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Сажетак
Књи	жев	но	де	ло	Ла	зе	Ко	сти	ћа	не	за	о	би	ла	зна	је	ин	спи
ра	ци	ја	ис	тра	жи	вач	ком	и	кре	а	тив	ном	де	лу	мно	го	број
них	пи	са	ца	и	на	уч	ни	ка	ка	ко	са	вре	ме	ни	ка	та	ко	и	мно
го	број	ни	ма	де	це	ни	ја	ма	уна	зад.	Ме	ђу	тим,	ства	ра	лач	ки	
опус	Ла	зе	Ко	сти	ћа	са	др	жај	но	је	знат	но	ши	ре	по	све	ћен	
и	ути	цао	је	на	раз	вој	дру	штве	не	ми	сли	код	Ср	ба.	Док
тор	пра	ва,	Ла	за	Ко	стић	је	био	из	ра	зи	ти	по	зна	ва	лац	ак
ту	ел	них	дру	штве	них	иде	ја	и	по	ли	тич	ких	иде	о	ло	ги	ја:	
од	 ли	бе	ра	ли	зма,	 пре	ко	 со	ци	јал	них	 уче	ња,	 по	зи	ти	ви
зма,	на	ци	о	нал	не	иде	је,	ро	ман	ти	зма	и	кон	зер	ва	ти	ви	зма.	
Дис	курс	ње	го	вог	ста	но	ви	шта	по	чи	вао	је	на	је	дин	стве
ном	 и	 аутен	тич	ном	 про	ми	шља	њу	 ком	плек	сних	 исто
риј	ских	 до	га	ђа	ја	 и	 ни	је	 се	 за	до	во	ља	вао	 сте	ре	о	ти	пом	
очи	глед	них	при	сту	па	ко	ји	се	сво	јом	јед	но	став	но	шћу	и	
на	из	глед	при	ма	мљи	вом	по	др	шком	на	ме	ћу	као	оп	шти	
по	глед.	Ко	стић	ни	је	при	хва	тао	по	жељ	ну	са	гла	сност	и	
ни	је	ува	жа	вао	по	ли	ти	кант	ско	је	дин	ство	као	на	чин	очу
ва	ња	на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са.	
Кључ	не	ре	чи:	став,	на	ци	ја,	иде	ја,	од	нос,	вред	ност.	



- 58 -

ХОРИЗОНТИПОЛИТИЧКЕМИСЛИЛАЗЕ...СашаМарковић,МилошСавин


1.КОСТИЋЕВАКАЛОКАГАТИЈА1)

Pо	мен	име	на	Ла	зе	Ко	сти	ћа	(1841	1910.),	већ	уна	пред	асо
ци	ра	 те	мат	ски	 при	ступ	 лич	но	сти	 чи	ји	 су	 ства	ра	лач	ки	

ме	ђа	ши	већ	одав	но	про	на	ђе	ни	и	ви	ше	стру	ко	и	ви	ше	стра	но	
ис	тра	жи	ва	ни	 у	 књи	жев	ним	 ру	ко	тво	ри	на	ма.	 Она	 оди	шу	 вр
хун	ским	 оства	ре	њем,	 а	 по	ста	вље	на	 су	 на	 нај	у	збу	дљи	ви	јим	
и	 нај	и	скре	ни	јим	 осе	ћа	ји	ма	 ко	ја	 по	кре	ћу	 и	 нај	бе	зи	зглед	ни
ју	 рав	но	ду	шност.2)	 Књи	жев	на	 ве	ли	чи	на	 о	 ко	јој,	 као	 и	 мно
го	број	ни	 не	про	фе	си	о	нал	ни	 по	је	дин	ци	 ус	хи	ће	но	 све	до	чи	мо	
тре	ба	да	бу	де	ин	спи	ра	ци	ја	за	про	ду	бљи	ва	ње	ис	тра	жи	ва	ња	и	
дру	штве	ног	 ства	ра	ла	штва	 Ла	зе	 Ко	сти	ћа.	 Ње	го	ви	 „на	ср	та	ји	
ле	по	те“	при	мет	ни	су	нај	ши	рем	кул	тур	ном	обра	сцу,	а	та	ко	и	у	
по	ли	тич	кој	ми	сли.3)	Ко	сти	ћев	жи	вот	ни	пут	све	до	чи	о	не	у	мо
љи	вом	аван	ту	ри	сти	чи	ја	на	ме	ра	ни	је	ни	по	што	би	ла	дру	штве
на	мар	ги	нал	ност	и	 књи	жев	ноумет	нич	ка	 са	мо	ћа	 ства	ра	лач
ког	 чи	на.	Са	свим	 су	прот	но,	 као	док	тор	пра	ва,	Ла	за	Ко	стић	
ни	је	за	по	ста	вљао	на	ме	ру	да	до	при	не	се	раз	во	ју	и	по	ли	тич	ке	
ми	сли	и	иде	ја	у	срп	ској	ре	дак	ци	ји.	Склон	ши	ро	ком	обра	зо
ва	њу,	при	вр	жен	чи	та	њу	и	из	вор	ној	идеј	ној	упу	ће	но	сти,	вр
сни	по	ли	гло	та4)	Ла	за	Ко	стић	са	пра	вом	 је	до	зво	лио	се	би	да	
про	ми	шља	 и	 при	 том	 сла	ви	 вред	но	сти,	 а	 кри	ти	ку	је	 уоче	не	
не	до	стат	ке.5)	Ње	го	ва	кри	ти	ка	ни	је	би	ла	по	сле	ди	ца	очи	глед	не	
обра	зо	ва	не	не	над	ма	шно	сти	и	евен	ту	ал	не	аро	ган	ци	је,	већ	по

1) Термин	kalokagathia	је	сложеница	настала	од	придева	kalokagathos	(	kalos	καλός=леп	+	
kai	καί	=	i	+	agathosἀγαθός=	добар)	онај	који	је	морално	леп	и	добарчестит.	

2) У	вези	са	тим,	ближе	види	и	најновија	истраживања:	Милена	Радовић	Савић,	Рецепција
књижевногделаЛазеКостићаусрпскојкњижевностипрвеполовинедвадесетогвека,
докторскадисертација,	Филолошки	факултет,	Универзитет	у	Београду,	2016.	

3) Ближе	види:	Андрија	Стојковић,	Етички	погледи	Лазе	Костића,	Филозофија,	Београд,	
1966,	стр.	577599.	

4) „Знао	је	грчки,	латински,	немачки,	француски,	енглески,	руски,	мађарски,	на	свим	тим	
језицима	је	читао,	с	неких	преводио,	а	на	немачком,	француском	и	латинском	и	писао.“;	
Јован	 Деретић,	 Кратка	 историја	 српске	 књижевности,	 Internet,	 https://www.rastko.rs/
knjizevnost/jderetic_knjiz/jdereticknjiz_07.html	,	09/02/2016

