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Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор –  
Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор
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ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ 
И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

Сажетак: У ра ду се ана ли зи ра ју по ја ве ма ски ра ња, пре ру ша ва ња, 
при кри ва ња и отк ривaња иден ти те та у лич но сти и де лу Ла зе Ко
сти ћа. Ове осо би не сна жни је или сла би је из ра же не, раз ма тра ју 
се на раз ли чи тим ни во и ма и ви до ви ма: у ње го вом ка рак те ру, по на
ша њу, у обла че њу, го во ру. По том се овај фе но мен за па жа и на ме
та је зич кој рав ни: ма ска и и ње ни де ри ва ти (пре ру ша ва ње, при кри
ва ње, гро те ска) те ма ти зо ва ни су и у Ко сти ће вој по е зи ји (Бе се
да, Га ври лу Егре ши ји, На па ра стос Је ле не Бо зди не...) и драм ским 
де ли ма (Гор да на, Мак сим Цр но је вић). Mаска је још од на стан ка 
тра ге ди је до во ђе на у ве зу с по зо ри штем као озна ка ме та мор фо
зе ин ди ви дуеглум ца, ко ји, ко ри сте ћи ма ску, по ста је пре но сник 
(ви ших) си ла на гла ша ва ју ћи да је ин ди ви ду ал ни чо век не стао иза 
уло ге, бо ље ре че но фи гу ре. За то ће у овом ра ду, а има ју ћи у ви ду 
стра сну за о ку пље ност Ла зе Ко сти ћа те а тром, об ли ци ма ски ра
ња, ми ми кри је, при кри ва ња и де ма ски ра ња (уз ну жан опрез пре ма 
ме то ди по зи ти ви стич ког би о гра фи зма), би ти под врг ну те ана ли
зи као че сти це ко је ће ука за ти и на не ке уну тра шње чи ни о це ге не
зе ње го вих пе са ма, а ме ђу њи ма и ве ли чан стве не по ка јан ке San ta 
Ma ria del la Sa lu te.

Кључнеречи: ма ска, Ла за Ко стић, по зо ри ште, по е зи ја, дра ма 

Маскеприпадајуобластиетнологијеикултурнеантрополо
гије.Овимпредметомсакриваселицеињеговдео,тачније
маскаскриваидентитетсвогносицаиимитиранекидруги
идентитет.ОписујућиличностиделоЛазеКостића, Јован
Скерлић тврдида „богодани”, „женијални”песникопона
ша романтичарског генија. На разлике у значењу маске у
оквиру народнопразничне културе упозорава нас Бахтин
(Бахти́н).наглашавајућидајемаскаантикеисредњегвека
„везанасрадошћусменаиметаморфоза,свеселомрелатив
ношћу,свеселимнегирањемидентитетаиистозначности,
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содрицањемтупеподударностисасамимсобом;маскајеу
везисамењањима,меатморфозама,нарушавањимаприрод
нихграница,сисмејавањем,санадимком(уместоимена);
умаскијеоличениграчкипринципживота”1доку„роман
тизмумаска скоро потпуно губи свој моменат препорађа
њаиобнављања,идобијамрачнунијансу.Изамаскесече
стоуказује страшнапразнина”.2 ЈованСкерлићкаодаци
љауправонату„празнину”кадасејављакаочиталацкоји
сенамериодадемаскираЛазуКостића.Онјеизгледапрви
проговориопоближеиоњеговомидентитетскоммаскира
њу:„ЛазаКостићјеспо ља највишеличионаромантичараи
толико(је)играоулогуромантичног,женијадамусемаска
најзадслепилазалице”.3

Скерлић подозрева да побудеЛазеКостића нису искрене.
„Одранесвојемладостионјезапатиомисаоуглавидапе
сникниучемунетребадаличинаосталесмртне,наону
беднугомилу,биргеракојиненосеугрудимасветипламен
поезијеаначелупечатгенија”.4Итај„печатгенија“већје
наговештајпроменеидентитета,интервенцијаналицушто
упућује на зачетакмаскирања, преображавања.Скерлић с
призвукомблагогомаловажавањаистичедајеЛазаКостић
„имао књижевне културе, више но многи други из њего
вогдоба,вишеиодЗмајаиодЈакшића”.5Затоће,читајући
овеСкерлићевередовеРадомирКонстантиновић,исказати
своје чуђење: „више од Змаја и од Јакшића? – он, који је
изврснознаонеколикојезика,којијегрчкефилософеила
тинскеписцечитаоуоригиналу,философиправник,који
јепреводиоИли ја ду и,назахтевВалтазараБогишића,Пан
дек та, којијепревеоХа мле та, РичардаIII, Ро меа и Ју ли ју, 
Кра ља Ли ра, написаодвафилософскарадакојисукасније,
с разлогом, схваћени као израз сасвимизворне и посебне
философскемисли, и низ естетичких чланака у којима се
његово познавање класичне и савременефилософије укр
штасаживиминтересовањимазапроблемебиолошкихнау
ка,упрвомередузапитања којајепокренуоДарвин...”6Да,
алиуимагинарнојнекојрасправиСкерлићбиславодобитно

1 Bahtin,M.(1978)Stva ra laš tvo Fran soa Ra blea i na rod na kul tu ra sred nje ga 
ve ka i re ne san se, Beograd:Nolit,str.78.

