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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ И ФИЛОСОФСКИ 
СТАВОВИ ЛАЗЕ КОСТИЋА

САЖЕТАК. Лаза Костић се као теоретичар огласио почетком седамдесетих као про-
тивник утилитаризма Чернишевског и Светозара Марковића и као за-
говорник идеје естетизма у поезији и у уметности. У књизи о Змају,
Костић је открио два опречна процеса у песнику, која је на симболичан
начин означио као борбу између змаја и славуја. Костићева идеја о по-
реклу поезије плод је укрштаја општеромантичарске поетике о ства-
рању из заноса, и философске концепције о укрштају као основном на-
челу. У раду се осветљава кореспонденција философских и теоријских
ставова Лазе Костића с његовим уметничким стваралаштвом. 
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Ра9 је Dримљен 13. јула 2016, а Dрихваћен за оJјављивање на сасLанку Ре9акције ЗJорника о9р-
жаном 22. ав:усLа 2016.
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Лаза КосLић (1841–1910) је сложена личносL, Dло9ни сLваралац,
Dесник и 9рамски Dисац, је9ан о9 највећих умеLника и мислила-
ца срDско: наро9а. Ње:ови Dрево9и Илија�е и ШексDира чиLају се
и 9анас и Dроучавају као Lра:ови ори:иналних Lражења и ре-
шења.2 По9 насловом Лаза Кос�ић и ан�ика – неке  аралеле, ауLори
Ксенија Марицки Гађански и Иван Гађански у свом LексLу не Dо9-
разумевају само рецеDцију анLичких књижевносLи у Лазином
лиLерарном ра9у, не:о и ње:ово Jављење 9ру:им асDекLима ан-
Lике, нарочиLо римским Dравом, јер је, као и СLерија, Dо Dрофе-
сији Jио Dравник3 (Марицки Гађански, Гађански, 2011, сLр. 312).
Лаза КосLић је Jио је9ан о9 најJлижих сара9ника СвеLозара Ми-
леLића у 9оJа Ује9ињене омла9ине срDске. Скоро све време своје
9у:е акLивносLи, Dисао је за новине, а у Бео:ра9у и ЦеLињу и уре-
ђивао их. Својом умеLничком, DолиLичком и DуJлицисLичком
акLивношћу осLавио је Lра:а у Војво9ини, СрJији и Црној Гори.
ПознаL је и ње:ов 9оDринос Dозоришном живоLу и Dозоришној
криLици.4 О ње:ову значају за срDску књижевносL и срDски на-
ро9, ПеLар Милосављевић је наDисао: „Желела је и Lру9ила се Lа
романLичарска :лава 9а свој наро9 ви9и у Dре9њачењу […] И он
је, као Dоје9инац, хLео 9а оJави Dослове које ко9 9ру:их наро9а

2 Лаза КосLић хоће 9а Dокаже мо:ућносLи наро9но: језика на неком Lешком
LексLу. Он је, за хонорар, с немачко: језика Dревео Dрви Lом Пан�ек�е или
Ди%ес�а, 9ео ЈусLинијанова законо9авсLва из 530. и 533. :о9ине, оJјављен у
За:реJу 1900. :о9ине на 834 сLране велико: формаLа. Прево9 је 9очекан на
нож и су9ећи Dо криLикама, ан:ажман за 9аље Dревођење му је раскинуL.
Ње:ови Dрево9и ШексDира су 9осLа криLиковани, и за ње:ова живоLа и ка-
сније (Марицки Гађански, Гађански, 2011, сLр.313).

3 Лаза КосLић је 9окLорирао 1. маја, у Dо9не, 1866. :о9ине у ПешLи „из Dрав-
них и DолиLичких наука” на лаLинском језику. Он је веома желео 9а Jу9е
Dрофесор римско: Dрава на Великој школи у Бео:ра9у, Dосле чувено: Ги:е
Гершића. То се изјаловило 1879. :о9ине, ка9 је Dримљен је9ан мла9и Dрав-
ник из Пожаревца, Живко Милосављевић, који не зна лаLински, како Dесник
каже (Марицки Гађански, Гађански, 2011, сLр. 312).

4 БиJлио:рафија ра9ова о Лази КосLићу и ње:ову 9елу консLанLно се увећава.
Васа Павковић у Dре9:овору књизи Међу јавом и ме� сном каже: „О Лази Кос-
Lићу су Dисали најзначајнији срDски криLичари и изучаваоци књижевно-
сLи – ЉуJомир Не9ић, Бо:9ан ПоDовић, Јован Скерлић, СлоJо9ан Јовановић,
Иси9ора Секулић, То9ор Манојловић, Аница Савић-РеJац, Милан Кашанин,
Дра:иша Живковић, Зоран Мишић, Мио9ра: ПоDовић. СвеLозар ПеLровић,
ПеLар Милосављевић, СвеLозар Бркић, Жарко Ружић… Њиме су се Jавили
Dисци – Јаша И:њаLовић, Симо МаLавуљ, Вељко ПеLровић… Своје есeje су му
DосвеLили велики срDски Dесници – Црњански, Винавер, ПоDа, Мио9ра: Па-
вловић, ЉуJомир Симовић… О Лази КосLићу су Dисали исLоричари, фило-
зофи, есLеLичари, Dсихолози...” (Павковић, 2005, сLр. 5).



КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ И ФИЛОСОФСКИ СТАВОВИ ЛАЗЕ КОСТИЋА

СЛАЂАНА В. АЛЕКСИЋ 497

оJављају екиDе и :енерације […] Ка9 се каже 9а је он увео јамJ у
срDску Dоезију Lо није мала сLвар: он је Lиме сеJи и 9ру:има
оLворио нове мо:ућносLи Dесничко: изражавања”5 (Милосавље-
вић, 1991, сLр. 11).

КњижевнокриLичка синLеза која DоLврђује величину и значај
ово: срDско: сLвараоца и којом су 9аLа нова чиLања ње:ова 9ела,
осLварена су у зJорнику САНУ (2011) који окуDља значајне Dре9-
сLавнике хермeнеуLичко: Dромишљања.6 У LексLу Лаза Кос�ић о
 ое�ици ср ских наро�них  есама, На9а Милошевић-Ђорђевић ис-
Lражује 9оказе који Jи DоLвр9или 9а је Лаза КосLић своју „нову
Lеорију есLеLике”, а о9аLле и „нов Dо:ле9 на свеL”, извео Dрвен-
сLвено из срDске наро9не Dоезије ексDлициLно DоLвр9ивши у
Уво9у и По:овору књизи Основа ле о�е у све�у са осо�и�им о�зиром
на ср ске наро�не  есме. На9а Милошевић-Ђорђевић уочава: 

„ГоLово невероваLно DоклаDање ње:ове Lеорије укршLаја ’суDро-
Lица’, ’DроLивносLи’ са са:ле9авањем сLрукLуре архајско:, миL-
ско: Dоимања мо9ела свеLа у ви9у елеменLарних семанLичких
оDозиција, Dре9сLавило :а је као својеврсно: анLициDаLора сLрук-
LуралисLичко-семиоLичких Dрилаза миLоло:ији и књижевносLи,
анLроDоло:ији и фолклорисLици XX века, шLо се никако не коси са
ње:овим DреузеLим наслеђем о9 ХераклиLа, у чијем је хеленском
Jо:аLсLву већ DосLојао анLиLеLички мислени DосLуDак” (Милоше-
вић-Ђорђевић, 2011, сLр. 229). 

Мирјана Д. СLефановић у LексLу „Vita nova Лазе Кос�ића” осве-
Lљава DоеLичку JлискосL ДанLеове мла9алачке зJирке Нови жи-
во� на Dримеру Dрво: сонеLа и КосLићеве Dесме Santa Maria della
Salute (СLефановић, 2011, сLр. 42). Сава Дамјанов :овори о рецеD-
цијском DуLу који Dесник оLвара својим Lајним Дневником (Да-
мјанов, 2011, сLр. 376).7 У есеју Славуј у змајевом %нез�у или како је Ла-
за Кос�ић �умачио  оезију Змајовину, Немања РоLар исLражује

5 ПеLар Милосављевић је у књизи Три �их о Лази Кос�ићу (1991), саJрао све
шLо је 9о Lа9а наDисао о Лази КосLићу: је9ну Dесму, је9ан чланак, је9ан
9рамски LексL и Lри сLу9ије, међу којима је и је9инсLвена моно:рафија o
кулLној Dесми, Живо�  есме Лазе Кос�ића Santa Maria della salute (1981). Мило-
сављевић оJјављује LексL о Иси9орином есеју, Иси�орин есеј о Лази Кос�ићу (у
књизи Реч и корела�ив 1983). Лази КосLићу Dосвећује фра:менL у свом рома-
ну Нови Са� на ва�ри, DрешLамDава Дневник снова. У књизи О�нова ло%оцен�-
ризма (2009), КосLићу Dосвећује LексL Лаза Кос�ић, у којем :а Dовезује с Ни-
чеом, ДосLојевским, Аницом Савић РеJац, Божи9аром Кнежевићем.

6 ЗJорник са научно: скуDа САНУ, о9ржано: Dово9ом сLо:о9ишњице о9 смр-
Lи Лазе КосLића 1841–1910–2010, шLамDан је 2011. 

7 ОDширније ви9еLи у ра9у: Алексић и Божовић, 2014. 
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моLиве, начела, сLилске о9лике КосLићеве књи:е о Змају. ИсLиче
њену важносL у Dоказивању и есLеLском омеђивању DросLора
намењено: Dоезији високо: сLила у о9носу на „све саме – змајеве
оLресине” (КосLић, 1989, сLр. 535). РоLар каже: „КосLић је с вели-
ком 9озом ироније осDоравао Lо шLо ње:ов Dеснички саJраL
унишLава лирику на JруLалан начин, мешајући је са 9невном Dо-
лиLиком […] а све зJо: Dо9изања националне свесLи ко9 чиLала-
ца. УDраво на Lим месLима 9олази 9о највећих сLилских и језич-
ких Dа9ова у Змајевој Dоезији” (РоLар, 2011, сLр. 129).

