ца ња од 
соп стве не де це, Ла за Ла за ре вић ће бла го дар но при ми ти све ти њу 
бра ка као ма лу, ку ћев ну Цр кву, до жи вот но све до че ћи да са ово га 
све та у Цар ство над зе маљ ско са стра хом Бож јим до ла зи мо или из 
тај не брач не или из тај не мо на шке за јед ни це. 

Нај зад, Ла за Ла за ре вић ни је био рав но ду шан пре ма ре а ли зму 
Хри сто вог Вас кр се ња. Нај зад, Ла за Ла за ре вић по сте пе но оста вља 
соп стве не сла бо сти и стра сти на Кр сту лич но сне цр кве но сти. 15

Ду хов ност при по ве да ка Ла зе Ла за ре ви ћа не по ти че са мо из 
ње го вих чи та ња Све тих Је ван ђе ља16 и По сла ни ца Апо сто ла Па вла, 
већ је она чин бла го дат не пу но ће Ла за ре ви ће вих са у че ство ва ња 
у жи во ту Цр кве. Основ на те ма и не за мен љи во ис ку ше ње Ла за ре
ви ће ве при по ве дач ке књи жев но сти, основ на је те ма и не за мен љи во 
ис ку ше ње ло го сно сти ка но на срп ске књи жев но сти: од бра на Кр ста 
Хри сто вог и спа са ва ње Кр стом Хри сто вим. Упра во Њи ме Ла за 
Ла за ре вић до ла зи до по зна ња Кр стов да на срп ске књи жев но сти: 
до рав но а по стол ног Све тог Са ве. Нај пре, Све ти Са ва је по вла шће
на лич ност књи жев но сти Ла зе Ла за ре ви ћа, сто га што је Са ви на 
све тост Крст по и сто ве ће ња срп ског би ћа. По том, Све ти Са ва је 
све срп ска и све чо ве чан ска ду хов на си ла на чал ства, тру до љу бља, 
ро до љу бља, цр кве но прав ног по рет ка, слу же ња, по кор но сти, крот
ко сти, по ни зно сти, уз др жа ња, пре га ла штва, за ду жби нар ства.17 

14 Ла за Ла за ре вић су пру зи и де ци пи ше 6. ав гу ста 1889. го ди не из Глај хен
бер га: „Си ноћ сам при ме тио тво је и Ми ло ра до во пи смо. Ми ло ми је што сте се 
да нас при че сти ли, и што ће ако Бог да кроз ко ји дан на ис пит.” (Пи сма, Де ла, 580)

15 У бер лин ском пи сму од 18. апри ла 1975. го ди не Ла за Ла за ре вић се 
обра ћа мај ци По лек си ји ре чи ма: „На Вас крс сам био у ру ској цр кви. Све као 
код нас”. (Пи сма, Де ла, 450) Та ко ђе, у пи сму из Ро хи ча од 18. ју ла 1884. го ди не 
Ла за Ла за ре вић се ис по вед но обра ћа су пру зи: „О ма ма, ка ко је ле по жи ве ти за 
дру го га!” (Пи сма, Де ла, 494)

16 „Ми стич ни са др жај Ла за ре ви ће вог при по ве да ња нај бо ље се уо ча ва у 
за вр шним сце на ма при по ве да ка „На бу на ру”, „Школ ска ико на” и у јед ном де лу 
при по вет ке „Пр ви пут с оцем на ју тре ње”. Све три при по вет ке мо гу се чи та ти 
као при че чи ји је пра текст па ра бо ла о блуд ном си ну.” (Мар ко М. Ра ду ло вић: 
„Ми сти ка Ла зе К. Ла за ре ви ћа”, 172–173)

17 „Мла ђи ка ку ђер Са ва чим је на ву као на се бе цр ну ри зу пре дао се пот
пу но во љи Бож јој и во љи сво јих ста ре ши на у Све тој Го ри. Он је био слу га сви ју 
и сва ко га. По ни зни ји од сви ју, крот ки ји од сви ју, услу жни ји од сви ју. Он је 
слу жио Ру си ма у Ру си ку и Гр ци ма у Ва то пе ду. Нај ра ни ји ра ни лац, нај по зни ји 
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„Школ ска ико на” Ла зе Ла за ре ви ћа за по чи ње на ра тив ном фак
то гра фи јом се о ске Цр кве, а за вр ша ва Ма ри ном по кај нич ком мо
ли твом у шко ли пред ико ном Све тог Са ве. Дра ма Ла за ре ви ће ве 
„Школ ске ико не” са о бра зна је дра ми Ла за ре ви ће вог ро да и ро да 
чо ве чи јег. Ње но суп стан ци јал но пи та ње мо ра би ти би блиј ско: да 
ли се са мо вољ но при во ле ти оп се нар ској бо го за бо рав ној про све ти 
по чо ве ку, или оста ти при во љен стра да ју ћем Кр сту Бо го чо ве чан
ске Исти не. 