2 Исто,стр.49.
3 Скерлић,Ј.(1905)Омла ди на и ње на књи жев ност, 18481871, из у ча ва

ње она ци о нал ном и књи жев ном ро ман ти зму код Ср ба –Омла дин ски 
пи сци: Ла за Ко стић,Београд:СрпскаКраљевскаАкадемија,стр.137.

4 Исто.
5 Исто,стр.138.
6 Konstantinović,R.(1983) Bi će i je zik. U is ku stvu pe sni ka srp ske kul tu re dva

de se tog ve ka, BeogradNoviSad:ProsvetaRadMaticasrpska,str.133.
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указаонамотивацијуоваквогКостићевогпоступка,посум
њаоуискреностнамерестицањазнања,тврдећидајеЛа
заКостић „читао странеузоренедаобогати свој дух (...)
нојединодабиуспешнијемогаоизводитисвојекњижевне 
опсенације”,тедајењеговдар „удавилањеговабеспример
ноекстравагантнаинеобузданафантазија,илибоље рећи
таштина која је била претерана, чак и код једног лирског
песникаромантичногдоба”.7Скерлић завршавасвој текст 
уОмла ди ни... напоменом да јеЛазаКостић јошжив, али
зато дабигапослао уисторију,каонагробље:„Овај још
живичовек,предчијимсегенијалним песмаманекадапа
далонаколена,већданасприпадакњижевнојисторији”.8То
ће рећи да, кад се стргнемаска саКостићевог лица – иза
њенеостајеништа.Скерлићговори,углавном,оноштоби
данасреклиантрополозизаинтересованизапитањасеман
тикемаске,образинеиликринке–даупотребимонекеод
синонимнихизразазаовајпредметусрпскомихрватском
језику–ЛазаКостићусвојимпесмамачестокористипојам
образина.

СкерлићсеобрушаванаЛазуКостића,уверендајепрозрео
његовнаумдасеприкажедругачијимнегоштоуистинује
сте: „Костић је читао странеписцедабивишемогаоим
поновати,вишезасењиватисвојенаивнечитаоце.Ончита
да би у згодном тренутку могао просути пљусак грчких,
латинских, талијанских, енглеских,пачакисанскритских
цитата,запрепаститинечувенимименимаизсвихсветских
књижевности, служити се подацима који су семоглииш
чепркатисамопоречницима.Кодвеликихписацаонније
налазиооношто је кодњихнајбољенооношто сењему
највишедопадало.КодШекспираонније видеоонај сил
ниреализам,онуинтензивнупоезију,онукаоморедубоку
психологијуљудског срца и гвоздену логичност енглеску,
нооноштојенајнижеинајслабијекодњега:емфазу,калам
буре,титрањеречима,свеуступкевеликогпесникавулгар
номукусуондашњепубликеенглеске.Безравнотежеудуху,
Костићјеназлоупотребиоисвојезнањејезикаисвојекњи
жевнообразовање”.9УСкерлићевомставучитљиво јеона
зјапећа„мрачнапразнина”маскеуромантизмуокојојгово
риБахтин.НасличанначинговорииМиодрагПавловићу
По е ти ци жр тве ног об ре дауопштавајућифункцијумаске:
„човекбезмаске,безличностијеблаг,индиферентан,неди
ференциран.Теккадпостане’неко’човекпостајепредузи
мљив,имаодређененамере,нападанје,напасан,агресиван

7 Скерлић,Ј.нав.дело,стр.138.
8 Исто.
9 Исто
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иможесерећи:зао.Заосагледиштаљудибезфункције,без
маске, који нису поседнути тек стеченимликоми тек ои
виченоминдивидуалношћу.Санашегданашњег гледишта
свесумаскезле.Нема„добремаске...Тојесвеопштипозив
наскидањемаски,наодрицањеодфункцијаудруштву,на
одустајањеоддруштвенихулога”.10

Проблеммаскеимаскирања,можесепаралелноразматра
тисапојмоморигиналностиигенијалности.Хегел(Hegel)
истичеда„правоуметничкоделосвојуправуоригиналност
доказујесамотимештосепоказујекаоједнавластитатворе
винаједногадухакојиништаспољанеприкупљаинекрпа
ри,већчинидасецелинаустрогојповезаностипроизводи
самасобомизједногаливаиуједнометону,каоштосесама
стварускладилаусамојсеби”.11УтомсмислуСкерлићево
запажањедасеЛазиКостићу„маскаслепилазалице“коси
се са другим гледиштем којим се оспораваКостићев став
да „песник, у чијим грудима букти свети пламен поезије,
требадабудедругачијиодосталихљуди...дабудегенијал
нооригиналануживоту,неуредан,пуст,забораван,сано
гаманаземљиалиглавом,садугомиразбарушеномкосом,
уоблацима”.12СкерлићтуКостићевуобјавурата„синтакси
иречнику”сматрасамовољномприменомромантичарског
начелаонеспутаностиуметничкогстварања,односно„оп
сењивањемпростоте”.Простијеречено,критичаргледана
понашањебогомданогпесникакаона„изигравањагенија”,
каодајеЛазаКостићтаконаправиосебипрограмиужи
воту и у књижевности. Другим речима: навукао је маску.
Међутим,акоприхватимоХегеловомишљењеогенијално
сти,каостваралачкојактивности„фантазије,којомуметник
чинидасеоноштојеуњемусамомумнопосебиизасе
бепретворикаоњеговонајвластитиједелоуреаланлик”13,
дасегенијалност„састојиуопштојспособностизаправо
стварањеуметничкогделаиуенергијиусавршавањатеспо
собностиињеногдоказивањаделом”14,онданасХегелово
претварањесвегаумногусебиу„реаланлик”,учвршћујеу
уверењудареаланликнеможеникакобитимаска.