СвеLозар Кољевић у ра9у „Укрш�аји” Лазе Кос�ића смаLра 9а се
мисаона DоLка су9ара, мачевања (како каже СLанислав Винавер),
о:ле9а у КосLићевој есејисLици, а DосеJно у ње:овој расDрави Ос-
нова ле о�е у све�у. Кољевић исLиче 9а је кулL DроLивречја све Jо-
:аLијим „укршLајима, основа и највеће леDоLе: 

„Развијајући Lу мисао о9 анор:анско: 9о ор:анско: свеLа у оквиру
Дарвинових DосLавки, исLичући 9а укршLање највећих DроLивре-
чја 9аје највише оJлике у еволуцији Jиљки, живоLиња и љу9ско:
ро9а, КосLић указује 9а врхунац DроLивносLи у врхунском скла9у
Dре9сLавља и крајње мо:уће 9осLи:нуће `у целоме 9еловању чове-
чије: ума и срца, Dа и у самом царсLву леDоLе, наиме у DеснишLву”
(Кољевић, 2011, сLр. 336–337).

ДоDринос Лазе КосLића срDској науци о књижевносLи Lакође
је велики. КосLићеви есеји су ори:инални, смели, Dолемички,
уDраво онакви какав је Jио и њихов ауLор: је9нa о9 најнеоJични-
јих и најинLересанLнијих личносLи. Лаза КосLић се у књизи о
Змају, у LексLу О�%овор Све�озару Марковићу, у есеју Илија�а, По%ле�
на је�ну ле у %лаву (1870–71) и у LексLу Приме��е на „Ес�е�ичке о�но-
шаје веш�ине к  риро�и” (1874), у којем Dолемише са Чернишев-
ским, исDољио као ори:иналан LеореLичар књижевносLи. У Lек-
сLовима књижевноLеоријске Dриро9е КосLић се није Dозивао на
своје филозофске сDисе и није их 9ово9ио у везу са и9ејама о на-
сLанку и функцији Dоезије. Те и9еје су DрисуLне у књизи О Змају
(1902). Песникова и9еја о Dореклу Dоезије коресDон9ира с ње:о-
вом и9ејом о укршLају. Према мишљењу Лазе КосLића, Dоезија не
насLаје ни из сLања сна ни из сLања јаве, већ из њихова укршLаја
међу јавом и ме9 сном.

Песму Међу јавом и ме� сном КосLић је оJјавио у 22. :о9ини, а
мно:о :о9ина касније у књизи о Змају ексDлицирао је своје Dе-
сничко мишљење, Jлиско оном израженом у Dесми. КосLић је
сле9ио енLузијасLичку DоеLику схваLајући занос као JиL Dеснич-
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ко: сLварања: 9а Dоезије Jез инсDирације не може JиLи. ОJележје
ње:ове DоеLике јесLе у Lоме шLо је каLе:орију заноса, инсDираци-
је, енLузијазма, схваLио на нов начин, као неко Lреће сLање које
није ни јава ни сан. У Dесми ексDлициLно није Dоменуо Lо Lреће
сLање, али се оно може схваLиLи у ње:овом 9ијалекLичком си-
сLему мишљења као осLварење основно: начела, као укршLај су-
DроLица, јаве и сна. И у мишљењу и у Dевању, начело укршLаја је
кључни Dојам за разумевање: Dесник је Dромишљао Lим наче-
лом, и у Dесмама :а изражавао.8 

КњижевноLеоријски сLавови Лазе КосLића мо:у се :руDисаLи
око Lри основна Lеоријска DиLања: о начину сLварања и сLвара-
оцу, Dеснику; о књижевно умеLничком 9елу; о функцији Dоезије
и књижевносLи (Милосављевић, 2009, сLр. 35–36). О DиLању начи-
на сLварања и сLвараоца, Лаза КосLић, својсLвено романLичари-
ма, смаLра 9а Dесник сLвара у Lренуцима заноса. Такво схваLање
заноса изразио је у књизи О Змају, у Dо:лављу О и�еалу и  есничком
заносу – је�на залу�на ноћ: „У оJичних љу9и има 9ва :лавна 9ушев-
на сLања: јава и сан. У неоJичних, осоJиLо у Dесника и умеLника,
има још је9но Lреће, Lо је – Lако Jих :а ја назвао – занос, инсDира-
ција. То се сLање разликује о9 оних 9вају оJичних највише Lим,
шLо је чисLо 9ушевно […]” (Милосављевић, 1991, сLр. 36). Из-
:ра9њу својих сLавова о Dоезији, своју ексDлициLну DоеLику,
Лаза КосLић је хронолошки заDочео Dолемикама са савремени-
цима, ра9икалним криLичарима, СвеLозаром Марковићем и
Чернишевским. Њиховом уLилиLаризму суDроLсLавља свој ан-
LиуLалиLаризам и есLеLизам КанLа, и виђење умеLносLи као
Dревасхо9но леDо и JезинLересно 9оDа9ање.