5) „Лаза	Костић	 је	 веровао	 у	 дубоке	 и	 суштинске	 разлике	 између	 пролазног	 народног	
заноса,	између	тренутног	ука	светине	и	вечног,	исконског	заноса	песничког.“;	Предраг	
Палавестра,	„О	Лази	Костићу	као	критичару“,	предговор,	СабранаделаЛазеКостића:
О књижевности, меомоари, књига прва,	 (приредили:	 Предраг	 Вукадиновић,	 др	
Драгиша	Живковић,	др	Хатиџа	Крњевић,	Младен	Лесковац,	др	Живомир	Младеновић,	
Владимир	Отовић,	 др	Предраг	Палавестра,	 др	Светозар	Петровић),	Матица	 српска,	
Нови	Сад,	1991,	стр.	9.
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сле	ди	ца	очи	глед	не	обра	зов	не	не	над	ма	шно	сти	и	по	тре	бе	да	се	
по	сто	је	ћи	не	до	ста	ци	пре	по	зна	ју	и	ко	ри	гу	ју,	а	ра	ди	не	го	ва	ња	
оп	ште	до	бро	би	ти.	За	Ла	зу	Ко	сти	ћа	срп	ском	дру	штву	би	ло	је	
нео	п	ход	но	обра	зо	ва	ње,	али	 је	то	про	цес	ко	ји	 je	тр	пео	стал
не	иза	зо	ве	ну	де	ћи	број	не	стран	пу	ти	це	као	не	из	бе	жан	пут	у	
про	грес.	Ње	го	ва	по	тра	га	за	ле	пим	као	spi	ri	tus	mo	vens	спек	тра	
број	них	 дру	штве	них	 ак	тив	но	сти	 би	ла	 је	 ини	ци	ја	тор	 и	 та	да	
не	мо	гу	ћег:	 упот	пу	ња	ва	ња	 иде	а	ли	зма,	 иде	ја	 али	 и	 по	ли	тич
ких	ста	но	ви	шта	естет	ским	и	етич	ким	при	ме	са	ма.	У	пр	ви	мах	
та	кав	 ус	ко	ме	шај	 ду	ха	 као	 „пло	дан	 укр	штај6)	 за	но	са	 и	 ра	зу
ма“7)	мо	гао	је	пре	да	под	се	ћа	на	сла	бост	на	ив	ног	за	ступ	ни	ка,	
а	не	на	озбиљ	но	у	об	зир	узет	со	ци	јал	но	од	го	во	ран	став.	Уко
ли	ко	ува	жи	мо,	да	је	оно	вре	ме	ни	(чи	тај	и	ово	вре	ме	ни)	но	се	ћи	
ка	рак	тер	по	ли	тич	ког	де	ло	ва	ња	и	ме	ђу	Ср	би	ма	био	пре	по	знат	
у	ре	чи:	„ус	та	ра	ба	ри“,8)	од	но	сно	они	ко	ји	по	др	жа	ва	ју	над	моћ
но	 и	 при	ла	го	ђа	ва	ју	му	 се	 ра	ди	 соп	стве	ног	 ко	ри	сто	љу	бља,9) 
та	да	је	Ла	за	Ко	стић,	укљу	чу	ју	ћи	ма	ло	број	не	био	њи	хов	ан	ти
под.	„Ус	та	ра	ба	ри	су	љу	ди	ко	ји	се	др	же	та	ра	бе,	ко	ји	од	сва	ко	га	
ве	тра	бе	же	у	за	ве	три	ну,	од	сва	ке	не	зго	де	тра	же	за	кло	на.	Та	
се	вр	ста	љу	ди	у	по	ли	ти	ци	обич	но	 зо	ве	опор	ту	ни	сте.“10)	Ко
стић	ни	је	при	хва	тао	пре	у	зи	ма	ње	већ	 за	те	че	ног	ми	шље	ња	о	
не	че	му	и	запечаћeног	по	гле	да	о	не	спо	ји	во	сти	од	ре	ђе	них	по
ја	ва.	Са	свим	су	прот	но	то	ме	он	се	тру	дио	да	про	дре	што	ду
бље	у	од	ре	ђе	на	ту	ма	че	ња	дру	штве	них	и	по	ли	тич	ких	иде	ја	и	
из	угла	пот	пу	ног	рас	крин	ка	ва	ња	ука	же	и	на	мо	гућ	ност	одр
жи	вог	су	сре	та	на	вод	но	не	спо	ји	вог.	Овај	прин	цип	coinciden
tiaoppositioruma	Ко	стић	је	при	ме	њи	вао	у	свом	ства	ра	лач	ком	

6) „Костићева	 онтологија	 и	 естетика	 не	 могу	 раздвајати,	 јер	 се	 заснивају	 на	 истом	
„основном	 начелу“,	 на	 начелу	 укрштаја.“;	 Петар	 Милосављевић,	 Триптих о Лази
Костићу,	Народна	библиотека	„Карло	Бијелицки“,	Сомбор,	Графос	Нови	Сад,	Нови	
Сад	,1991,	стр.	41.

7) „Његова	естетика	и	његова	поетика	почивале	су	на	унирерзалном	космичком	принципу	
укрштаја,	одакле	се	у	критику	и	критичку	теорију	пренело	тумачење	да	велика	и	права	
уметност,	а	нарочито	поезија,	представља	плодан	укрштај	заноса	и	разума,	симетрију	
и	 хармониан	 склад	 стваралачке	 маште	 и	 објективне	 истине.“;	 Душан	 Недељковић,	
СрпскидијалеиктичкипанкализамуXIXвеку,ЛазаКостић,	Српска	књижевна	задруга,	
Београд,	1960,	стр.	221	.

8) „Ал	од	тих	свију	сталније	су	ствари:	УСТАРАБАРИ.“,	Јован	Јовановић	Змај,	Устара
бари,	Нови	Сад,	1873.

9) Ближе	види:	Саша	Марковић,	„Хипокризија	као	претендент	на	архетип	недореченог	у	
политичкој	мисли	код	Срба“,	Српскаполитичкамисао,	Институт	за	политичке	студије,	
Београд,	бр.	1/2015,	стр.	5770.

10) Лаза	Костић,	ОЗмају,	Матица	српска,	Нови	Сад,	1989,	стр.	87.
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жи	во	ту,	 при	ме	ре	но	 у	 умет	но	сти	 и	 емо	тив	ном	жи	во	ту11)	 али	
крај	ње	не	у	о	би	ча	је	но	за	по	ли	тич	ку	и	нај	ши	ру	дру	штве	ну	де
лат	ност.	Отуд	је	„Ко	сти	ћев	жи	вот	ни	пут	не	пре	ста	но	ти	трао	
на	гра	ни	ци	из	ме	ђу	уз	ле	та	и	раз	о	ча	ре	ња.“12)	Дру	ги	ма	не	у	хва
тљив,	свој	ствен	сво	јој	ми	са	о	ној	во	ди	љи,	Ко	стић	 је	ак	тив	но	
уче	ство	вао	у	по	ли	тич	ком	и	дру	штве	ном	жи	во	ту	соп	стве	ног	
на	ро	да	у	дру	гој	по	ло	ви	ни	19.	ве	ка,	на	ро	чи	то	се	упи	њу	ћи	да	
до	сег	не	жи	во	твор	ност	на	ци	о	нал	не	иде	је,	а	ме	ђу	омла	ди	ном	
од	не	гу	је	исто	ми	шље	ни	ке	и	ро	до	љуб	це	спрем	не	на	жр	тву.	Ча
со	пис	Преодницако	ји	је	по	кре	нут	1861.	био	је	по	че	так	на	ци
о	нал	ног	пре	по	ро	да	и	ро	ман	ти	зма	ка	квог	нам	је	ну	дио	у	свом	
ми	са	о	ном	кон	струк	ту	Ла	за	Ко	стић.

2.НАЦИОНАЛНИТРИБУНИДОСЛЕДНИЛИБЕРАЛ

Сво	је	на	ци	о	нал	не	иде	је	Ла	за	Ко	стић	је	вр	ло	по	све	ће	но	и	
са	 из	ра	зи	том	 вољ	но	шћу	 ар	ти	ку	ли	сао	 кроз	 уче	шће	 у	 ра	ду	
Срп	ске	на	род	не	сло	бо	до	ум	не	стран	ке	где	је	био	је	дан	од	нај
бли	жих	са	рад	ни	ка	Све	то	за	ра	Ми	ле	ти	ћа13)	и	кроз	рад	Ује	ди
ње	не	омла	ди	не	срп	ске.	Но	се	ћа	ми	сао	овог	на	ци	о	нал	ног	по
ле	та	би	ла	је	иде	ја	на	род	ног	су	ве	ре	ни	те	та	и	пра	во	на	ро	да	на	
са	мо	о	пре	де	ље	ње.	 Ли	бе	рал	не	 иде	је	 Ко	стић	 је	 при	хва	тао	 на	
осно	ву	тра	га	ња	за	ле	пим	и	ди	ја	лек	ти	ци	пре	по	зна	те	есте	ти	ке	
и	ње	ног	умет	нич	ког	из	ра	за.	Ње	го	ва	сва	ки	да	шњи	ца	има	ла	је	
да	се	при	ла	го	ђа	ва	об	зи	ри	ма	не	го	ва	них	вред	но	сти,	без	об	зи	ра	
на	тре	нут	не	исто	риј	ске	окол	но	сти	ко	ји	ту	сва	ки	да	шњи	цу	об
ли	ку	ју.	Са	тим	у	ве	зи	Ла	за	Ко	стић	ни	је	при	хва	тао	со	ци	јал	ни,	
од	но	сно	ма	те	ри	ја	ли	стич	ки	кон	цепт	ствар	но	сти	и	људ	ског	по
сто	ја	ња	и	због	то	га	је	вр	ло	ра	но	ушао	у	по	ле	ми	ку	са	из	вор
ним	ру	ским	со	ци	јал	де	мо	крат	ским	кон	цеп	том	Ни	ко	ла	ја	Чер
ни	шев	ског	и	са	ста	но	ви	штем	ње	го	вог	при	ста	ли	це	код	Ср	ба,	
са	Све	то	за	ром	Мар	ко	ви	ћем.	На	и	ме	Чер	ни	шев	ски,	до	сле	дан	
ма	те	ри	ја	ли	стич	ком	 кон	цеп	ту	 ни	је	 то	ле	ри	сао	мо	гућ	ност	 по

11) Ближе	види:	Карл	Густав	Јунг,Сећања,снови,размишљана,	Атос,	Београд,	2015.	
12) Милена	Радовић	Савић,	РецепцијакњижевногделаЛазеКостићаусрпскојкњижев

ностипрвеполовине20.века,	нав.дело,	2016,	стр.	12.
13) Ближе	види	и:	Душко	Ковачевић,	СветозарМилетић:животиполитика,	 Завод	 за	