Кр стом „Школ ске ико не” Ла за Ла за ре вић бра ни из вор ну срп
ску књи жев но сти и истин ску про све ту од са мо жи ве не по бо жно сти, 
су прот ста вља ју ћи обез бо же ње по бу ње ног18 учи те ља, охри сто вље
њу срп ског па три јар хал ног чо ве ка. Па мет ни и на пред ни учи тељ 
без по ста и без мо ли тве са мо је ван себ на ин ди ви дуа. Сам је, зло
вољ ни је ка ри је ри ста, по хо тан је, пу ши, раз го ва ра са мо о слу жбе
ном, пре зи ре се о ске љу де,19 за ме њу је тај ну ли тур ги је чи но ви ма 
чи та ња, оти ма Ма ру и бе жи са њом из се ла; на кра ју зло ста вља 
со стве ну же ну и од ње се раз во ди.

На су прот учи те љу, Ла за ре ви ћев кон зер ва тив ни је реј жи ви 
Тај на ма Цр кве: са о бра жен је Хри сту и на ро ду, рев нос но слу жи 
ли тур ги је и слу жбе, по кај ник је и ис по вед ник, у смрт ној опа сно
сти ог ња пла ме ног по ди же ико ну Све то га Са ве, из го ва ра ју ћи Тро пар 

ле га лац, нај чуд ни ји ћу тљи вац, – по што но ша, ку вар, со бар, вр тар, др вар, ћу мур
џи ја, фу рун џи ја, бол ни чар, ри бар, еко ном, по јац у цр кви, пре пи си вач књи га. 
Све те слу жбе про шао је кнез Раст ко Не ма њић без роп та ња, без ава за: не ћу, или 
не мо гу! Си но ви ћу мур џи ја и фу рун џи ја сти де ли су се оних по сло ва, ко јих се 
ни је сти део син ве ли ког ца ра Не ма ње. Сав мр шав од по ста, ва здан не и спа ван 
од бде ња и мо ли та ва, ис кр ва вљен од пу то ва ња бо со ног по оштром ка ме њу и 
тр њу све то гор ском, ни кад сит, ни кад од мо ран, слу га сви ју слу гу, роб ма њих од 
се бе, ни жи од сви ју, по ко ран сви ма, му че ник над му че ни ци ма – то је пут ко ји 
во ди сла ви... Још је ле по та Све то га Са ве у ра до сти ства ра ња.” (Све ти Ни ко лај 
Жич ки и Охрид ски: „Пи смо епи ско па Ни ко ла ја школ ској де ци о про сла ви Све
тог Са ве 1935. го ди не”, О Све том Са ви, Са бра на де ла, књи га дру га, СПЦО Линц, 
Ау стри ја, Сло во, Ша бац 2001, 557)

18 „У ’Школ ској ико ни’ опи су је се идил ско ста ње у срп ском се лу... Та се 
иди ла на ру ши на гло, кад у се ло до ђе ’го спо дин чо вјек’, нов учи тељ. То је тип 
не ке вр сте на ше омла ди не, ко ји, про чи тав ши не ке књи ге с бр да с до ла, го во ри 
о спа се њу људ ском... Огром ну шу пљи ну сво је ’на уч не’ згра де ма ски ра још огром
ни јим без о бра злу ком... Али опет хо ће да зна све – тај но ви усре ћи тељ, је сте 
уне сре ћи тељ на ро да срп ског.” (Ми лан Са вић: „Ла за К. Ла за ре вић”, Из срп ске 
књи жев но сти, Штам па ри ја Бра ће М. По по ви ћа, Но ви Сад 1898, 190–191)

19 Ла за ре ви ћев ано ним ни со ци ја ли стич ки тип учи те ља не мо же да не чи та 
и да не пи ше: „Од тог до ба учи тељ по ста још ве ћа ћу та ли ца и још оса мље ни ји. 
Јед но ве че пи сао је не ком свом дру гу: ’... Бош по сла! У на ро ду се не мо же ни шта 
учи ни ти. За у зи ма ју ћи се за ње га, пи шу ћи и го во ре ћи, упро па стио сам сво ју ка
ри је ру и спао на то да бу дем учи тељ. ... Ов де су сви мо ји по ку ша ји ја ло во ис па ли. 
На род је глуп и за ту цан! Има ју јед ног по пен ду ко ји је још с два три ка пи та ли ста 
при ти снуо по ла се ла, а све бла го ча сти вим на мје шта њем. Он с овим ка пи та ли
сти ма екс пло а ти ше се ља ка – по др жа ва га све ја че у глу по сти – а сам ни шта не 
ра ди!...’” (Ла за Ла за ре вић: „Школ ска ико на”, Де ла, 143)
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тре ћег гла са („... пер вје бо при шел је си Све ти те љу Са во...”20); и ко
нач но, под ви жнич ки стра да на Кр сту са мо жр тве но сти, ка ко би од 
по жа ра и без бож ја са чу вао ико ну Све то га Са ве.21 