У Dрило: DоLвр9и Dрева:е енLузијасLичке DоеLике на9 DоеLи-
ком вешLине, у мишљењу Лазе КосLића, занос из сLања сна и
срца Dрелази у је9но DосеJно сLање. Из књи:е О Змају у о9ломку
О�ки�е се, у коменLару је9не о9 Змајевих Dесама, КосLић је рекао
9а се у Lаквом сLању мисао, жеља или усDомена „оLкине исDре9

8 У хресLомаLији Ср�и и њихов језик (2002) ПеLра Милосављевића, налази се
LексL Лазе КосLића Порука Ђури Даничићу, у којем Dесник са:ле9ава DиLање
срDско-хрваLско: језика са начела укршLаја: „[…] Ђуру Даничића нису ника-
ко мо:ли руково9иLи научни разлози ка9 је свој језик назвао „хрваLским или
срDским” […]. Ка9 Jи Lај најсакаLији о9 свих 9уализама смаLрали са :ле9и-
шLа наше: начела, он9а Jи морали казаLи, 9а је заLо сасвим несмислен, Lе и
неDло9ан укршLај: нишLа се само са соJом не може укрсLиLи […] (Милоса-
вљевић, 2002, сLр. 313–314). 
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срца”. Лаза КосLић је освеLлио Lо међусLање 9уше и 9ао ори:и-
налну 9ефиницију Dесме: „заDисник о ономе шLо се 9о:о9ило”:

„Ал у Dесника може JиLи и Lакво неоJично сLање 9уше у коме се Lо
може 9есиLи шLо нам ов9е Dесник Dева. То није ни јава ни сан, Lо
није ни свесL ни занос, Lо је неки суLон уочи заноса, ка9 свесна јава
Dрелази у Dеснички занос. У Lакову суLону може 9а се мала, сиLна
мисао учини велика сјајна као муња […] Али је Lа свеLлина Lако
силна, 9а сасвим засени умне очи Dесникове […] Ка9 :а Dрође занос,
Dесник наDише заDисник о ономе шLо се 9о:о9ило. То је Dесма”
(Милосављевић, 1991, сLр. 389). 

Милосављевић на:лашава, 9а је функција сасLављања заDис-
ника, шLо верније Dре9сLављање оно: шLо се раније зJило, Dре
чина Dисања Dесме: 

„Ако је LексL само заDисник нече:а шLо се ван LексLа 9есило, он9а
није Jило DосеJно DоLреJно анализираLи сам LексL: LреJа анали-
зираLи ње:ов извор” (Милосављевић, 1991, сLр. 39).

У књизи о Змају, Лаза КосLић је изнео своје Lеоријске сLавове о
функцији Dоезије и Dоказао Dо:уJносL Dовремених и Lрајних
уLилиLарисLичких оDре9ељења, најDре у Змајевој Lежњи 9а 9е-
лује као DолиLички Dесник у неDосре9ниј служJи наро9у. Прика-
зао је JорJу змаја и славуја у Dеснику, уLилиLарних и есLеLских
Lен9енција. „Та Dесникова хLења КосLић је симJолизовао у ви9у
змаја, носиоца змајске сна:е у њему. НасDрам змаја, КосLић је у
исLом Dеснику ви9ео и носиоца лирске сна:е, сна:е есLеLске,
неуLилиLарне; Lу сна:у је КосLић изразио симJолом славуја” (Ми-
лосављевић, 1991, сLр. 40). КосLић засLуDа есLеLску функцију Dое-
зије и кључ за разумевање Змајеве Dоезије Dроналази у 9ијалек-
Lичком мишљењу: у 9ијалошком о9носу Dесника и Dримаоца,
ка9а Dесник врши само своју Dесничку, есLеLску функцију. О Dро-
Jлему функције Dоезије Лаза КосLић је Dромишљао на Dримеру
је9но: је9ино: Dесника, Змаја, и Dоказао Dо:уJносL Dесникових
Dовремених и Lрајних уLилиLарисLичких хLења 9а 9елује као
DолиLички Dесник. Песник се, Dо мишљењу Лазе КосLића, не Dо-
наша као Dесник ако у9овољава DроJлемима Dримаоца, он је Dес-
ник само ка9 врши своју есLеLску функцију. КосLићево освеLља-
вање лиLераних DроJлема, 9уJоко и исLиниLо, Jило је засновано
на расDрави оDоненаLа, DоDуL DлаLоновско: 9ијало:а, 9олаже-
њем 9о исLине 9ијалекLичким DуLем.9

9 Дијалошки меLо9 у Lеоријском мишљењу о лиLераLури афирмисао је Миха-
ил БахLин, је9ан о9 највећих LеореLичара 9ва9есеLо: века. 
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Милосављевић наво9и инLересанLан Dо9аLак из Dре9:овора
Дра:ише Живковића књизи о Змају (1984), који оLкрива 9а је ка-
ракLерисLична Dо9ела Змајеве Dоезије DосLојала 9ва9есеLак :о-
9ина Dре КосLићево: :овора у МаLици, шLо сазнајемо из Dисма Ја-
кова И:њаLовића, Змају.10 По мишљењу И:њаLовића, Dесник је
Dрво Jио славуј Dа је DосLао змај, а Dо мишљењу Лазе КосLића, у
Dеснику се во9и неDресLана JорJа између змаја и славуја. Жив-
ковић на:лашава 9а је сликовиLа Dаралела И:њаLовићева Jила
DознаLа у новоса9ском Dесничком Jоемском 9рушLву Lих :о9и-
на, али 9а се Lачно не зна ко ју је Dрви формулисао (Милосавље-
вић, 1991, сLр. 47). Мож9а је Лаза КосLић Dошао о9 Lуђе ане:9оLе,
али је је9ино ауLор Основно% начела мо:ао наDисаLи књи:у о Змају.
ЈакоJсонову 9ефиницију DоеLске функције језика: „ПоеLска
функција DројекLује DринциD еквиваленLносLи из осе селекције
у осу комJинације”, и ишчиLавање LексLа Dрема синLа:маLској и
Dара9и:маLској оси, сасвим је у КосLићевом 9ијалекLичком
9уху.