уџбенике	 и	 наставна	 средства,	 Београд,	 2009;	 Чедомир	 Попов,	 Дејан	 Микавица,	
СабранисписиСветозараМилетића,	Завод	за	уџбенике	и	наставна	средства,	Београд,	
1999;	 Дејан	Микавица,	СветозарМилетић,	 Прометеј,	 Радио	 телевизија	 Војводине,	
Нови	Сад,	2016.
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сто	ја	ња	ле	по	те	ми	мо	при	ро	де.	„Све	што	ни	је	са	вр	ше	но	ле	по	
у	при	ро	ди	–	ру	жно	је;	све	што	ко	ли	кото	ли	ко	мо	же	да	под	не
се	у	ве	шти	ни	–	из	вр	сно	је	–	ето	пра	ви	ла	на	осно	ву	ко	јег	ми	
су	ди	мо.“14)	Ко	стић	је	ове	кон	ста	та	ци	је	Чер	ни	шев	ског	сма	трао	
за	скр	на	вље	ње	људ	ске	кре	а	тив	но	сти	и	за	не	до	пу	сти	во	ни	по
да	шта	ва	ње	ис	кре	не	уну	тра	шње	ле	по	те	чо	ве	ка	ко	ја	про	из	и	ла
зи	из	ње	го	ве	по	тре	бе	за	ства	ра	њем.	„Све	га	мо	же	не	ста	ти,	са
мо	оне	сна	ге	у	чо	ве	ку	што	ства	ра	све	но	ве	и	но	ве	ле	по	те...	то	
не	ће	не	ста	ти.“15)	Кри	ти	ку	ју	ћи	че	сте	по	зи	ве	Чер	ни	шев	ског	на	
ма	те	ма	тич	ке	прин	ци	пе16),	Ко	стић	је	сла	вио	не	у	кро	ти	вост	жи
во	та.17)	Чо	век	чи	ју	лич	ност	ка	рак	те	ри	ше	ова	кав	дух	не	спу	та
не	ле	по	те	за	пра	во	 је	пе	сник	или	ства	ра	лац	ко	ји	има	пред	у
сло	ве	да	бу	де	и	ми	сли	лац	и	ути	че	на	фор	ми	ра	ње	по	ли	тич	ких	
иде	ја.	„Не	ма	пе	сни	ка	без	ми	сли	о	ца,	као	ни	пра	вог	ми	сли	о	ца	
без	ма	ште,	без	пе	сни	ка.“18)	Ова	за	до	је	ност	ле	по	том	про	ис	ти
ца	ла	је	из	Ко	сти	ће	вог	хе	ле	но	фил	ства	и	из	ван	ред	ног	по	зна	ва
ња	 ста	ро	грч	ке	 књи	жев	но	сти	 и	 фи	ло	зо	фи	је	 	 „пре	фи	ње	ни	
есте	та,	 из	ра	зи	те	 хе	ле	ни	стич	ке	 про	ве	ни	ен	ци	је”19)	 Ко	сти	ће	во	
не	при	хва	та	ње	 со	ци	ја	ли	стич	ког	 ре	а	ли	зма	 у	 по	гле	ду	 раз	во	ја	
дру	штва	фор	ми	ра	ло	се	на	ње	го	вом	на	ци	о	нал	ном	иде	а	ли	зму	о	
ле	по	ти	ко	ја	на	ста	је	као	про	цес	раз	во	ја	људ	ске	кре	а	тив	но	сти.	
Бр	зо	пле	тост	у	дру	штве	ној	ми	сли	би	ла	је	стра	на	Ла	зи	Ко	сти
ћу.	Због	то	га	је	он	до	шао	и	у	су	коб	са	ста	во	ви	ма	Све	то	за	ра	
Мар	ко	ви	ћа,	 као	 истин	ског	 пред	став	ни	ка	 шко	ле	 ре	во	лу	ци	о

14) Николај	Гаврилович	Чернишевски,	„Естетички	одношаји	вештине	ка	природи“,	Лето
писМатицесрпске,	Нови	Сад,	1875,	број	118,	стр.	174.

15) Лаза	 Костић,	 „Примедбе	 на	 Естетички	 одношаји	 вештине	 ка	 природи“,	 Летопис
Матицесрпске,	Нови	Сад,	1875,	број	118,	стр.	201.

16) „Математически	строг	можно	доказать,	что	произведение	исскуства	не	можно	срав-
ниться	 с	 живым	 человеческим	 лицом	 по	 красоте	 очертаний.“;	 Николай	 Гаврилович	
Чернышевский,	Сочинениявдвухтомах,	том	1,	Эстетическиеотношенияискусства
кдействительности,	Академия	наук	СССР,	Москва,	1986,	стр.	123.

17) Ближе	види	и:	Ивана	Јакшић		Јовановић,	„Лаза	Костић	о	естетичким	схватањима	Чер-
нишевског“,	ЗборникМатицесрпскезакњижевност,	Нови	Сад,	1960,	књига	8,	стр.	
210218.	

18) Лаза	Костић,	„Ишчекивано	и	дочекано“,	Сабрана	дела	Лазе	Костића:	Окњижевности,
мемоари,	 књига	 д,	 (приредили:	 Предраг	 Вукадиновић,	 др	 Драгиша	 Живковић,	 др	
Хатиџа	Крњевић,	Младен	Лесковац,	др	Живомир	Младеновић,	Владимир	Отовић,	др	
Предраг	Палавестра,	др	Светозар	Петровић),	Матица	српска,	Нови	Сад,	1992,	стр.	231.

19) Ближе	види:	Мирослав	Тешић,	„ТриуплитајаКостићаиСимовића“,	Трибина	Библио-
теке	САНУ	(говорили:	академик	Светозар	Кољевић,	академик	Мирослав	Тешић,	проф.	
др	Мирјана	Стефановић),	 	САНУ,	Београд,	2013,	бр.1,	стр.	108.	 	Ближе	види	и:	Лаза	
Костић,	„Илијада,	поглед	на	једну	лепу	главу“,	Српскилетописзагодину1870,1871,	
Матица	Српска,	Нови	Сад,	1872,	књига	113,	стр.	90113.
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нар	ног	со	ци	ја	ли	зма	ме	ђу	Ср	би	ма.	Кри	ти	ку	ју	ћи	ње	гов	чла	нак	
„Ре	ал	ност	у	по	е	зи	ји“,	али	и	ње	го	ве	дру	ге	ис	пи	се	где	се,	ка	ко	
је	сма	трао,	его	и	зам	на	ме	ће	као	во	ди	ља	у	раз	во	ју	људ	ског	дру
штва,20)	Ко	стић	је	из	но	ва	упо	зо	рио	на	нео	др	жи	вост	ста	но	ви
шта	Чер	ни	шев	ског	ко	ји	је	очи	гле	дан	узор	пи	са	њу	Све	то	за	ра	
Мар	ко	ви	ћа.	Осим	то	га,	Ко	стић	је	Мар	ко	ви	ћу	за	ме	рао	да	ле	ко
се	жну	ре	дук	ци	ју	из	вор	ног	фи	ло	зоф	ског	ста	но	ви	шта	Чер	ни
шев	ског	 ко	ја	 је	 оди	са	ла	 „ни	хи	ли	стич	ким	 за	но	сом“.	 Ова	ква	
вул	га	ри	за	ци	ја	из	вор	них	иде	ја21),	пре	кри	ве	на	ман	тром	на	вод
ног	 ослон	ца	 на	 не	за	о	би	ла	зну	 мо	дер	ни	за	ци	ју	 срп	ског	 дру
штва	би	ла,	је	по	Ко	сти	ћу,	опа	сан	пре	се	дан	сво	је	вр	сног	иде	о
ло	шког	 на	ср	та	ја	 на	 кон	цепт	 срп	ског	 на	ци	о	нал	ног	 ро	ман	ти
зма	ко	ји	је	као	Фе	никс	тре	бао	да	уз	диг	не	др	жа	ву	не	ка	да	шњег	
до	сто	јан	ства.22)	Упра	во	 за	то	 је	Ко	стић	 био	 „над	ро	ман	тич	ни	
ро	ман	ти	чар“23),	 пот	пу	но	 не	ти	пи	чан,	 осе	бу	јан	 и	 спре	ман	 да	
умет	ност	жи	ви,	а	у	жи	во	ту	про	на	ла	зи	ин	спи	ра	ци	ју	за	сво	ја	
де	ла	 и	 свој	 на	ци	о	нал	ни	 из	раз.	 Сло	бо	дар	ски	 дух	 о	 ко	јем	 је	
при	ме	ром	све	до	чио	Ла	за	Ко	стић,	те	шко	је	по	ти	ски	вао	опрез	
и	по	кров	„ра	јин	ског	мен	та	ли	те	та“	и,	у	свом	за	чет	ку	ни	је	мо
гао	 ра	чу	на	ти	 на	 ма	сов	ност.	 Све	стан	 ових	 не	до	ста	та	ка,	 Ко
стић	је	ну	дио	енер	гич	ност	у	од	бра	ни	ли	бе	рал	них	ста	во	ва	на
да	ју	ћи	се	њи	хо	вом	ути	ца	ју.	Евро	па	је	у	то	вре	ме	би	ла	за	о	ку
пље	на	на	ци	о	нал	ним	ро	ман	ти	змом	ко	јег	су	до	дат	но	под	сти	ца
ли	раз	ли	чи	ти	др	жав	ни	и	ге	о	по	ли	тич	ки	ин	те	ре	си.	По	узо	ру	и	
на	ре	во	лу	ци	о	нар	не	омла	дин	це	из	Ита	ли	је	ко	ји	су	те	жи	ли	ује
ди	ње	њу,	раз	ви	ја	ла	 се	омла	дин	ска	ор	га	ни	за	ци	ја	на	ци	о	нал	но	
по	све	ће	них	и	код	Ср	ба.	Кул	ми	на	ци	ја	тих	тен	ден	ци	ја	би	ла	је	
ор	га	ни	за	ци	о	на	 скуп	шти	на	 Ује	ди	ње	не	 омла	ди	не	 срп	ске24)	 у	
Но	вом	Са	ду	ав	гу	ста	1866.	у	згра	ди	Срп	ске	гим	на	зи	је.	На	ци	о