Кр стом „Школ ске ико не” Ла за Ла за ре вић се опре де лио да за
сту па на у ку хри сто про све ће ња пред не пре за ју ћим псе у до пр о све ти
тељ ством ра зу ма, ко је сто ле ћи ма ра ди на одва ја њу срп ске шко ле 
од ње ног цр кве ног и све то сав ског ко ре на.22 Крст Ла за ре ви ће ве 
„Школ ске ико не” раз от кри ва до си те јев шти ну као ма ги ју ам би ва
лент ног је зи ка и као иде о ло шку ети ку ли це мер ја. Де пер со на ли зу
ју ће од ри ца ње од Ду ха Све то га до си те јев шти на про гла ша ва на пред
ним и ин те лек ту ал ним ин ди ви ду а ли змом, а пер со нал но оста ја ње 
у Цр кви ко ја је у Ду ху Све то ме Ико на Веч но сног Цар ства, сма тра 
на зад ним ко лек ти ви змом!23 На Кр сту Ла за ре ви ће ве „Школ ске 
ико не” пи ше да су пло до ви бор бе не бо че жњи вог па сти ра за ико ну 
Све то га Са ве ми си о на р ско по све до че ње но во за вет ног пре да ња о 
Спа се њу и за ло га Спа се ња са мог.24 На зе мљо пи су „Школ ске ико не” 

20 „Школ ска ико на”, 150. Ми лош Сав ко вић под вла чи: „Поп, ко ји би имао 
да гле да са мо цр кву, спа са ва шко лу, он да кад је учи тељ по бе гао из ње и ти ме 
да је нај бо љу лек ци ју ’но вим љу ди ма’.” (Ми лош Сав ко вић: „Ла за Ла за ре вић”, 
Огле ди, 245)

21 „Поп та ман да ско чи још пре ко пра га, а Бур ма зо вић, ко ји је ста јао са 
стра не и не ви де ћи по па, ма че сје ки ром по до врат ку. Поп пре ко пра га, а пла ме
на гре да ви ше вра та тре сну и лу пи по па по по тиљ ку. Он па де ни чи це и пр си ма 
на зе мљу, а ико ну ди же ви ше гла ве. Са су смо ча бар во де на ње га и гре ду и из
ва ди смо га ис под ње. У тај пар ци је ла шко ла с ужа сном пра ском гру ну о зе мљу 
и све се на чи ни као ве ли ко ог њи ште. Од ни је смо по па ку ћи. Из уста и но са 
лоп ти ла му је крв, а но ге ви си ше као мр тве. Још је ди сао. На ма за смо му уљем 
из гор је ло мје сто на ле ђи ма, по ква си смо ко шу љу оц том, па му је на ву ко смо и 
по ло жи смо га у кре вет. Он се ни је раз би рао.” („Школ ска ико на”, 151)

22 „Јер до си те јев шти на и је сте ла ко ми сле на ве ра у све моћ ху ма ни стич ке 
на у ке, у све моћ ху ма ни стич ке про све те, у све моћ ху ма ни стич ке кул ту ре, у 
све моћ ху ма ни стич ке тех ни ке, у све моћ ху ма ни стич ке ци ви ли за ци је. Под тра
гич ним ути ца јем до си те јев шти не европ ска ху ма ни стич ка про све та ство ри ла 
је у нас су коб из ме ђу Цр кве и шко ле, ко ји за наш на род зна чи и увек је зна чио 
ка та стро фу. Под ути ца јем до си те јев шти не и наш се чо век по чео ме ха ни зо ва ти, 
ро бо ти зо ва ти.” (Пре по доб ни Ју стин Ће лиј ски: „Све то сав ска фи ло со фи ја про
све те”, Све то са вље као фи ло со фи ја жи во та, На след ни ци Оца Ју сти на, Ва ље
во, Ма на стир Ће ли је, Бе о град 2001, 263–264)

