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КО СТИ ЋЕВ ПО ВРА ТАК У БУ ДУЋ НОСТ**

Ап стракт: Ин спи ра ци ју за на ста нак овог огле да аутор ка је на шла у чу-
де сној ак ту ел но сти Ко сти ће ве по е зи је и ро ман ти чар ских иде ја ко је су (ма да 
је ро ман ти зам као књи жев ни по крет одав но не стао са књи жев но у мет нич ке 
сце не), пре жи ве ле и ре ак ту а ли зо ва не у на ше вре ме у ви ду нео ро ман ти чар-
ских тен ден ци ја и еска ла ци је на ци о нал них осе ћа ња. По ла зе ћи од бри љант не 
сту ди је Ста ни сла ва Ви на ве ра о Ла зи Ко сти ћу, под на зи вом За но си и пр ко си 
Ла зе Ко сти ћа, ко ју Ви на вер отва ра ре ми ни сцен ци јом на за чет ни ка исто ри о-
гра фи је у Ср ба, Јо ва на Ра ји ћа, и ње го во схва та ње Ми нер ве, бо ги ње уче но сти 
и му дро сти у ста рих Ри мља на, аутор ка овог ра да по ку ша ва на при ме ру Ко сти-
ће ве по е зи је да са гле да у ко јој је ме ри Пе сник усво јио Ми нер вин на ук, а на 
при ме ру са вре ме них де ша ва ња, у ко јој ме ри смо то као на ци ја, учи ни ли ми?

Кључ не ре чи: Ла за Ко стић, Јо ван Ра јић, Ста ни слав Ви на вер, Ми нер ва, 
учи те љи ца жи во та, исто ри ја ко ја се по на вља, ро ман ти зам, нео ро ман ти зам, 
ро до љу би ва по е зи ја.

1. На ис пи ту код Ми нер ве

„Да Ви зна те што ја знам,
да Ви зна те што ја пам тим,
Ви ни ка да не би сте же ле ли
да по ста не те срп ски пе сник.“

Из пи сма Ла зе Ко сти ћа  
Ста ни сла ву Ви на ве ру

Бри љант ну сту ди ју о ко виљ ском ге ни ју и на шем зна ме ни том пе сни ку 
Ла зи Ко сти ћу под на зи вом За но си и пр ко си Ла зе Ко сти ћа Ста ни слав Ви-
на вер отва ра се ћа њем на Јо ва на Ра ји ћа, ко га са Ко сти ћем не по ве зу је са мо 
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Ко виљ, род но ме сто пр во га, и про стор на ко ме је ар хи ман дри то вао дру ги. 
Оно што им је та ко ђе за јед нич ко је сте и ду бо ки на клон бо ги њи Ми нер ви, 
бо ги њи му дро сти и уче но сти у ста рих Ри мља на, у ко ју је Ра јић ве ро вао „као 
у ’у чи те љи цу жи во та’. А ко ме је та из ре ка би ла по треб ни ја но Ср би ма! Он је 
сма трао да Ср би тре ба да из ву ку из ве сна оче вид на на ра во у че ни ја из не при-
стра сне исто ри је, ко ју је он хтео да им да, на осно ву пра вих из во ра. Ју жни 
Сло ве ни – ми слио је Ра јић – би ли су до са да сла би уче ни ци Ми нер ве, бо ги ње 
му дро сти и уче но сти. Оту да и по ти чу њи хо ва нај ве ћа зла“1.Из то га раз ло га 
је и са чи нио де ло под на зи вом Исто ри ја ра зних сла вен ских на ро дов на и па че 
Бол гар, Хор ва тов и Сер бов, ко ја се сма тра ка ме ном те мељ цем уче не исто ри-
о гра фи је у мо дер ном европ ском ду ху у Ср ба2. На пи сао ју је ка ко би сво ју не-
про све ће ну па ству, ома ло ва жа ва ну у стра ним из во ри ма, на у чио да се слу жи 
исто риј ским ис ку ством, ка ко би из тми не за бо ра ва из ву као оно што се та мо 
кри ло, за бо ра вље но. Та ко пи ше Ста ни слав Ви на вер. Су де ћи по ње го вим ре-
чи ма, Ра јић ју је пи сао кр вљу и са пу но жу чи, мо ти ви сан мно го број ним исто-
риј ским за блу да ма Ср ба, крат ким пам ће њем и де ти њом на ив но шћу сво јих 
су на род ни ка. И ли це мер но шћу стра на ца, ко ји су „ома ло ва жа ва ли Срп ство, 
по ни жа ва ли га, исме ја ва ли и псо ва ли. Ни су би ли објек тив ни“3. 