20) „Управо	егоизам	порађа	друштвеност.	Човек	воли	друштво	зато	што	воли	себе.“;	Све-
тозар	Марковић,	„Реални	правац	у	науци	и	животу“,	Српскилетописзагодину1870,	
1871,	Нови	Сад,	1872,	књига	113,	стр.	28.

21) Марковић	 поезију	 која	 се	 бави	 осећањима,	 односно	 друштвеним	 тривијалностима	
назива	„друштвено	онанисање“;	Светозар	Марковић,	„Реалност	у	поезији“,	Целокупна
дела Светозара Марковића,	 књига	 два,	 (приредили:	 Татомир	 Анђелић,	 Виктор	 Г.	
Карасјов,	Ђорђе	Митровић,	Хенрик	Писарек,	Андрија	Стојковић,	Драгоје	Тодоровић)	
САНУ,	Београд,	1987,	стр.	90.	

22) Лаза	Костић,	 „Одговор	Светозару	Марковићу	на	његов	чланак	Реалност	у	поезији“,	
Матица,	Матица	српска,	Нови,	1870,	бр.18,	стр.	422426.

23) Мирослав	Тешић,	ТриуплитајаКостићаиСимовића,	нав.дело,	стр.	113.	
24) Ближе	види	и:	ПредлогуставазаУједињенуомладинусрпску,	Књигопечатња	Фр.	П.	

Плајца,	Велики	Бечкерек,	1868.
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нал	но	ус	хи	ће	ње	би	ло	је	усред	сре	ђе	но	на	раз	во	ју	пој	ма	на	род
но	сти	ко	ји	је,	за	пра	во	нај	ви	ши	об	лик	оства	ре	ња	на	ци	о	нал	не	
иде	је.	„На	род	ност	је	веч	на	љу	бав	за	сло	бо	ду,	за	пра	во	на	на
пре	дак.“25)	Дру	га	скуп	шти	на	Ује	ди	ње	не	омла	ди	не	срп	ске	одр
жа	на	је	на	ред	не	го	ди	не	у	Бе	о	гра	ду	са	ју	го	сло	вен	ским	при	зву
ком	и	још	број	ни	јим	ода	зи	вом.	Оди	са	ла	је	ат	мос	фе	ром	сна
жног	 на	ци	о	нал	ног	 кон	сен	зу	са	 ко	ји	 је	 ини	ци	рао	 не	при	јат	ни	
до	га	ђај	 на	 Чу	кур	 че	сми	 1862.	 Ује	ди	ње	на	 омла	ди	на	 срп	ска	
би	ла	 је	 ор	га	ни	за	ци	о	но	ра	зно	вр	сно	ор	јен	ти	са	на.	До	ми	ни	рао	
је	прин	цип	Све	то	за	ра	Ми	ле	ти	ћа	о	„раз	је	ди	ње	њу		ује	ди	ње
њу“,	од	но	сно	о	рас	те	ре	ће	ној	по	ве	за	но	сти	идеј	но	бли	ских,	а	
те	ри	то	ри	јал	но	рас	про	стра	ње	них.	Ро	ман	ти	чар	ска	ви	зи	ја	Ла	зе	
Ко	сти	ћа	по	др	жа	ва	ла	је	ове	на	по	ре	као	и	ре	лак	си	ра	ни	об	лик	
ор	га	ни	зо	ва	ња.	То	је	про	ис	ти	ца	ло	из	Ко	сти	ће	вог	не	при	хва	та
ња	 би	ло	 ка	кве	 ра	ди	ка	ли	за	ци	је	 на	ме	ре	 о	 пре	о	бра	жа	ју	 дру
штва.	На	ред	ни	кон	гре	си,	одр	жа	ни	на	кон	уби	ства	кне	за	Ми	ха
и	ла	Обре	но	ви	ћа	ра	ди	ли	су	у	ат	мос	фе	ри	тен	ден	ци	је	др	жав	них	
ор	га	на	ка	ко	Ср	би	је	 та	ко	и	АустроУгар	ске	да	ле	ги	сла	тив	но	
под	ре	де	ам	би	ци	ју	мла	дих,	што	је	не	по	вољ	но	ути	ца	ло	на	раз
вој	за	но	са	ко	ји	је	устук	нуо	пред	пр	вом	не	во	љом.	„И	од	мах	по	
уби	ству	кне	за	Ми	ха	и	ла	пе	штан	ска	вла	да	од	луч	но	је	за	тра	жи
ла	да	Омла	ди	на	иза	ђе	на	јав	ност	са	пу	ним	сво	јим	пра	ви	ли	ма	
и	да	се	до	ве	де	у	са	гла	сност	са	зе	маљ	ским	за	ко	ни	ма	о	удру	же
њи	ма.“26)	Осим	то	га	ор	га	ни	за	ци	о	ни	про	бле	ми,	на	из	глед	те	ку
ћа	ствар,	за	пра	во	су	би	ли	сце	на	пре	ла	ма	ња	ду	бљих	не	су	гла
си	ца	у	ве	за	са	ту	ма	че	њем	ли	бе	рал	ног	кон	цеп	та	на	ци	о	нал	не	
иде	је.	Та	ко	 је	до	шло	до	по	ле	ми	ке	и	из	ме	ђу	Ла	зе	Ко	сти	ћа	и	
Вла	ди	ми	ра	Јо	ва	но	ви	ћа,	не	при	ко	сно	ве	ног	ли	де	ра	Ује	ди	ње	не	
омла	ди	не	 о	 на	зи	ву	 ча	со	пи	са.	 Јо	ва	но	ви	ћев	 пред	лог	 био	 је	
МладаСрбадија	 са	 обра	зло	же	њем	 да	 је	 ово	 по	крет	 срп	ске	
омла	ди	не	ра	ди	еман	ци	па	ци	је	на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са	чи	ји	но
си	лац	 тре	ба	да	бу	де	упра	во	омла	ди	на.	Са	дру	ге	 стра	не	Ко
стић	се	за	ла	гао	за	на	зив	Омладина	под	ра	зу	ме	ва	ју	ћи	да	је	реч	
о	срп	ској	и	не	огра	ни	ча	ва	ју	ћи	ет	нич	ким	тер	мин	сло	ве	но	фил
ске	пре	тен	зи	је.	При	хва	ћен	је	Јо	ва	но	ви	ћев	пред	лог	и	Ко	стић	
је,	без	су	рев	њи	во	сти	ра	дио	на	ње	го	вој	про	мо	ци	ји	ме	ђу	мла
ди	ма	ма	да	је	то	био	из	у	зет	но	зах	те	ван	по	ду	хват.	„Ево	је	истом	

25) Јован	 Скерлић,	 Омладина и њена књижевност 1848 – 1871,	 Српска	 краљевска	
академија,	Београд,	1906,	стр.	115.	