У књизи о Змају ексDлициLно је Dре9сLављена осоJена DоеLи-
ка у суDроLносLи са DоеLиком схваћеном као умеLносL речи: Lо је
DоеLика Dоезије међу јавом и ме9 сном. Функција Dесника је 9а
наDрави „веран заDисник” о ономе шLо се у Lом сLању сна и јаве
зJило као Dоезија, а речи су само верни Dриказ Lо: 9о:ађања. Пое-
Lичка мисао Лазе КосLића је 9ијалекLичка јер оJухваLа 9ве су-
DроLне Lезе: имDлициLно Lезу о књижевносLи као умеLносLи ре-
чи, и, ексDлициLно, Lезу о Dоезији као заDиснику о 9о:ађају.

Филозофске и есLеLичке сLавове Лаза КосLић је саоDшLио Dре-
васхо9но у 9ва своја ра9а: Основа ле о�е у све�у са осо�и�им о�зи-
ром на ср ске наро�не  есме (1880) и Основно начело – кри�ички уво�
у о ш�у философију (1884). Филозофски и есLеLички ра9ови о Лази
КосLићу Dочињу са Милошем Ђурићем (1925), Dреко DрекреLнич-
ко: чланка Душана Не9ељковића (1936), Пре9ра:а Вука9иновића
(1963, 1965), Ан9рије СLојковића (1972), Браниславe Милијић
(1982), СвеLлане СлаDшак (1982). Мишљење Милоша Ђурића 9а
КосLићеви ра9ови имају сро9носLи са Dанкализмом, Душан Не-
9ељковић је ар:уменLовано уLвр9ио комDарацијом КосLићевих
сLавова са сLавовима 9војице Dариских филозофа, Американца
Џемса Марка Бол9вина и Француза Ан9ре Лалан9а. КонсLаLације

10 „ДихоLомију у Змајеву DеснишLву између славуја и змаја Dрви је, из:ле9а,
формулисао Јаков И:њаLовић. У је9ном Dисму уDућеном Змају 1879. :о9ине,
И:њаLовић му Dише: Заш’ си се DреLворио у ’Змаја’, ка9 си мо:ао осLаLи ’сла-
вуј’” (Милосављвић, 1991, сLр. 47).
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Не9ељковића 9а се КосLићева онLоло:ија и есLеLика заснивају на
исLом „основном начелу”, начелу укршLаја, DоLвр9или су и Dо-
Jројани ауLори који су се Jавили овим ви9ом Dесникове 9елаL-
носLи (Милосављевић, 1991, сLр. 41).

Философску мисао Лазе КосLића Dроучавао је Пре9ра: Вука9и-
новић у Dре9:оворима оJема КосLићевим књи:ама које је Dрире-
9ио: Основно начело (1961) и О%ле�и (1965). Вука9иновић Dокушава
9а осоJену КосLићеву Lерминоло:ију Dреве9е на језик 9ијалек-
Lике, а Lермин укршLај изје9начава са DринциDом је9инсLва и
JорJе суDроLносLи. Из оJа LексLа Вука9иновићевих Lумачења о
КосLићевом начину мишљења, из9ваја се Lермин релационизам,
изве9ен из Lермина релација, о9нос, као JиLне ознаке Dесникове
филозофије. Милосављевић исLиче 9а Jи се најLачније, филозоф-
ска концеDција Лазе КосLића мо:ла назваLи 9ијалекLичким ре-
лационизмом, јер се на9овезује на Dре9сокраLовце, Dоказује
сро9носLи са филозофијом ХХ века, Dанкализмом, сLрукLура-
лизмом и 9еконсLрукцијом.

Oсновно начело, КосLић је најкраће изразио у свом не9оврше-
ном философском сDису Основа ле о�е у све�у рекавши 9а је Lо
„начело DроLивносLи, уDраво DремосLи, анLиLезе, начело које се
у физичком свеLу најочеви9није Dојављује у Dаралело:раму сна-
:а, а у ор:анском свеLу у закону симеLрије и укршLаја […]” (Мило-
сављевић, 1991, сLр. 42). У LексLу Кос�ић �ијалек�ичар – ново чи-
�ање Основно% начела, Саша Ра9ојчић размаLра Lај основни Dри-
нциD свеLа о9ређен као укршLај чија су 9ва :лавна Dојавна
оJлика симеLрија и хармонија. Ра9ојчић исLиче: „КосLић сву9а у
свеLу ви9и суDроLносLи и њихову JорJу, а и човеково сLварала-
шLво се, Dо њему, може о9ре9иLи уDраво Dреко Dојма суDроLно-
сLи” (Ра9ојчић, 2011, сLр. 320).