Наравно да није само Јован Скерлић терминима ма
ска, театралност, генијалност упућивао на заокупљеност

10Pavlović,M.(1987)Po e ti ka žr tve nog ob re da,Beograd:Nolit,str.84.
11Hegel,G.V.F. (1986)Este ti ka I,Beograd:Beogradski izdavačkografički

zavod,str.295.
12Скерлић,Ј.(1905)Омла ди на и ње на књи жев ност, 18481871, из у ча ва ње 

она ци о нал ном и књи жев ном ро ман ти зму код Ср ба Омла дин ски пи сци: 
Ла за Ко стић, Београд:СрпскаКраљевскаАкадемија,стр.138.

13Hegel,G.V.F.нав.дело,стр.282.
14Исто.
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сопственомличношћуЛазеКостића.ЖивомирМладеновић
јеприметиодасе„исталоженииотмениБогданПоповић
оборио”15наЛазуКостића.СматраоједасеКостић„прави
дајегенијалан”,јеркадбиуистинитобио,„њемупретвара
њенебибилопотребно”.16Свакакоусвимоценамаукојима
сеупотребљаваатрибуттеатралан,ваљаиматинаумудаје
тоознакасапејоративнимзначењем,дарачунанајефтине
ефекте,даистичеизвештачено,недовољноприродноупо
нашањуличности.Отприлике,таоценаима једнакуконо
тацијукаоСкерлићевописдасепеснику„маскаслепилаза
лице”.МиодрагПоповићнаводидаЛазаКостић„имаскоро
позоришнупотребудасталнобуденасцени,итоупрвом
плану”.17 Најопрезније Костићеву театралност дефинише
РадомирКонстантиновићговорећида„ЛазаКостићизгле
дакаочовектеатралне,наметљивесујете,каонекокомеје
његов его било велика преокупација и велика патња”18 те
дајеуправо„тајкултсопственеличности,романтичарски
аликонституционалан,изложио(...)Костићајошвишефру
страцијама, међу којим ја немогуће разликовати реалне и
нереалне”.19

Међутим,сасвимјемогућеидругачијеформулисатипита
њеидентитетаЛазеКостића:којејеправолицеЛазеКости
ћа?ОнокојеописујуЈованСкерлићидругикритичари?А
штаакосумаскаитеатралноступотребљенизатодабисе
неометаномоглипосматратидруги?Дакле,штаакојемаска
коришћенананачинкакосеуобичајенокористиутеатру?
ПатрисПавис (Patrice Pavis) доказује да је значењемаске
уживотублискозначењумаскеупозоришту.„Скривајући
лице,хотимицесеодричемопсихолошкогизражавања,ко
је гледатељу обично пружа највећу количину, често врло
прецизнихинформација.Глумацјеприсиљеннадомјестити
губитаксмислаиизостанакпоистовјећивањаинтензивном
тјелесномактивношћу.Тијелопроводипсихичкиживотли
ка на особито претјеран начин, преувеличавајући притом
сваку гесту. Театралност и постављање тијела у простор
тимесу знатнопојачани.Опозицијаизмеђунеутрализира
налица,сједнестране,итијелакојејеусталномпокрету,
сдругестране, једна јеодважнијихестетскихпосљедица
ношењамаске.Уосталом,масканеморапредстављатилице:

15Младеновић, Ж. (2015) Ла за Ко стић. Жи вот и књи жев на де ла,
Београд:Чигојаштампа,стр.94.

16Исто.
17Popović,M.(1975)Ro man ti zam III,Beograd:Nolit,str.139.
18Pavlović,M.SantaМariadellaSaluteLazeKostića,u:Umet nost tu ma če nja 

po e zi je,prir.Nedeljković,D.iRadović,M.(1979),Beograd:Nolit,str.422.
19Исто.
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стогасунеутралнаиполовичнамаскадовољнедабисема
скаимобилизирала,апозорностусредоточиланаглумчево
тијело”.20 Даље Павис наглашава да „маска чини лик не
стварним,уводећистранотијелоуодноспоистовјећивања
гледатељасглумцем”ида јеефектна„кадарежијанасто
јиизбјећиафективнипријеносиуспоставитиодносизмеђу
карактераигледатеља”.21

Испољавањедрамских(позоришних)склоностиуКостиће
вомживотуврлочестојепредметпосматрањаизразличи
тихуглова.Полазиште,импулс,наговорзаовакавприступ
личностииделуЛазеКостића,заразматрањењеговогдела
иидентитетауметничкеличностиу светлу значењамаске
имаскирањанајвише јеподстакнутоценама ЈованаСкер
лића.Стогасе,неретко,разматраглумачкосвојствоКости
ћевеличности.УспољашњојманифестацијиЛазеКостића
честосеидеидоелеменатагротескекојаје,премаБахтину,
такођедериватмаске:„Требаистаћидатаквепојавекаошто
супародија,карикатура,гримаса,кревељења,пренемагања
итомесличнопредстављајуусвојојсуштинидериватема
ске.Умаскисевеомаснажнооткривасамасуштинегроте
ске“22.Отудасеможеговоритииокарневалескнојприроди
појавеЛазеКостића,алито јевећпредметдругеанализе.
Бахтиннасопомињедајенароднакарневалскаприродама
скеуромантичарскојгротескинеуништива.Маскајечакиу
условимаобичногсавременогживотаувекобавијенанеком
посебноматмосфером,прихватасекаоделићнекогдругог
света.Масканикаднеможепостатиједноставноствармеђу
другимстварима”.23