26) Исто,	стр.	123.
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по	го	ди	не	да	на	ка	ко	МладаСрбадија	на	свет	из	ла	зи	,	па	је	већ	
грд	на	раз	ли	ка	у	бро	ју	прет	плат	ни	ка	из	ме	ђу	да	на	шњег	да	на	и	
оно	га	вре	ме	на	кад	је	лист	по	чео	из	ла	зи	ти...	Ми	твр	до	ве	ру	је
мо	да	 је	 свест	 омла	дин	ска	 још	буд	на	и	 да	пле	ме	ни	ти	 огањ	
ро	до	љу	бља	у	гру	ди	ма	омла	дин	ских	чла	но	ва	не	пре	ста	но	ти
ња...“27)	Ко	сти	ћев	не	по	пра	вљи	ви	оп	ти	ми	зам	био	је	из	раз	по
све	ће	не	 енер	гич	но	сти	 ко	ја	 се	 ни	је	ми	ри	ла	 са	 без	на	ђем.	 За
пра	во	то	је	био	ње	гов	на	чин	бор	бе	про	тив	пер	фид	но	сти	ма
ђар	ске	аси	ми	ла	ци	је	и	кон	цеп	та	Јо	же	фа	Етве	ша	о	је	дин	стве
ном	ма	ђар	ском	по	ли	тич	ком	на	ро	ду,	а	ко	ја	се	по	сто	ја	но	над	ви
ја	ла	над	Ср	би	ма	још	од	вре	ме	на	се	о	ба	са	Ко	сов	скоМе	то	хиј
ских	 ог	њи	шта	 и	 то	 без	 об	зи	ра	 на	њи	хо	ву	 зна	чај	ну	 уло	гу	 у	
од	бра	ни	цар	ства28).	 „Елем	 та	ко	 ви,	 го	спо	ди	не	ма	ђар	 ви	ла	же	
(алу	ди	ра	ју	ћи	 на	 ма	ђар	ске	 но	ви	не	Magyar	 vilȧg	 –	 при	мед	ба	
С.М.),	ме	ђер	ви	ла	же	те	–	те	до	ре	ћи	–	ма	ђар	ви	ла	же	те!...	Ми	
не	да	не	ће	мо	да	се	уто	пи	мо	у	вас,	бо	же	са	чу	вај	!“29)	И	по	ред	
тих	окол	но	сти	Ко	стић	је	био	спре	ман	да	по	ну	ди	спрем	ност	
на	су	жи	вот30),	али	су	апе	ли	оста	ја	ли	нео	ства	ре	ни.	По	сто	је	ћи	
при	ти	сак	вла	сти	у	АустроУгар	ској	мо	нар	хи	ји,	као	и	нео	др
жив	др	жав	ни	те	рор	Тур	ске	им	пе	ри	је,	и	по	ред	 гу	ше	ња	ра	да	
Ује	ди	ње	не	омла	ди	не	срп	ске	ни	су	мо	гли	да	обе	сми	сле	по	тре
бу	срп	ског	удру	жи	ва	ња	у	от	по	ру.	На	про	тив	они	су	га	под	сти
ца	ли,	а	Ко	стић	је	у	то	ме	на	ро	чи	то	ин	си	сти	рао.	„Уза	јам	ност	
Цр	не	Го	ре	и	Ср	би	је	у	ве	ли	ком	де	лу	осло	бо	ђе	ња	и	ује	ди	ње	ња	
Срп	ства,	то	је	на	род	на	по	тре	ба.“31)	Исто	риј	ска	по	за	ди	на	ве	ли
ких	де	ла	ко	ја	су	сто	ја	ла	пред	срп	ским	на	ро	дом	мо	ра	ла	је	на
ро	чи	то	да	се	не	гу	је.	Ме	ђу	тим,	Ла	за	Ко	стић	том	при	ли	ком	ни

27) Лаза	Костић,	„Члановима	уједињене	омладине	српске“,	Сабрана	дела	Лазе	Костића:	О
политици и уметности,	 књига	 прва,	 (приредио	 др	 Предраг	 Палавестра),	 Матица	
српска,	Нови	Сад,	1990,	стр.	152,153.	Лаза	Костић	„Ишчекивано	и	дочекано“,	Сабрана	
дела	Лазе	Костића:Окњижевности,мемоари,	књига	два,	стр.	231.

28) Костић	 се	 у	 својим	 иступима	 у	 мађарском	 парламенту,	 као	 представник	 Српске	
народне	слободоумне	странке	често	позивао	на	статус	Срба	у	Царству	утемељен	на	
Привилегијама	цара	Леополда	Првог,	а	чији	су	значај	Мађари,	али	не	само	они	желели	
да	омаловаже	и	оспоре.	„Из	овога	се	јасно	види	да	они	Срби	који	су	под	Чарнојевићем	
амо	доселили	нису	као	бегунци	дошли,	него	као	војска	од	70000,	која	је	била	свачим	
снабдевена,	па	још	и	новцем...“;	Лаза	Костић,	„Говор	одржан	у	пештанском	парламенту	
9.	 фебруара	 1875.	 године“,	 Сабрана	 дела	 Лазе	 Костића:	О политици и уметности,	
књига	прва,	нав.дело,	стр.	293.

29) Исто,стр.	48.
30) „...уједињена	омладина	српска	тежи	братској	сагласности	и	узајамности	свију	народа	

и	људи,	на	пољу	науке	и	општег	напретка,	и	како	би	интересу	и	части	самог	маџарског	
народа	било	противно	одупирати	се	таквој	тежњи...“;	Исто,	стр.	184.

31) Исто,	стр.186
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је	по	ми	шљао	на	емо	тив	но	пра	жње	ње	ко	је	би	на	ци	о	нал	ну	ре
то	ри	ку	 из	вр	гло	 у	 са	бла	зан	 его	и	зма.	 На	про	тив,	 Ко	сти	ћу	 су	
би	ли	по	треб	ни	од	го	вор	ни	љу	ди	ко	ји	су	раз	у	ме	ли	сво	ју	про
шлост	и	при	ла	зи	ли	јој	са	ста	нов	ни	штва	ис	тра	жи	ва	ња	без	по
тре	бе	при	ла	го	ђа	ва	ња	оног	што	је	ода	тле	про	из	и	ла	зи	ло.	Ма
ло	број	ни	су	би	ли	пред	став	ни	ци	овог	ка	рак	те	ра	ис	тра	жи	ва	ча	
на	ци	о	нал	ног	 иден	ти	те	та	 за	 ко	ји	 се	 за	ла	гао	Ла	за	Ко	стић.	У	
ви	ше	на	вра	та,	оним	ко	ји	су	по	ку	ша	ва	ли	да	се	за	та	кве	из	да	ју	
Ко	стић	 је	 скре	нуо	па	жњу	за	не	до	ра	слост	и	из	глед	ну	ште	ту	
ко	ја	је	ти	ме	про	ис	те	кла.	„И	г.	Ми	ли	ће	вић	је	ти	ме	што	се	ла
тио	са	би	ра	ња	и	уре	ђи	ва	ња	жи	во	та	и	де	ла	ве	ли	ких	љу	ди,	по	
мом	ми	шље	њу,	пао	у	по	гре	шку	па	се	ла	тио	по	сла	ко	ји	ра	ме	на	
ње	го	ва	ни	су	ка	дра	по	не	ти.“32)	Осврт	на	про	шлост	тре	ба	ло	је	
да	бу	де	упо	ри	ште	основ	ног	мо	ти	ва	сло	бод	ног	иден	ти	те	та	др
жа	ве.	По	угле	ду	на	не	мач	ке	ро	ман	ти	ча	ре,	срп	ска	упо	ри	шта	у	
про	шло	сти	тра	га	ла	су	за	до	га	ђа	јем	ко	ји	је	тре	бао	да	по	ста	не	
во	до	дел	ни	ца	на	ци	о	нал	ног	за	но	са	и	ис	ток	иде	је	„за	вет	не	на
ци	је“33).	Ко	сов	ска	бит	ка	и	ње	но	на	род	но	пре	да	ње	о	пра	вед	ној	
жр	тви	би	ли	су	упо	ри	шна	тач	ка	кул	та	про	шло	сти.	Осла	ња	ју
ћи	се	на	„исто	риј	ско	пам	ће	ње“	о	са	мо	стал	ној	др	жа	ви	и	при
др	жа	ва	ју	ћи	се	оби	ча	ја	и	тра	ди	ци	је	Ср	би	су	ути	ра	ли	пут	сво
јој	на	ци	о	нал	ној	сло	бо	ди	и	др	жав	ном	је	дин	ству.	Опа	сност	са	
ко	јом	се	ова	пред	ста	ва	су	о	ча	ва	ла	би	ла	је	ње	на	„ха	лу	ци	на	ци
ја“	не	при	ме	ре	на	ствар	но	сти.	Осим	то	га	у	кон	тек	сту	ту	ма	че	ња	
но	си	о	ца	тра	ди	ци	је	би	ло	је	не	из	бе	жно	опре	де	ли	ти	уло	гу	Срп
ске	пра	во	слав	не	цр	кве.	Ко	стић	је	тра	гао	за	мо	дер	ним	из	ра	зом	
срп	ског	дру	штва	и	ана	хро	ни	ста	во	ви	цр	кве	о	опа	сно	сти	мо
дер	них	иде	ја	ни	је	за	ње	га,	у	овом	пе	ри	о	ду	био	при	хва	тљив.	
Он	је	по	стао	из	ра	зи	ти	про	тив	ник	кле	ри	ка	ли	зма	ко	ји	је	сум
њао	у	омла	дин	ски	на	ци	о	нал	ни	за	нос	пре	пун	но	вих	идо	ла	и	
про	ис	те	клог	 идо	ло	по	клон	ства.	 Ко	сти	ћу	 је	 сме	та	ла	 „кле	ри
кал	на	не	по	мич	ност“	ко	ја	је	ни	по	да	шта	ва	ла	исто	риј	ски	ди	на
ми	зам	ко	ји	 је	по	кре	нут	отва	ра	њем	на	ци	о	нал	ног	пи	та	ња.	За	
ње	га	 је	 би	ла	 не	при	хва	тљи	ва	 од	ме	ре	ност	 и	 су	здр	жа	ност	 у	
кре	и	ра	њу	ци	ље	ва	на	ци	о	нал	не	по	ли	ти	ке.	Ко	стић	је	по	што	вао	
и	раз	у	мео	уло	гу	цр	кве	у	про	шло	сти	на	тај	на	чин	што	је	пре
по	знао	вер	ски	ка	рак	тер	не	ка	да	шњих	су	ко	ба	и,	са	тим	у	ве	зи	

32) Лаза	Костић,	„Да	познамо	наше	класике“,	Сабрана	дела	Лазе	Костића:	Ополитиции
уметности,	књига	друга,	нав.дело,	стр.	29.