ИнLерDреLација КосLићеве есLеLике и космоло:ије суDроLно-
сLи Dовезује ње:ову мисао са космолошком филозофијом :рчких
Dре9сокраLоваца, са мишљењем философа ХераклиLа, Анакса:о-
ре и ЕмDе9окла, и са Дарвиновом Dриро9ном науком. ЕмDе9окле
му је важан јер се у ње:овој философији мно:осLрукосL и оJиље
Dојава у свеLу, оJјашњавају увођењем још увек меLафоричких из-
раза љуJави и мржње, DроLивних сила које закониLо уDрављају
свим Dојавама у Dриро9и, али и Dроцесима у љу9ској 9уши. И9еја
о закониLосLи свеLских Dроцеса КосLића во9и ХераклиLу и ње:о-
ву ло:осу који сLалну DроменљивосL свеLа оJјашњава Dроменом
самом (Ра9ојчић, 2011, сLр. 321). Основни DринциD у свеLу фор-
мулише као начело је9инсLва и JорJе суDроLносLи, начело Dре-
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мосLи или укршLаја DроLивних сила. КосLићеву философску осо-
JеносL Ра9ојчић ви9и у начину на који је схваћено основно наче-
ло: 

„Оно је, наиме, схваћено као DринциD формалне Dриро9е. Оно се не
сасLоји ни у каквом суDсLраLу, Dонајмање маLеријалном, ни у ка-
квој суDсLанцији […] већ у релацији, у о9носу у којем се оно шLо Dо-
сLоји, у свом најоDшLијем ви9у, уоDшLе може наћи. То основно на-
чело, основни формални о�нос, КосLић о9ређује као укрш�ај […] уни-
верзална, свеDрисуLна и свео9ређујућа релација” (Ра9ојчић, 2011,
сLр. 323). 

Милосављевић указује на оца мо9ерне лин:висLике и семио-
ло:ије, Фер9инан9а 9е Сосира који је Dриро9у језичких феноме-
на оJјашњавао на DринциDу разлике. Језик је са:ле9ао као сисLем
узајамно Dовезаних и међусоJно условљених вре9носLи знакова.
На9а Милошевић Ђорђевић уочава: „До Dроучавања чиLаво: сис-
Lема оDозиција, међуLим, 9олази, као шLо је DознаLо, Lек Dојавом
сLрукLурализма и семиоло:ије (семиоLике). […] И9еја 9а се
сLрукLура консLиLуише на LоLалиLеLу анLиномија има 9алеко-
сежан уLицај на филозофско-Dсихолошка исLраживања […]” (Ми-
лошевић Ђорђевић, 2011, сLр. 229). ИнсисLирањем на суDроLица-
ма, Lј. на Jинарним оDозицијама, Лаза КосLић се укључио у Lок
9ијалекLичке мисли о9 које: је Ниче Dочео, а који су насLавили
Фрој9 и Михаил БахLин.11

У књизи Основа ле о�е са осо�и�им о�зиром на ср ске наро�не  е-
сме (1880), Лаза КосLић је о срDским Dесмама :оворио само у По-
:овору оJјаснивши 9а је књи:а насLала Dо9сLакнуLа Dре9авањем
у Jечком Научном клуJу и као реакција на СрDско-Lурски раL. Ла-
за КосLић је срDским наро9ним Dесмама Jранио Lри највише
вре9носLи ПлаLонове меLафизике: ис�ину, ле о�у и �о�ро (мо-
рал), вре9носLи које ће ничеанска филозофска оријенLација, ру-
шиLи. И9ејом о укрш�ају Лаза КосLић се из9ваја о9 осLалих фило-
зофа као мислилац нових и осоJених виђења.

И9еју о укршLају Dреузео је из Дарвинове Lеорије о укршLању
врсLа, Dро9уJио је и оJо:аLио. КосLићева 9ефиниција Dојма
укршLај из Уво9а Основама ле о�е :ласи: „Реч у кршLај  оDомиње
нас 9а је време разложиLи каква је Lо исLина, шLо су Lри јелинска

11 Фрој9 је у човеку ви9ео 9ве суDроLсLављене енер:ије, Ерос и ТанаLос, о9но-
сно енер:ију ероса (љуJави и живоLа) и енер:ију LанаLоса (смрLи и разара-
ња). Михаил БахLин, је9ан о9 највећих руских мислилаца ХХ века, 9ијало-
шки меLо9 из:ра9ио је на освеLљавању Dриро9е 9ела ДосLојевско:. 
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му9раца назрели, Dознали и на:овесLили? Они су Dрви Dознали,
9а је начело 9војсLва, начело DроLивносLи, уDраво Dре мос Lи,
анLиLезе, начело на које се у физичком свеLу најочеви9није
Dојављује у Dаралело:раму сна:а, а у ор:анском живоLу у закону
си ме Lри је  и  у кршLаја . Све је Lо је9но је9ино начело. То ће се
најJоље ви9еLи, ка9 усDоре9имо оне Dојаве Lо:а начела, шLо се на
Dрви Dо:ле9 разилазе Lако, 9а Jи човек рекао, 9а нису ни у чему
сро9не. То је закон симеLрије и закон DремосLи и укршLаја” (Ми-
лосављевић, 2009, сLр. 119).