Младен Лесковац је до најтананијих, живописних и упе
чатљивихдетаљапредставио сликукоју суоЛазиКости
ћустворилисавременици„изситнеинискеперспективеи
простаклукаистинитихајошапокрифниханегдота”.24Тоје
такорећигротескнаикарикатуралнапредстава.„Идецасу
трчалазањимиизругиваласењеговојдромоманији,свису
виделидасеоблачидругачијеносавнормалансвет(воли
некешарене,одвуницеплетене,широкекравателабавове
занеоконискогоковратника,којиразголићујеврат,аноси
велурнипрслукбојетрулевишње,згужваншешируџепу);

20Pavis,P.(2004)Poj mov nik te a tra,Zagreb:Akademijadramskeumjetnosti,
str.214215.

21Исто.
22Bahtin,М.нав.дело,стр.49.
23Исто,стр.50.
24Лесковац,М.(1989)Пред го вор,сабранадела,НовиСад:Матицасрпска,

стр.29.
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јуригологлавсаогромномкосом,ореткубрадучаспушта
часбрије;запањујесвојимспорташкимподвизимаисабла
жњавадобримапетитом;дуговеправилакоавраћатешко;
иматрииличетиридржављанства,анезнакојемујеправо
идалигауопштеима;мислинастваринакоје,ајошпрека
конемислинико;тешкоразјарљив,освемуговори(кадго
вори)некакоa la le ge re,натенани(изразјењегов),саобез
оружавајућомобавештеношћу;човекиздвојеногмишљења,
употајномјеипрећутномнеслагањусасвима,аипаккаода
мујебашсвесвеједно,поготоводалићебашстићидасеиз
јасни;каоданијебашувекисвакомпријатан:трезвеноумо
вање туђи се и зазире одњегове пробирљиве, нескромне,
ледене духовности и филолошке микрофикције итд., итд.
–светаконекетривијалнетрице,алитакођеиузнемирују
ћенедоумице.Оправојприродиисложеномкарактерутога
даровитогчовеказналосемало,абиојеочевиднодрукчији
ноштојеизгледаонарастојању“.25ВељкоПетровићусвом
сећањунаспектакуларновенчањеЛазеКостићаиЈулијане
Паланачки,којемјекаодечакприсуствовао,примећуједаје
млада„сблаженимосмејкомдобродушногсрећногстворе
ња“амладожењасумњивог„идентитета”:„ЛазаКостићпо
редњечиниојеутисак,унајбољурукустранца–заменика
некомдалекомженику.Жмириојенаједноокоикаогледао
устрану,уништа.”26

Имадаприпадасферианегдоталног,Костићевапосвећеност
позориштујеодзначајазаанализуњеговогидентитетајер
и „онајкобибашхтеодау свемувидиизвештајоживо
туЛазеКостићасамог”27,нећебитиоштећенакопонешто
дознаиосуштинипесмеЛазеКостићаиоњеговојвише
струкојоданостипозоришту;каоученик,схватиојелепоту
изначајпозоришнеуметности,глумиојекаостудент,„бу
димскидилетант”,1861.годинеуосампредстава,наСрпско
народнопозориштегледаокаона„просветнизавод,као„оп
штенароднодоброкоједоприносинеговањувитешкогдуха,
свестиипоносасрпскогнарода”.28Кликтао„дасебојишта
претвореупозоришта!”.ГлумиојеЛалетаупредставиБал
кан ска ца ри ца Николе IПетровићаВојводу. „СимоМата
вуљје,пишућиоборавкуЛазеКостићауЦрнојГори,такође

25Исто.
26Поповић,Р.(2007)Воћ ка на дру му. Жи вот Вељ ка Пе тро ви ћа,Сомбор:

Златнаграна,стр.13.
27Stojanović,D.(2017)Iz me đu astral nog i sa kral nog : San ta Ma ria del la Sa lu

te La ze Ko sti ća,преузетона:http://www.rastko.rs/rastko/delo/13076(2.07.
2017).

28Савковић,Н.ЛазаКостићи„Балканскацарица”НиколеIПетровића,у:
У спо мен на Ла зу Ко сти ћа (18412011),зборникрадова,уред.Живан
чевићСекеруш,И.(2011),НовиСад:Филозофскифакултет,стр.190.
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козерски описао његово глумовање, но постоје разлике у
појединостима.ЧиниседајеМатавуљубилонепознатода
јеКостићглумиоустудентскимданима”29,јеркажедајеи
Лазa„једномусвомвијекуглумио–дјелоњеговотеврсте,
једно, али вриједно (...) Кад сеЛазо појави у гомилифи
гураната,кнезјакозакуцасабљом,свичлановикнежевског
домазапљескаше,гомилаудворницистадевикати:’Живио,
Лазо!’Стасити,чупави,немарниЛазо,уновоновцатомзла
томвезеномвојводскомруху,сасабљомобедри,чкиљаше
једнимокомнапублику,каодајебројиидајојсечуди.Па
вловићсенаљутиивикнумуизакулиса: ’Тапоклонисе,
човече’.Лазомрднуглавомиунајвећојтишиниизрече,као
прековоље,ононеколикоријечи”.30Костићнапомињедаје
научиосвојихосамстиховаидасеумалонијесрушио„под
силнимпљускомодобравањасвијетлихгледалаца”.31