33) Ближе	види:	Милош	Ковић,Срби19031914,Историјаидеја,	Клио,	Београд,	2015.
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ње	не	уло	ге	у	очу	ва	њу	иден	ти	те	та.	„Цр	ква	је	са	мо	за	то	би	ла	
ва	жна	у	на	род	ној	бор	би	за	оп	ста	нак,	што	су	нам	на	ши	на	па
да	чи	би	ли	на	дах	ну	ти	ре	ли	ђи	о	зним	фа	на	ти	змом,	ко	ме	за	да	так	
бе	ше	са	та	ри	ти	сва	ку	дру	гу	ве	ру...“	Исто	риј	ске	окол	но	сти,	у	
Ко	сти	ће	вом	 ту	ма	че	њу	 су	 се	 уве	ли	ко	 про	ме	ни	ле	 али	 цр	ква,	
од	но	сно	ње	но	ру	ко	вод	ство	ни	је	би	ла	спрем	но	за	мар	ги	на	ли
за	ци	ју	сво	је	уло	ге	ни	ти	да	ини	ци	ра	соп	стве	не	про	ме	не	ко	је	
би	 оса	вр	ме	ни	ле	њен	 зна	чај.	 За	 Ко	сти	ћа,	 не	ка	да	шњи	 зна	чај	
цр	кве	пре	шао	је	у	ка	рак	тер	уло	ге	на	ро	да	у	про	це	су	ства	ра	ња	
сло	бод	не	на	ци	је	и	др	жа	ве.	„Уме	сто	да	по	ло	жи	власт	у	ру	ке	
на	ро	да,	и	да	се	за	хва	ли	на	ван	ред	ној	по	ча	сти,	он	не	са	мо	да	
не	 учи	ни	 то	га,	 не	го	 још	 до	пу	сти	 да	 се	 сва	 цр	кве	на	 власт	
усред	сре	ди	у	јед	ном	ста	ле	жу,	ко	ји	се	осни	ва	на	не	при	ро	ди,	на	
а	на	о	па	ком	ту	ма	че	њу	све	тог	пи	сма.“34)	Пре	да	ни	ли	бе	рал,	Ко
стић	 ни	је	 при	хва	тао	 кле	ри	кал	на	 огра	ни	че	ња	 на	ци	о	нал	ног	
раз	во	ја,	али	ни	је	ни	не	ги	рао	вер	ске	вред	но	сти.	Сво	је	не	за	до
вољ	ство	цр	кве	ном	је	рар	хи	јом	Ко	стић	је	кон	крет	но	ис	по	љио	
и	не	сла	га	њем	за	из	бор	Са	му	и	ла	Ма	ши	ре	ви	ћа	за	срп	ског	па
три	јар	ха.	Услед	то	га,	али	и	тек	сто	ва	кри	ти	ке	ко	јим	је	ома	ло
ва	жа	вао	зна	чај	цр	кве,	Ко	стић	и	са	њим	и	Све	то	зар	Ми	ле	тић	
су	 би	ли	 про	гла	ше	ни	 „као	 љу	ди	 не	ре	ли	ги	о	зни	 и	 не	мо	рал
ни...“35)	Ко	стић	ове	кри	ти	ке	ни	је	при	хва	тао	већ	је,	у	ма	ни	ру	
од	луч	ног	ли	бе	ра	ла,	по	и	сто	ве	тио	је	ста	но	ви	шта	цр	кве	са	пре
ва	зи	ђе	ним	 кул	тур	ним	 обра	сци	ма,	 ту	ма	че	ћи	 про	спе	ри	тет	 и	
раз	вој	као	из	бор	„оће	ли	по	бе	ди	ти	сред	ње	ве	ков	не	пред	ра	су	де	
или	 дух	 да	на	шње	га	 вре	ме	на	 и	 на	пред	не	 обра	зо	ва	но	сти.“36) 
Ње	гов	из	раз	по	при	мио	је	„ро	ман	тич	ну	агре	сив	ност“.37)

Ко	сти	ће	ва	 при	вр	же	ност	 на	ци	о	нал	ној	 иде	ји	 и	 ства	ра	њу	
сло	бод	не	срп	ске	др	жа	ве,	до	слов	но	је	би	ла	на	ис	пи	ту	и	то	ком	
тзв.	 „ис	точ	не	 кри	зе“	 од	но	сно	 ра	та	 ко	ји	 је	 за	вр	шен	Бер	лин
ским	кон	гре	сом	1878.	Ства	ра	њем	не	за	ви	сне	срп	ске	др	жа	ве,	
као	и	не	за	ви	сно	шћу	Цр	не	Го	ре	оства	ре	ним	на	овом	кон	гре	су,	
на	чи	јим	је	мар	ги	на	ма,	за	јед	но	са	Јо	ва	ном	Ри	сти	ћем	уче	ство
вао	и	Ла	за	Ко	стић	оства	рен	је	тек	од	ре	ђен	део	во	лу	ми	о	зне	ро

34) Дејан	Микавица,	ЛазаКостић,политичкабиографија,	Прометеј,	Нови	Сад,	2011,	стр.	
6061.

35) Андрија	Стојковић,	РазвитакфилозофијеуСрба1804—1944,	Слово	љубве,	Београд,	
1972,	стр.	357.

36) Дејан	Микавица,	ЛазаКостић,политичкабиографија,	нав.дело.,	стр.	70.
37) Исидора	Секулић,	ЛазаКостић,	internet,	http://ubsm.bg.ac.rs/latinica/dokument/296/laza

kostic,	01/10/2016
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ман	ти	чар	ске	за	ми	сли	срп	ских	ли	бе	ра	ла.	Ана	ли	ти	чан	по	глед	
на	ге	о	по	ли	тич	ку	си	ту	а	ци	ју,	ко	ји	се	тру	дио	да	одр	жи	Јо	ван	Ри
стић38)	про	це	нио	је	ме	то	дич	ку	бли	скост	Ко	сти	ће	вих	исту	па	–	
тре	зве	ног	али	и	ус	хи	ће	ног,	уко	ли	ко	је	мо	гу	ће.	Не	од	у	ста	ју	ћи	
од	па	три	от	ских	сно	ва	Ла	за	Ко	стић	је	у	на	ред	ном	пе	ри	о	ду	био	
по	све	ћен	ства	ра	њу	иден	ти	те	та	сло	бод	не	Цр	не	Го	ре	и	кри	ти
ци	ви	ше	слој	не	и	не	при	ме	ре	не	по	ли	ти	ке	цар	ске	Ру	си	је	ко	ја	је,	
при	да	ва	ју	ћи	пр	вен	ство	Бу	гар	ској	у	сво	јим	ин	те	ре	си	ма,	Ср	би
ју	окре	ну	ла	пре	ма	АустроУгар	ској	мо	нар	хи	ји.	