23 На псе у до на уч ну ди стинк тив ност пој мо ва индивидуално–колек ти вно 
у ре цеп ци ји Ла за ре ви ће ве при по ве дач ке умет но сти, ука зу је Сло бо дан Вла ду
шић: „... сте ре о тип на иде о ло шка опо зи ци ја (ко лек тив но –ин ди ви ду ал но) сме
ште на у је зи ку, се по ка зу је као по вр шин ско та ла са ње ...” (Сло бо дан Вла ду шић: 
„Јед на ли те рар на схи зо фре ни ја. Чи та ње и гле да ње Ла за ре ви ћа у де вет кру го ва”, 
ЛМС, Но ви Сад, ју л–ав густ, 1998, књи га 462, све ска 1–2, 163)

24 „На ли ци ма свих све ти те ља ми чи та мо смер ност, по сто јан ство, 
ду би ну ми сли, озбиљ ност, мир, бла гост, не ви ност, це ло му дре ност и чи сто ту 
ду шев ну... На ро чи то ми, се љач ки на ро ди на Бал ка ну, има мо мно го и пре мно го 
да бла го да ри мо Све тим ико на ма. Ро бу ју ћи под Тур ци ма кроз не ко ли ко сто ле ћа 
на ши на ро ди су би ли без шко ле и пи сме но сти. Осим све ште ни ка ма ло је ко знао 
да чи та Све то Пи смо и учи се на у ци спа се ња. Али сре ћа чи та ње се за ме ни ло 
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сто је де ла ле ги о на ра ци о на ли стич ког про све ти тељ ства, ко је ис по
ве да ње Хри ста за ме њу је обо жа ва њем књи ге ума: за блуд ност, бес
пут ност, без оч ност, без ду шност, без брач ност, без дет ност и бес
плод ност. 

Крст и ју на штво кр сто но са ца „Школ ске ико не” про ро чан ски 
бла го ве сте: не ба цај те Хри сто ве све ти те ље пред но ге ла жне на у ке 
и де мо но ло шке про све те,25 јер бо го мр зи тељ мо ра по ста ти чо ве ко
мр зи тељ; је ди но хри сто љу бље ра ђа чо ве ко љу бље, јер је ди но Ду хов
да ни све ти тељ ко ји не ма пра во да не про по ве да је ван ђе ље,26 мо же 
би ти ду ше у зра ста ју ћи про све ти тељ. За то се Ма ра мо гла пре у ми ти 
од лу та ња са учи те љем и од уче ња по учи те љу, са мо по кај нич ким 
су за ма пред Хри сто но сним Кр стом и пред ду хов ни ком (све ште
но слу жи те љем).

Из над ди пло ма и док то ра та, из над ака де ми ја и дру штве них 
ста ту са, из над зна ња и је зи ка, из над чи но ва и де ла људ ских ру ку, 
из над про фе си ја и са мо га се бе, Ла за Ла за ре вић је по ста вио тај ну 
Кр ста, ко ја га је пре о бра ти ла, са чу ва ла и от кри ла му да су шко ла 
и ку ћа, њи ва и ли ва да, уни вер зи тет и др жа ва без Спа си те ља тру
ле жни, ква ре жни и уза луд ни.

Нај зна чај ни ји део сво га при по ве дач ког за ве шта ња Ла за Ла
за ре вић ни је до пи сао, већ га је пре дањ ски на зна чио:

Ка да си до шао, Све ти те љу Са во,
нај пре си тво је ота ча ство про све тио
и пре по ро див ши га Ду хом Све тим,
као др ве та ма сли но ва за са дио си
у ду хов ном ра ју нај све ти ју де цу сво ју...

гле да њем. Љу ди су гле да ли Све то Пи смо на сли ка но на ико на ма и по до мо ви ма. 
Гле да ли су исто ри ју Спа си те ља на шег, и жи ти ја све ти те ља, Хри сто вих ју на ка.” 
(Све ти Ни ко лај Жич ки и Охрид ски: О Пра во сла вљу, Са бра на де ла, књи га дру-
га, 548)

25 „Ва ма је отац ђа во, и же ље оца
 сво је га хо ће те да чи ни те; он бје ше
 чо вје ко у би ца од по чет ка, и не сто ји
 у исти ни, јер не ма исти не у ње му;
 кад го во ри лаж, сво је го во ри, јер је
 он ла жа и отац ла жи.”
(Све то Пи смо, Но ви За вјет Го спо да на шег Ису са Хри ста, пре вод Ко ми

си је СПЦ, Бе о град 1998, Све то је ван ђе ље по Јо ва ну, 8, 44)
26 „Јер ако про по ви је дам је ван ђе-
ље, не ма ми по хва ле, јер ми и
оба ве за на ла же; и те шко ме ни
ако не про по ви је дам је ван ђе ље.”
(Пр ва по сла ни ца Ко рин ћа ни ма Све то га апо сто ла Па вла, 9, 16); курз. П. Б.