Акоиодбацимометодпозитивистичкогбиографизма,ипак
ћеостатиуманифестацијама,спољашњег,свакодневногжи
вотаЛазеКостићачестице које ће указатиинанеке уну
трашњечиниоце генезењеговихпесама,паиу врхунској
„предсмртнојраздрешници”,„покајанки“San ta Ma ria del la 
Sa lu te.ЛазаКостић је,ценећиДунђерског, свогдомаћина,
наговараоЛенкудапослушаоцаиудасе.„Онамујенео
чекивано признала да би се могла удати једино за човека
каоштојеон.Трезвеноувиђајућидањенотацтонебипри
хватио,Костићјезахвалионагостопримствуисклониосе
уманастирКрушедолитунаписаопесмумладојдевојциу
видуспоменице...каоосетљивпесник,нијемогаодаса кри
јенаклоностпремањој,даобуздапробуђенопесничкооду
шевљењеидананепосреданватрениначинпокажеколики
мудушевниболзадајештосемораодрећиоднеочекивано
понуђенесреће”.32Костићевосклањање,одрицање,бекство
уманастирКрушедолтакођепредстављаобликмаскирања. 
УпесмиSan ta Ma ria del la Sa lu teпрепознајесетораздиру
ћестањедухаприкојемсеприпунојсвестиодричељубави:

Двесеуменипобишесиле

мозакисрце,паметисласт.

Дугосубојакстраховитбиле,

кобесниолујистарихраст.

29Исто,стр.194.
30Матавуљ,С.(1988)Би ље шке јед ног пи сца,Београд:Нолит,стр.218.
31Костић,Л.(1987)ЗимушњегостовањеСрпскогнародногпозориштау

НовомСаду,у:При по вет ке. О по зо ри шту и умет но сти(Сабранадела),
НовиСад:Матицасрпска,стр.449.

32Младеновић,нав.дело,стр.258.
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Напоконсилесусташемиле,

вијугавмозакодржавласт,

разлогизапонпаметихуде,

SantaMariadellaSalute

паметместегну,јасрцестисну”

утекохмудроодсрећелуд,33

ИњеговаљубавпремаЛенкиДунђерски (Го спо ђи ци Л. Д 
у спо ме ни цу)иматакођеобликприкривања:песниктешко
савладавабол,„остаједатужизањом“:

јаосамануселени

одјесенидојесени

певамсрцу:мирновени!

Благомени!34

Овде већ ступамонаподручје психоанализе, не терен ри
скантног укрштања ванлитерарних чињеница и књижевне
имагинацијеинакојем,какосликовитоидуховито,атачно,
представља Радивој Стоканов „психоаналитичар мора да
држизарукубиографа”.35Маскирање,којеприпадакругу
питањаидентитетскихпракси,нужносеуплићеуподруч
јебиографског,показујезаинтересованостзастварнолице.
„Ослањајући се на саму песму, као на својеврстан доку
менат, каои на друге податке и индиције, а служећи се у
анализијунговскимпоступком,ИванНастовићуопсежној
студијиизносипретпоставкудасеЛенкаДунђерскиможда
убила,управонасвојрођендан,анедугопослевенчањаКо
стићевогсЈулијаномПаланачки(дакле,мождауправозбог
тогњеговог’бекства’),каоидамногоштаговориуприлог
претпоставцидајепородицазамелатраговеоправомузро
куњенесмрти.Акобитобилотачно,јасноједасеиКости
ћеваʻинспирација’,каоицеоњеговживотпоследњихпет
наестгодинакојејепроживеопослеЛенкинесмрти,указују
упосебнојсветлости,мождапонајпрекаодугоиболнопо
тискивањеочајаиосећањакривице”.36Тоосећањекривице
чијајепоследицакајањекојебиваљалода„преосмислионо

33Костић,Л.Песме,у:Са бра на де ла,приредиоОтовић,В.(1989),Нови
Сад:Матицасрпска,стр.426.

34Исто,стр.397.
35Стоканов,Р.ТителиМуша.О„дневникусноваЛазеКостићау:Спо мен 

на Ла зу Ко сти ћа (18412011),Зборникрадова,уред.ЖиванчевићСеке
руш,И.(2011),НовиСад:Филозофскифакултет,стр.292.

36Stojanović,D.нав.дело.
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штојеуминуломживотубилопогрешно”МиодрагПавло
вићсматравеликимдогађајемовепоеме:„Кајање,очишће
ње,отварање:то јевеликидогађајовепоеме…то јечитав
једанкрупанконверзионитренутакиуЛазинојбиографији
иувијугавимкретањиманашепоезије…Онокрећепоглед
нескривеногизанесеногдивљења”.37Онајкобибашхтеода
усвемувидиизвештајоживотуЛазеКостићасамог,могао
бидаразмишљаоњеговимчувеним„бекствима”сведоЦе
тињаиназад,уКрушедол,којатакођепредстављајудерива
темаскирања.ИКостићеваодлукададневникводинафран
цускомјезику,представљаоблик„књижевнемимикрије”.38

Мотивмаске(позоришне)каоознакеиденитетауКостиће
војпоезијиприсутанјеупесмамаПе сма обра зи на, Га ври лу 
Егре ши ји, одељку Кле твин бла го слов упоемиБе се даипо
смртнициНа па ра сто су Је ле не Бо зди не, рођ. Бе ла но ви ћа.