3.НЕУКАЛУПЉЕНИСЛОВЕНОФИЛ

Очу	ва	ње	на	ци	о	нал	ног	иден	ти	те	та	има	ло	 је,	по	Ко	сти	ћу	
нај	ши	ре	сло	вен	ско	уте	ме	ље	ње.	Ње	го	во	сло	ве	но	фил	ство	про
ис	ти	ца	ло	је	из	при	хва	тљи	ве	за	ми	сли	об	је	ди	ње	ња	Сло	ве	на	ко
је	је,	у	он	да	шњим	исто	риј	ским	око	ло	но	сти	ма	би	ло	аде	ква	тан	
од	го	вор	 не	мач	ком	 ује	ди	ње	њу	 и,	 та	ко	 ство	ре	ној	 гер	ман	ској	
прет	њи.	„По	след	њи	ко	рак	ује	ди	ње	њу	не	мач	ко	ме	би	ће	ујед	но	
и	пр	ви	ко	рак	ује	ди	ње	њу	сло	вен	ском.“39)	Про	жет	сло	ве	но	фил
ством	Ко	стић	је	био	све	док	и	нај	у	пе	ча	тљи	ви	је	де	мон	стра	ци	је	
сло	вен	ске	уза	јам	но	сти.	Она	 је	пред	ста	вље	на	ве	ли	ком	ет	но
граф	ском	из	ло	жбом	у	Мо	скви	1866.	Ко	стић	је	о	њој	са	оду
ше	вље	њем40)	пи	сао:	„Нек	ра	за	спу	ку	бе	та	Кре	мља,	по	за	па	ду	
ис	точ	ни	зрак...“41)	Овом	при	ли	ком	Ко	стић	се	у	пот	пу	но	сти	по
и	сто	ве	тио	са	ста	но	ви	штем	ру	ских	сло	ве	но	фи	ла	ко	ји	су	сво	ју	
на	кло	ност	пре	ма	Ср	би	ма	де	мон	стри	ра	ли	чу	ве	ном	по	сла	ни
цом	из	1860.	чи	ји	је	аутор	био	Алек	сеј	Хо	мја	ков.42) 

38) „Најгори	 исход,	 који	 би	 се	 могао	 замислити,могао	 бити	 тај,	 да	 Порта	 одбије	 наше	
захтевање,	 ну	и	 у	 томе	 случају	ми	бисмо	били	у	 добитку,	 јер	 би	нам	она	 олакшала	
положај	 пред	 Европом,	 ако	 бисмо	 се	 одлучили,	 да	 градове	 узимамо	 силом	 оружја.	
Ја	сумњам	да	ће	до	тога	доћи...“;	Јован	Ристић,	СпољашњиодношајиСрбијеновијег
времена,	друга	књига	1860	1868,	Штампарија	краљевине	Србије,	Београд,	1887,	стр.	
467.

39) Лаза	Костић,	„Светски	догађаји	и	Мађари“,	Сабрана	дела	Лазе	Костића:	Ополитиции
уметности,	књига	прва,	нав.дело,	стр.144.

40) „Московски	словенски	митинг	био	 је	истински	хаџилук,	панславистичка	демонстра-
ција	првог	реда..То	је	био	први	талас	плиме,	која	ће	после	десет	година	кулминирати	
пред	Плевном,	да	одмах	затим	нестане	у	песку	Берлинског	конгреса.“;	„Ишчекивано	и	
дочекано“;	нав.дело,	стр.	231.

41) Јован	Скерлић,	Омладинаињенакњижевност1848–1871,	нав.дело.	стр.	183.
42) „Србија	да	буде	срећна	и	јака,	на	радост	свих	Словена	и	да	је	уважавају	сви	народи.“;	

„Да	будет	Сербия	счастлива	и	сильна,	радостью	для	всех	Славян	и	предметом	уваже-
ния	для	всех	народов!“;	Алексей	Степанович	Хомяков,	Ксербам.ПосланиеизМосквы,	
Internet,	http://www.odinblago.ru/filosofiya/homakov/tom1/12,	01/03/2016
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Та	да	шње	 искре	но	 ди	вље	ње	 пре	ма	 Ру	си	ји,	 код	 Ко	сти	ћа	
про	ис	ти	ца	ло	је	из	ста	ва	о	на	ци	о	нал	ном	осло	бо	ђе	њу	Ср	ба	у	
че	му	нај	зна	чај	ни	ју	уло	гу	тре	ба	да	од	и	гра	Ру	си	ја	кроз	осве	до
че	ни	за	штит	нич	ки	при	ступ.	„Па	сад	не	ка	ми	још	ко	ка	же	да	
Бог	не	љу	би	 све	ту	Ру	си	ју!“43)	Ме	ђу	тим,	 на	кон	СанСте	фан
ског	ми	ров	ног	уго	во	ра,	ка	да	је	Ру	си	ја	по	др	жа	ла	фор	ми	ра	ње	
Бу	гар	ске	 са	 те	ри	то	ри	јал	ним	 аспи	ра	ци	ја	ма	 ко	је	 на	ру	ша	ва	ју	
на	ци	о	нал	ну	и	те	ри	то	ри	јал	ну	те	жњу	Ср	ба,	код	мно	гих	ру	со
фи	ла	из	Ср	би	је	до	шло	је	до	пре	и	спи	ти	ва	ња	ста	во	ва	у	по	гле
ду	сло	ве	но	фил	ства	и	уло	ге	Ру	си	је	у	ства	ра	њу	срп	ске	др	жа	ве.	
Ду	бо	ко	раз	о	ча	ре	ње	и	код	Ла	зе	Ко	сти	ћа	до	при	не	ло	 је,	 у	ка
сни	јим	го	ди	на	ма	ње	го	вог	жи	во	та	ње	го	вом	кри	тич	ком	освр	ту	
пре	ма	ру	ској	 др	жав	ној	по	ли	ти	ци.	Ко	сти	ћев	 „иро	ни	зи	ра	тор
ски	тон“44)	ни	је	ми	мо	и	шао	ни	ти	тен	ден	ци	ју	у	ства	ра	њу	на	ра
ти	ва	о	Цар	ској	Ру	си	ји	као	за	штит	ни	ци	срп	ства.	Су	о	ча	ва	ју	ћи	
за	ин	те	ре	со	ва	ну	срп	ску	јав	ност	са	свр	сис	ход	ним	од	но	сом	ру
ске	цар	ске	по	ли	ти	ке	и	пре	ма	Ср	би	ма,	у	свом	ма	ни	ру,	Ко	стић	
је	 пре	до	чио	 сву	 мањ	ка	вост	 уобра	зи	ље	 о	 бла	го	на	кло	но	сти.	
Ко	стић	 је	пи	сао	да	„срп	ске	ства	ри	при	па	да	ју	 тзв.	Азиј	ском	
оде	ље	њу“,	од	но	сно	да	су	„Ср	би	за	ру	ско	Ми	ни	стар	ство	ино
стра	них	по	сло	ва	исто	та	ко	Ази	ја	ти	као	нпр.	Ав	га	ни	стан	ци.“45) 
Без	об	зи	ра	што	је	то	мо	гло	да	де	лу	је	„ре	вол	тант	но“	овај	при
ступ	 је	био	ствар	ност	ко	ји	 је	у	за	по	ста	вља	њу	Ср	ба	у	по	ли
ти	ци	 Ру	си	је	 био	 до	дат	но	 по	ја	чан	 и	 ве	ћом	 по	све	шће	но	шћу	
Бу	га	ри	ма.	 „Глав	но	 је	 да	 су	Ср	би	 он	де	 не	сум	њи	во	 за	по	ста
вљен,	 на	ро	чи	то	 у	 по	ре	ђе	њу	 с	 Бу	га	ри	ма.	 Срп	ски	 ру	со	фи	ли	
по	ку	ша	ва	ју	да	се	те	ше	да	је	та	по	ја	ва	про	ла	зна...“46)	Ко	сти	ћев	
на	ци	о	нал	ни	ро	ман	ти	зам,	раз	о	ча	ран	по	ступ	ком	Ру	си	је	у	вре
ме	„Ис	точ	не	кри	зе“,	тру	дио	се	да	раз	у	ме	кон	цепт	ру	ске	по
ли	ти	ке.	Тре	нут	на	на	кло	ност	на	Бал	ка	ну	пре	ма	Бу	га	ри	ма	ни	је	
би	ла	од	раз	бу	га	ро	фил	ства,	ма	да	су	не	ка	штам	па	на	гла	си	ла	у	
Ру	си	ји	на	то	ука	зи	ва	ла	и	у	пред	ве	чер	је	Пр	вог	свет	ског	ра	та,	а	

43) Лаза	Костић,	„Дан	и	ноћ	у	московској	„выставки“;	Лаза	Костић,Ополитици,оумет
ности,	нав.дело,	стр.	58.

44) Лаза	Костић,	КњигаоЗмају,	предговор	Драгиша	Живковић,	Матица	српска,	Нови	Сад,	
1989,	стр.	15.	