ОсоJиLу Dојаву хармоније Лаза КосLић је овако 9ефинисао:

„Како се Dо развиLку речи армониа чини, јелински је наро9 оно са-
мо слуLио, шLо је ЈераклиL уви9ео и исказао, слуLио је у свом
урођеном Dорицању Dриро9е и њених закона, 9а све Jива скла-
Dањем расклоDа и расклаDањем склоDа, или скла9ом раскла9а и
раскла9ом скла9а, је9ном речи укршLајем” (Милосављевић, 2009,
сLр. 119).
Књи:у Основно начело чини DеL Dо:лавља о9 којих чеLири Dре9-

сLављају Lезе, а у DеLом, Лаза КосLић на Dримерима, DосеJно из
француске књижевносLи, DоLврђује Lезу о укршLају. КосLић оJја-
шњава симеLрију као „з�ружење, сас�ав  ро�ивнос�и 9ва 9ела,
уDраво 9ве Dоловине је9не целине, или 9ва или више Dре9меLа
који се налазе је9ан Dрема 9ру:ом, у DросLору, а и у времену”
(Милосављевић, 2009, сLр. 120). Изворно значење Dојма хармони-
ја КосLић је нашао у сLиху Хомерове О�исеје и низом ар:уменаLа
оDовр:ао 9ру:ачија мишљења. КосLићево синLеLички оJразло-
жено решење, Милосављевић циLира и смаLра 9а оваквих и9еја
нема ко9 ДосLојевско: и Ничеа или ко9 9ру:их филозофа. Он
каже: 

„Дово9ећи у везу савремена научна сазнања, нарочиLо она
из оJласLи Jиоло:ије, са и9ејама Dре9сокраLоваца Херакли-
Lа и ЕмDе9окла, КосLић је оLварао DуL у ново и неисLражено.
О DроJлемима симеLрије и DроJлемима хармоније, у насLа-
јању и ор:анизовању свеLа у којем живимо, раз:овори ће Dо-
чеLи 9а се оLварају Lек са афирмацијом мо9ерне физике и
Jиоло:ије. Има на:овешLаја 9а КосLићева Lеза о симеLрији и
хармонији коресDон9ира са и9ејама у Dриро9ним наукама.
О Lоме је Dисао Зоран Мирковић, лекар и књижевник, у Lекс-
Lу Лаза Кос�ић као ан�ици а�ор савремених научних и�еја
(ЗJорник МаLице срDске за књижевносL и језик, XXXIV / 3 за
1986). Мо:ућносLи КосLићеве мисли још нису исDиLане”
(Милосављевић, 2009, сLр. 123).
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Велики евроDски философ Фри9рих Ниче, КосLићев савреме-
ник, Lакође је Dокушао 9а осLвари Dло9ан сDој меLафизике, ин-
сDирисане анLичком философијом и 9уха DозиLивне науке. ОJо-
јица су Jили Dесници и филозофи, али је Лаза КосLић DрихваLан
Dрво као Dесник и 9рамски Dисац, а Ниче Dре све:а као философ.
Ничеов сукоJ 9вају начела, аDолонијско: и 9ионизијско:, може
се 9овесLи у везу с КосLићевом јасном и 9уховиLом и9енLифика-
цијом 9ве сукоJљене силе, змајевске и славујске. Лаза КосLић је
смаLрао 9а DоJе9а славуја у Dеснику 9аје осLварење високо: 9о-
меLа и Lа9а је он ауLенLични лирски Dесник, а 9а DоJе9а змаја 9о-
носи само сLихоLворца и неауLенLично: Dесника. Лаза КосLић је
суDроLно Ничеовом ре�орском меLо9у, у књизи о Змају изла:ао
�ијалошким меLо9ом. БиLна каракLерисLика реLорске Dрозе јесLе
9а слушаоца у нешLо уJе9и, Jез оJзира на исLину, Lако 9а се реч
сLавља у Dрви Dлан. За разлику о9 меLо9а Jесе9нишLва, Лаза Кос-
Lић је најDре исLицао исLину 9о које се 9олази 9ијало:ом оDоне-
наLа. Песник Dо Lоме DреLхо9и 9ијалошком БахLиновом меLо9у.

КаракLерисLике 9ијалекLичке мисли јесу суDроLице, али свака
9ијалекLичка мисао не рачуна са укршLајем на начин хармоније
која се ко9 филозофа КосLића јавља у 9восLруком ви9у: као су-
DроLносL симеLрији, али и исLовеLна симеLрији као ви9у укрш-
Lаја. Милосављевић 9ово9и у коресDон9енцију Хе:елову 9ија-
лекLичку мисао је9инсLва суDроLносLи из XVIII с DочеLка XIX
века, засновану на сDекулаLивном размишљању, Jез ослањања
на научне резулLаLе, сцијенLисLичкој филозофској концеDцији
Лазе КосLића с краја XIX века. Разлику између Лазе КосLића и Хе-
:ела, Милосављевић ви9и у Lоме шLо Хе:ел рачуна с LројсLвом у
9ијалекLичким Dроменама: Lеза, анLиLеза, синLеза, и Lиме Dро-
цес Jива завршен; ко9 Лазе КосLића Dроцес JорJе суDроLица за-
увек осLаје оLворен (Милосављевић, 2009, сLр. 120).