У песми Обра зи на маскирање је представљено као при
роднапојава:

Кадседанувишенећe

данамсветубудевођ

ондаданемаскумеће,

дивнумаску,црнуноћ.

Истоветносвојствоприписујесеиљудскомбићу:

Нимидрукченеможемои

негшторадиданиноћ:

кадсеситипроведемо,

маскудајтеупомоћ!

Нашавлада,нашјеред,

личинајечитавсвет!39

Проблем идентитета, људског претвoрства, појачава се у
нареднојстрофи,упоређивањемсајошједномприродном
појавом,сменамагодишњихдоба:

Додијализемљипрлој

облагатилистомбрег,

полетинипоумрлој

37Pavlović,М.нав.дело,стр.419.
38Стоканов,Р.нав.дело,стр.291.
39Костић,Л.нав.дело,стр.326.
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белумећемаску,снег.40

Чoвековидентитетпоказанјекаонестабилан,ћудљив:

Неможемонимиино:

садсеоткриј,садсекриј,

разомточиобразино,

разомточи,разумпиј!

Нашавлада,нашјеред,

личинајечитавсвет.41

УпесмиГа ври лу Егре ши ју, посвећеномчувеноммађарском
глумцукојијеиздахнуотричасанаконштомујепозлило
играјућиЂурђаупредставиЂу рађ Бран ко вић,ЛазаКостић
ликупесмипретварауметафорумаске,односноименује
гаречју„образина”:

Образинославна

штодичишМаџаре,

штоизгробабудиш

образинестаре,

образино,скини

образинуприје,

јерштотисечини

образинаније!42

УчетвртомделуалегоријскепоемеБе се да којајенасловље
наКле твин бла го слов, „вила борова” која персонификује
српскидух,такођеприбегавамаскирању:

појавамаглумним,господским,

заваркујемочајномродусвом

робовањамутешкинеотрп.43

Метаморфозу српске прошлости она постиже користећи
средстваиобликефолклорног театра: „прерушујемсеру
хом глумачким”, „прикривам се у росне до до ле”; “преру
шујемсеупр по ру ше”, „укра љи це се ондахватам ја,вер
тепашкимоделомглумачким.„Позориштејечимтенудим

40Исто.
41Исто.
42Исто,стр.9394.
43Исто,стр.227.
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ја!”44,одушевљенокликћепесникувремекадасеоснивало
Српско народно позориште: сугерише да је метаморфоза
духа,духовнипреображај,глума,начиндуховногопстанка
српскогнарода.

Упесмиметафизичке тематике,посмртнициНа па ра сто
су Је ле не Бо зди не, рођ. Бе ла но ви ћа,метафоромопозоришту
светом „у ком се служи само један глум”, представљен је
митоХристуињеговомваскрсењу.„Христнеумире,већ
севаскрсењемизмртвихсимболичнопреображавауново
имагинативнопостојање”.45Преображавањејеовдетакође
видмаскирања,јер„јунакјеБогулицучовека“.Тупојаву
прате„посматрачи/гледачи”и„ненагледанугледећпојаву”
присуствујусагоревањучовечјеглика(„одунутарњегплама
Божјега”)иновомваскрсењу.

ИчувенаапотеозаШекспиру(По во дом 300 го ди на Шек спи
ра)  завршава се „правом зврчкомШекспиру који нижив
нимртавникаданијеизазиваосрпскипркос”.46Таје„зврч
ка”исказу комеизречен „савет”Шекспиру „до страшног
суда још претрпи се / а не верујеш ли – посрби се”47 ни
јеништадругонегоКостићевнаговор,подстицај,идејаза
прерушавање,преображавање.

ДајеЛазаКостићзаокупљенуцелинисвогаделаидентитет
скомпроблематикоммаскирања,прикривања,преображава
ња,иликакобионсамтајчиндефинисао,„пречињавања”,
потврђујесеиуњеговимдрамскимделима.Винавернази
васценемаскирањауГор да ни „змијоглавоммаскарадом”.48
Горданасепреобучеуцарскогделију,заплашиТурчина,од
ведемужаипонесеблага.Њен„помоћник”Михатсепре
рушаваугусара.Ефекаткојиовајпоступакизазиваутре
нутку демаскирања је снажан, драматичан, манифестован
губиткомсвести:

МИХАТ(док је Гор да на го во ри ла, ски нуо је са се бе 
ста рач ко об лич је и про сјач ко ру хо те се по ка же као 
Ми хат, у гра ђан ском ру ху): Диг’ се....

(...)

44Исто.
45Popović,M.(1975)Ro man ti zam III, Beograd:Nolit,str.146.
46Секулић,И.ЛазаКостић,у:Епо ха ро ман ти зма,приредиоГлушчевић,З.

(1972),Београд:Нолит,стр.374.
47Костић,Л.нав.дело,стр.214.
48Винавер,С.Гордана,у:Дра ма,приредиоЈовановић,Р.В.(1973),Бео

град:Нолит,стр.199.
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ГОРДАНА:нећу,богами,нећутакомионогакојите
јепослао...