45) „Ишчекивано	и	дочекано“,	нав.дело,стр.	218.
46) Исто,	стр.219.	
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уз	осврт	на	Бал	кан	ске	ра	то	ве	19121913,47)	она	је,	за	пра	во	из	
пер	спек	ти	ве	за	шти	те	ак	ту	ел	не	ру	ске	др	жав	не	по	ли	ти	ке	би	ла	
плод	пре	о	вла	ђу	ју	ће	ге	о	по	ли	тич	ке	ком	би	на	то	ри	ке.	Њен	крај
њи	циљ,	без	об	зи	ра	на	мо	гућ	ност	раз	ли	чи	тих	при	сту	па	био	је	
прин	цип	о	Мо	скви	као	тре	ћем	Ри	му,	при	че	му	че	твр	тог	не	ће	
би	ти.48)	Бал	кан	ски	на	ци	о	нал	ни	пар	ти	ку	ла	ри	зми	мо	гли	су	да	
бу	ду	са	у	че	снич	ки	део	овог	кон	цеп	та,	али	то	ни	је	би	ло	апри
ор	но	и	не	из	о	став	но,	и	то	без	об	зи	ра	на	сву	кон	фе	си	о	нал	ну	
бли	скост	и	при	ме	ре	исто	риј	ске	са	рад	ње.49)	Тач	но	про	це	њу	ју
ћи	ве	ли	чи	ну	свог	на	ро	да,	Ко	стић	је	по	др	жа	вао	скло	ност	да	се	
по	ли	ти	ка	Ср	би	је	при	кло	ни	моћ	ни	јем	за	штит	ни	ку,	али	то	ни	је	
би	ла	јед	но	смер	на	ак	тив	ност	и	уве	ли	ко	је	за	ви	си	ла	и	од	тре
нут	них	ин	те	ре	са	Ру	си	је.	Том	при	ли	ком	Ко	стић	је	по	др	жа	вао	
кон	цепт	ор	га	ни	ци	стич	ке	по	ве	за	но	сти	ко	ји	је	био	ди	вер	ген	тан	
ње	го	вом	тре	зве	ном	и	ра	ци	о	на	ли	стич	ком	по	гле	ду.	Ипак,	овом	
при	ли	ком	се	не	су	сре	ће	мо	пр	ви	пут	са	Ко	сти	ће	вим	на	из	глед
ним	ам	би	ва	лент	ним	ста	вом.	„Где	год	мла	ди	на	род	осе	ћа	да	
му	пре	ти	опа	сност,	а	зна	да	по	кр	ви	и	ве	ри	при	па	да	срод	ном	
пле	ме	ну	јед	не	од	нај	ве	ћих	др	жа	ва	на	све	ту,	ма	ли	упра	ва	сво	је	
че	жњи	ве	по	гле	де	ка	ве	ли	ком.	Али	кад	жељ	но	ис	че	ки	ва	на	за
шти	та	све	ду	же	из	о	ста	је,	збрч	ка	се	и	на	да.“50)	Ко	сти	ћев	опрез	
у	 од	но	су	 пре	ма	 по	ли	ти	ци	 бли	ско	сти	 са	 Ру	си	јом	 про	из	и	ла
зио	је	и	из	ње	го	вог	ли	бе	рал	ног,	од	но	сно	на	ци	о	нал	норо	ман
ти	чар	ског	 кон	цеп	та	 усред	сре	ђе	но	сти	 на	 на	ци	о	нал	ни	 из	раз.	
Та	кав	кон	цепт	ни	је	мо	гао	да	при	хва	ти	са	мо	др	жа	вље	цар	ске	
Ру	си	је.	„Аустри	ја	је	устав	на	др	жа	ва,	Ру	си	ја	је	ап	со	лут	на,	па	
кад	устав	на	стра	да,	а	ап	со	лут	на	се	оси	ли,	он	да	сло	бо	да	иде	
на	траг.“51)	 Ко	сти	ћев	 ли	бе	рал	ни	 иде	а	ли	зам,	 овом	 при	ли	ком	
оста	је	при	лич	но	не	у	бе	дљив,	тим	пре	ако	се	има	у	ви	ду	ње	го

47) Саша	Марковић,	„Српски	војник	и	Велики	рат	–	или	о	покушају	нарушавања	људског	
достојанства“,		Политичкаревија,	Институт	за	политичке	студије,	Београд,број	3/2016,	
стр.	29.

48) „После	 паденiя	 второго	 Рима	 третiй	 Римъ—Москва—всецъло	 довлълъ	 самь	 се6ъ;	 а	
четвертому	Риму	не	быт.”,	Александар	Кизеветтеръ,	“Россия	и	Константинополь“	Руская
Мысль	1914,	книга	VIIIIX,		стр.	41.	

49) „Заиста	да	ли	је	вредело	да	Русија	страда	и	бори	се	хиљаду	година,	да	постане	хришћан-
ска	са	Светим	Владимиром	и	европска	са	Петром	Великим,	непрестано	при	том	заузи-
мајући	нарочито	место	између	Истока	и	Зпада,	да	ли	је	вредело	да	све	то	учини	само	да	
би	у	последњем	обрачуну	постала	оруђе	‹›великој	идеји››	српској	или	‹›великој	идеји››	
бугарској.“;	Владимир	Соловјов,	Светлостсаистока.	Београд,	Логос,	2006,	стр.	106.

50) „Ишчекивано	и	дочекано“,	нав.дело,	стр.	230.	
51) Дејан	Микавица,	ЛазаКостић,политичкабиографија,	нав.дело,	стр.	99.
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ва	на	кло	ност	ре	пу	бли	ци.52)	Осло	нац	на	соп	стве	не	сна	ге	био	
је	по	кре	тач	на	ци	о	нал	не	иде	је	и	con	di	tio	si	ne	qua	non	кон	цеп	та	
са	мо	стал	не	срп	ске	др	жа	ве.	Ко	стић	је	при	па	дао	овом	по	ко	ље
њу	срп	ских	на	ци	о	на	ли	ста	ко	ји	су	„ви	ше	во	ле	ли	сло	бо	ду	уоп
ште	и	сло	бо	ду	свог	на	ро	да	но	да	лек	и	му	тан	сан	сла	вјан	ско	га	
цар	ства...Ме	сто	Сла	вјан	ског	цар	ства	до	шао	је	иде	ал	Ду	ша	но
вог	цар	ства.“53)	Сла	вја	но	фил	ство	 са	по	чет	ка	 сед	ме	де	це	ни	је	
19.	ве	ка	им	је	при	ја	ло	и	чи	ни	ло	је	мно	го	за	на	дах	ну	ће	али	је	
уве	ли	ко	за	ви	си	ло	од	рас	по	ло	же	ња	и	ин	те	ре	са	Ру	си	је,	а	че	сто	
је	све	до	чи	ло	о	емо	тив	ном	ста	ву	„ру	ске	ду	ше“	ко	ји	је	мо	гао	
али	и	ни	је	мо	рао	да	бу	де	по	ду	да	ран	са	ста	вом	ру	ске	др	жав	не	
по	ли	ти	ке
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Resume

The	 po	li	ti	cal	 ac	ti	vity	 of	 La	za	Ko	stić	 is	 inex	tri	cably	 lin
ked	to	his	broad	cul	tu	ral	at	ti	tu	des	in	con	nec	tion	with	his	
li	festyle	and	so	ci	ety.	Wi	dely	edu	ca	ted,	he	was	able	to	un
der	stand	the	com	ple	xity	of	the	hi	sto	ri	cal	mo	ment	and	that,	
ar	med	with	the	know	led	ge	of	mo	dern	ide	as	de	fi	ned	the	ir	
own	re	flec	tion.	The	Na	ti	o	nal	idea	of	Ser	bia	in	the	se	cond	
half	 of	 the	 19th	 cen	tury	 was	 im	bued	 with	 ro	man	ti	cism	
which	was	se	e	king	to	ac	hi	e	ve	a	free	Ser	bian	sta	te.	Ko	stic,	
thro	ugh	his	po	li	ti	cal	ac	ti	vity	in	the	Ser	bian	Li	be	ral	Party	
and	or	ga	ni	za	tion	of	the	Uni	ted	Ser	bian	Youth	uni	qu	ely	ar
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ti	cu	la	ted	his	own	vi	sion	of	fre	e	dom	and	na	ti	o	nal	so	ve	re
ignty.	Relying	on	hi	sto	ri	cal	mo	dels	he	was	a	cri	tic	of	cle	ri
ca	lism,	but	not	fa	ith,	ta	king	in	to	ac	co	unt	its	ro	le	in	so	ci	ety.	
He	un	der	stood	emo	ti	o	nally	the	va	lue	of	the	hi	story	of	his	
pe	o	ple,	wit	ho	ut	exal	ta	ti	on	or	sen	ti	men	ta	lity.	He	did	not	ac
cept	the	so	ci	a	list	dog	ma	that	cre	a	ted	class	di	vi	si	ons	wit	hin	
Ser	bian	so	ci	ety.	He	lo	o	ked	to	the	unity	of	his	na	tion	and	
PanSla	vic	unity	in	se	arch	of	va	lu	es.	He	did	not	hi	de	his	
di	sap	po	int	ment	at	the	fa	i	lu	re	of	his	ide	as,	but	his	ide	a	lism	
ne	ver	cros	sed	in	to	ido	la	try,	but	tried	to	esta	blish	the	right	
of	his	pe	o	ple	to	fre	e	dom.	Po	sted	idea	La	za	Ko	stic	co	uld	
ac	cept	 the	 re	jec	tion	 of	 his	 ide	als,	 and	wo	uld	 stri	ve	 har
der	in	re	spon	se.	His	Ro	man	tics	ide	als	we	re	ar	ti	cu	la	ted	in	
his	ar	ti	stic	ex	pres	si	on,	not	in	petty	po	li	tics	and	un	ful	fil	led	
am	bi	ti	ons.	The	re	fo	re,	he	was	uni	que	when	re	spec	ted	and	
when	cri	ti	ci	zed.
Keywords:	La	za	Ko	stic,	po	li	tics,	na	tion,	 ide	as,	 re	spon	si
bi	lity.
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