У својим философским сDисима, Лаза КосLић се наслања на
Dре9сокраLовце и научнике сво:а времена, а своје основно наче-
ло уLемељује у онLоло:ији и савременој науци. ОJјашњењем Lер-
мина укршLај су:ерише ло:оценLризам, „склоDљен крсL” (израз
Лазе КосLића у оJјашњењу Dојма хармоније), а крсL је симJол ло-
:осносLи, љуJави: „Близнакиње начела крсLа, оDлођене чисLим
укршLајем, симеLрија и армонија су усDеле 9а зачну васелену и
9а је ро9е, развију и населе вечним живоLом” (Милосављевић,
2009, сLр. 122). Прав9а и исLина окосница су КосLићевa морално:
начела и у Dриказивању величине срDских наро9них Dесама. За-
Lо се срDски филозоф и Dесник никако не може сврсLаLи међу
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иморалисLе или DрисLалице и9еје наLчовека. Пре9ра: Вука9и-
новић је за Лазу КосLића рекао 9а је „скроз наскроз 9ијалекLички
9ух” (у Dре9:овору Основном начелу). ПлаLонова највре9нија и9еја
ДоJра, ИсLине, ЛеDоLе, ушла је у Dравославну Lра9ицију, а је9ан
о9 њених :лавних насLављача Jио је аDосLол Павле. Теза о Кало-
ну која се везује и за Лазу КосLића, коресDон9ира са и9ејом До-
сLојевско: 9а ће леDоLа сDасиLи свеL. У великој мери Dо9у9арна
са КосLићевом и9ејом укршLаја јесLе Ричар9сова Dсихолошка Lе-
орија вре9носLи. Ро9оначелник ен:леске нове криLике, Ајвор
АрмсLрон: Ричар9с у књизи Начела нове кри�ике (1924), са Dсихо-
лошке Lачке :ле9ишLа Dоезију DосмаLра као сисLемаLизацију Dо-
рива, а синесLезис (Jлизак изразу укршLај) смаLра међу вре9-
нијим сLилским оJележјима. Лаза КосLић је своје најJоље Dесме,
Dо мишљењу криLичара, Dисао у 9уху сво: начела укршLаја.

И9еја о укршLају Dо којој се Лаза КосLић из9ваја о9 осLалих фи-
лозофа и Dо којој је мислилац нових и осоJених виђења, Jила је
уLемељена у Основама ле о�е, а разрађена у књизи Основно начело.
УкршLај се Dојављује у 9ва :лавна ви9а: у ви9у симеLрије и у ви9у
хармоније. Изворно значење Dојма хармонија, КосLић је нашао у
Хомеровом сLиху, и за Lај :рчки израз корисLио срDску реч
„жљеJ, ужљеJак или за:лавак”. КаLе:оријом укршLаја Лаза Кос-
Lић је Dо9разумеваo ло:ос, начело све:а шLо јесLе. И9еја о мо:ућ-
носLи Dроналажења основно: начела свеLа није само амJиција
меLафизичке мисаоне аDсLракције Лазе КосLића, већ и је9но мо-
9ерно Dоверење у усDех емDиријске Dриро9не науке. ПозиLиви-
сLичка црLа у КосLићевој философској мисли у скла9у је са 9у-
хом ње:ове еDохе. Ње:ова оJјашњења DроJлема укршLаја засно-
вана су на резулLаLима савремене науке.12 У Dрвом свом сDису,
Лаза КосLић је Lежио 9а Jу9е DанкалисL, 9а се Jави основама ле-
DоLе у свеLу, како Jи оJјаснио Dорекло вре9носLи срDске наро9не
Dоезије; у 9ру:ом сDису је Jио релационисL и сLремио 9а о9:о-
неLне Dриро9у основно: начела, онLолошки засновано:. У књизи
о Змају ексDлициLно је Dре9сLављена осоJена DоеLика у суDроL-
носLи са DоеLиком схваћеном као умеLносL речи: Lо је DоеLика
Dоезије међу јавом и ме9 сном. Несхваћен у свом времену, све 9о
међураLно: Dерио9а, ка9а је Dочео Dроцес уDознавања КосLићева
9ела, у философији је озJиљно схваћен као философ и есLеLичар.

12 Основа ле о�е има ове наслове: Кичмењаци: П�ице, Сисавци; Кос�и, Месо, Крв и
су�ови јој, Живци и јез%ре им; Чула: Пи , воња и кус, Ухо, Око.
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И9еја Лазе КосLића о Dореклу Dоезије коресDон9ира са ње:о-
вом и9ејом о укршLају. И9еја о укршLају саоDшLена у мла9осLи у
ње:овој анLоло:ијској Dесми Dло9 је укршLаја оDшLероманLи-
чарске DоеLике о сLварању из заноса и философске концеDције
срDско: романLичара КосLића о укршLају као основном начелу.
И9еја о основном начелу је КосLићево је9инсLвено сLваралачко
DосLи:нуће. Философска мисао Лазе КосLића у вези је не само са
ње:овим књижевноLеоријским сLавовима, већ и са ње:овим
умеLничким сLваралашLвом. 
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SUMMARY THE LITERARY AND PHILOSOPHICAL CONCEPTIONS OF LAZA KOSTIĆ

Laza Kostić, in the early seventies of the XIX century, opposed the
utilitarianism of Nikolay Chernyshevsky and Svetozar Marković, and
advocated the idea of aestheticism in poetry and art. In his study
about Jovan Jovanović Zmaj, Kostić had discovered two opposing
processes in the poet, which he symbolically named the battle
between the dragon and the nightingale. Kostić’s conception about
the origin of poetry is at the intersection of romanticist poetics about
creation from divine inspiration, and a philosophical concept of the
interference as a basic principle. The paper sheds light on the corre-
spondence among the philosophical and literary views of Lazа Kostić
and his artistic work.

KEY WORDS: Principle of interference, symmetry, harmony, opposite, logos,
ecstasy.