(...)

МИХАТ  (сво јим гла сом): Горде, диг’  се, погледај
ме!

ГОРДАНА (ДИГ НЕ СЕ И ПО ГЛЕ ДА ГА): Ми хат!?  
Ку ку ме не!

(Па не не сви је сна под бри јест)49

Карактеристично је како визуелни и ауидитивни чиниоци
делујуумоментупрерушавања.ТекондакадјеМихатпро
говорио својим гласом, Гордана обраћа пажњу, а уверење
сопственимвидомдоводидопотпуногшокакојирезултира
губљењемсвести.Глас,звуковнаознака,анеодећа,јестеу
Гор да нифакторпрепознавања.Тоговориојошједномоб
ликумаскирања–звучном,имитативном.Иусценикадасе
Гордана„пречини”утурскогпашуихрупиудворАлилаБо
јичића, са змијоглавима (прерушеним четницима), упркос
уверљивом костимирању,жене посумњају у прерушавање
најпрезбоггласа:

ЗУЛЕЈМА(у по ла ску Фа ти ми): Штотисечини,Фа
то,уовогжурапашекаоженскиглас?

ФАТИМА:Бићепримиоодзмија.50

КадаВукосава,Горданиногмужа,изводепредњупреруше
ну у турског пашу,  као заробљеника, Вукосаву се такође
учинипознатомнајпрењенглас:

ВУКОСАВ(се би): Свемогућибоже,овајглас!–Не
лудуј,Вукосавејадни!Извјечитогмукатвојетамни
цетисипониоудушионајгласкојитисенајвише
причуја,иуснуинајави,пагачујешиизустаовог
бијесогТуркуше...51

О појавимаске имаскирања ињиховом значењу у траге
дијиМак сим Цр но је вић, ЉубомирСимовићзапажадаМак
сим,„човекизузетнелепоте,изровашенбогињама,постаје
ругобан. Губећи лепоту, он губи свој идентитет.Из сфере
политичкихиморалних,прешлосеу сферупсихолошких
проблема.Максимвишениусебинемасведокакојибипо
тврдиода јеонзаистаон:оннемачимедаседокаже, јер

49Костић,Л.Гордана, у:Ко ме ди је. Са бра на де ла Ла зе Ко сти ћа,приредио
Младеновић,Ж.(1989),НовиСад:Матицасрпска,стр.156.

50Исто,стр.166.
51Исто,стр.168.
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јеоноштојебилоњеговасуштинанестало,поштонијени
билоуњеговојвласти.Његовидентитетјезаклоњенновим
лицем,потпуноопречнимономекојејезнаокаосвоје”.52

Маскирањем се са истом намером служи и Надан у ис
тојтрагедији.Симовићуочаваданито„пречињавање”не
представљаобликзаштите.„Ообразиникојујесампривре
меноприхватиокаосвојелице,Наданкаже:

Приљубићесетешњеузмојлик,

Одликатежераскинутије...

Тозначиданиобразинакојусмосамисебиставилинали
ценеостаје сасвимподнашомконтролом;када се скине,
онаостављасвојетраговеуличностионогакосењомпо
служио.Мањевидљиво,алииобразинамењачовековиден
титет:Максимов психолошки проблем уНадану има свој
морални еквивалент. Надан, који је тога свестан, човеков
животвидикаопутʻизједнесамомаскеудругу’,итимса
знањемсеКостићеваантропологијапремештанаједанте
реннакомењеговхомоцентризам–такоједноставнопри
менљивурешавањуполитичкихзадатака–постајенеупо
требљив.Стварностсесадуказујекаонештоштонеможе
уцелинидабуде обухваћеночовековомвлашћу,и у чему
човекнеможедабудесамојунакихерој.Максим,асњим
иКостићевеконцепције,доспевајууонајтамнипростору
комепрестајечовековавласт”.53

И потписивање псеудонимом је облик маскирања, као и
случајевидаЛазаКостићосопственомделупишекритику,
анарочитодвеверзијекритикеоистомделу.Поводомобја
вљивањаОку па ци је, ЖивомирМладеновићобјашњавапо
ступакЛазеКостића.„Комедијујепотписаопсеудонимом,
састављенимодпочетнихслоговасвогаименаипрезиме
на,анеправимименом,свакакозбогтогадабечкацензура,
знајући га као противника аустроугарске хегемонистичке
политике,небипрозрелањенуантиокупацијскутенденци
јуи забранила је...Касније није откриода је написао ову
драмувероватнозбогтогаштојезнаодамунашајавност
небиодобрилапоигравањепојмомокупација.Можданије
вероваодаједостојнадастанеузњеговетрагедије,аразлог
заанонимностмоглисубитииаутобиографскиелементиу
њој”.54

52Симовић,Љ.(2017)Бе ле шке о Ла зи Ко сти ћу,преузетона:http://www.
oocities.org/gimn1gradacac/izborna/laza.(2.07.2017)

53Исто.
54Младеновић,Ж. (2015)Ла за Ко стић. Жи вот и књи жев на де ла, Бео

град:Чигојаштампа,стр.910.
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ПоводомГор да не чинислично,алиовогпутаприкривање
садржи елеменат високе самоуверености. „Уверен у вред
ностГор да не,Костићјењенрукопис,санасловомУско ко ва 
љу ба,поднеонаконкурсМатицесрпскеупотпунојаноним
ности.Желео је данаградуосвоји захваљујућивредности
своједраме,аненаосновустеченогреномеа”.55

Посебно су занимљиве појаве потписивања псеудонимом
итекстовимаполемичкеприроде.„Кадсамоно,готовопре
четири године одударио на белешку Српског књижевног
гласникаомомпреводуХамлета,згоднијемијебилоодго
воратиуиметрећеособе–наравносвогапријатеља.Алме
јег.Боданодмахпознао...Азнателипочемумејеукебао?
По’малоозбиљности’,’попростачкомтону,помомуобича
јеномачењуигеачењу’.Онмислидасејајазатонисампот
писаоштосамсепочемтогпосластидео”.56Једнаку,акои
невећудозупикантеријесадржииКостићевкоментаркако
јепристаоданапишесамкритикуосвомделу:

„СалетиомеуредникПо зо ри шта ТонаХаџић.Немавели
никодапишеотоме.Јасамсеиспрвасмијаолудојжељи,
снебивао се од чуда, отимао из петнихжила. Узалуд!...
„нијеменикопознао,такосамсепрерушио...садсевећ
могуодатијасам!

Пакакосисамсебехвалио?

Можешмислитидасумизамјеркебилекаонајумјерени
је.Усвојупохвалуспоменуосамсамооноштоминико
неможеодрећи,анијебашособитазаслуга,дасамјатим
својимпрвијенцемувеојамбунашудраму“.57

МладенЛесковац,образлажућиовајКостићевчин,нарочи
тоапострофира:„КритикуоМак си му,башкаои1869,напи
саојесам...Хтеоједаподсетинасебе,мождавећинеосе
ћајућијаснодаговориоономкојијебио,неоономкојије
сте;јерсвиусебиносимоисвојумладостисвојупрошлост,
нетакнуте,иондакадсуихсвидругидавнозаборавили“.58

Најопштије посматрано, личност и дело Лазе Костића
проблематизована са аспекта постструкуралистичких те
орија и психоаналитичке критике отворила би ново поље

55Исто,стр.17.
56Костић, Л. Око Ромеа и Јулије. Историја једног превода, у:Са бра на 

де ла, О књи жев но сти. Ме мо а ри 2 (1991),НовиСад:МатицаСрпска,
стр.73.

57Костић,Л. (1989)Песме,у:Са бра на де ла,приредиоОтовић,В.Нови
Сад:Матицасрпска.

58Лесковац, М. (1989) Предговор у: Са бра на де ла, Нови Сад: Матица
српска,стр.30.



143

МИЛИВОЈЕ МЛАЂЕНОВИЋ

доказивањаидентитетавеликогпесника.Тојеподручјејош
седамдесетихгодинаназначиоЈованХристић.„ЛазаКостић
јепосебан,изузетанинастранслучајнашекњижевнеисто
рије.Акобацимомаилетимичанпогледнаоноштосуоње
муималидакажуњеговисавременици,томишљењебиће
несамопоткрепљено,већиумногометачно.УживотуЛазе
Костићаможемо наћи лаке одгонетке замноге теже разу
мљивеособинеистранењеговепоезије”.59Другимречима,
Христић је наговестиомогућ смер критике: да се у иден
тификацијиличностиделоЛазеКостића анализирајукао
„други“уодносунацелину,да сењеговодело заснујена
проучавањусистемапоетичкихразликауодносунацелину
доминантнихстилскихформација.Таквомправцуанализе
можедапослужикаоузориовај детаљиз анализепесме
San ta Ma ria del la Sa lu te МиодрагаПавловића:„Приказујући
сеусвомсоцијалномамбијентукаочовексанатприродним
компетенцијама,онукоревасрединуштотењеговепосеб
непрерогативенепризнаје:разлогзанајдубљиразлазчо
векаипесникасасвојомоколином”.60Могућирезултатис
траживањамаскирањаидемаскирањамождабинасуверио
дајеидентитетЛазеКостићасамојошједнамасканалицу
културолошкезаједнице.
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FACEORMASKINTHELIFE
ANDWORKSOFLAZAKOSTIĆ

Abstract

Thepaperanalysesthephenomenaofmasking,costuming,disguising
anddiscoveringidentitiesinthepersonalityandtheworksofLazaKostić.
These features, stronglyor less stronglyexpressed,arecontemplated
ondifferentlevelsandindifferentforms:intheircharacter,behaviour,
dressing,speech.Also,thephenomenonisobservedonametalanguage
level: themask and its derivatives (disguise, hiding, and grotesque)
havealsobeen the topicsofhispoetry (Beseda, Gavrlu Egrešiji, Na 
parastos Jelene Bozdine...)andhistheatricalpieces(Gordana, Maksim 
Crnojević).  Since the appearance of tragedy, the mask has been
connectedwiththetheatreasasignofmetamorphosisoftheindividual
actor,whobyusingit,becomesaheraldof(higher)forces,emphasising
thatthemanislostbehindtherole,i.e.behindafigure.Thisiswhy,in
thispaper,havinginmindapassionatepreoccupationofLazaKostić
with the theatre (with due caution towards themethods of positivist
biographism), different forms of masking, mimicry, disguise and
unmaskingwillbesubjectedtoanalysisaselementspointingtosome
of the inner genesis factors in his poems, including hismagnificent

penitentialpoemSanta Maria della Salute.

Keywords: mask, Laza Kostić, theatre, poetry, drama
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