Не ка ко па ра лел но са по ја вом Ра ји ће ве во лу ми но зне Исто ри је у на ро ду 
за ма јац до би ја јед но дру го се ћа ње на исто ри ју. У пи та њу је еп ска по тка Срп-
ства, ва зда при сут на, кру ни са на еп ским на род ним пе сма ма, ко је су у то до ба, 
по сред ством ве ли ких умо ва као што је Ге те, на и шле на ди вље ње За па да, а 
не са мо ма ти це у ко јој су по ни кле. Био је то де вет на е сти век, вре ме ра ђа ња 
но ве осе ћај но сти, на ци о нал не све сти, ин те ре со ва ња за све што је на род но и 
аутох то но и иде ја о осло бо ђе њу и ује ди ње њу Ју жних Сло ве на. Иако, по пут 
мно гих дру гих умет ни ка и ви зи о на ра да ле ко ис пред сво га вре ме на, или, дру-
га чи је ре че но, све вре мен, Ла за Ко стић је био и че до сво га до ба, одан иде а ли-
ма вре ме на ко јем је при па дао. У ср цу је, на ро чи то у мла дим сво јим да ни ма, 
но сио иде ју о об но ви Срп ства и био ве ран ви ли на ци о нал ног пе сни штва, 
за штит ни ци срп ске ли ре, а свој реч ник бо га тио и ин спи ра ци ју за на ста нак 
ка лам бу ра и ко сти ћев ски ин то ни ра них и пре по зна тљи вих ко ва ни ца на ла зио 
у Ву ко вом Рјеч ни ку. Ми нер ва, ме ђу тим, ни је би ла за штит ни ца и пред став-
ни ца на род них пре да ња. Не ми ме тич ко по сво јој при ро ди, на род но се ћа ње 
ни је пре тен до ва ло на ве ро до стој ност и ни је има ло пу но то га за јед нич ког 
са исто риј ском на у ком, ко ја ће се на по ре до са об но вом на ци о нал ног осе-
ћа ња раз ви ја ти, а ко ја ће те жи ти да бу де ег закт на и ба зи ра ти сво ја твр ђе ња 
на про вер љи вим и по у зда ним исто риј ским из во ри ма. О на род ној вер зи ји  

1 Ста ни слав Ви на вер, За но си и пр ко си Ла зе Ко сти ћа, Фо рум, Но ви Сад, 1963, 15.
2 Ра ди вој Ра дић, Ср би пре Ада ма и по сле ње га, исто ри ја јед не зло у по тре бе: сло во про тив 

„но во ро ман ти ча ра“, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2005, 43.
3 Ста ни слав Ви на вер, нав. де ло, 15.
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срп ске исто ри је, ка ко Ра дић твр ди, ни сам Ра јић ни је имао по вољ но ми шље ње4. 
Ко стић се пак, као и ва зда у жи во ту, по пи та њу од но са пре ма Срп ству по ка зао 
као ho mo du plex, чо век ко ји је пре ко сва ке ме ре во лео и бра нио свој род, што 
га ни је ни ка ко мо гло спре чи ти да исти тај род не ми ло срд но кри ти ку је у сво јим 
де ли ма, јер он „[...] ни је са мо во лео исти ну – сви је ми во ли мо; он ју је и го во-
рио, и го во рио је са си ли ном ко ја је за пре па шћи ва ла [...]“5. Он је, као и мно ги 
ње го ви су на род ни ци и са вре ме ни ци, био „се тва Ра ји ће ва“6, от при ли ке у јед на-
кој ме ри у ко јој је био за до јен ли ром на род не по е зи је. Као Пе сник био је склон 
по е ти за ци ји ствар но сти, али као еру ди та и по ли гло та ван ред ног обра зо ва ња, 
исту ту ствар ност и сво је не ка да шње за но се знао је да про се је кроз си то кри ти-
ци зма и фак то гра фи је. Ипак, оно што у на род ном се ћа њу Ми нер ви ни је би ло 
по во љи би ла је иде а ли за ци ја не спор но бли ста ве про шло сти срп ско га ро да ко-
ју ни је тре ба ло улеп ша ва ти, ни ти је пред ста вља ти зна чај ни јом но што је би ла. 
Осим то га, за оно што је у њој би ло не слав но ни је тре ба ло тра жи ти крив ца. Ви-
на вер, ме ђу тим, упо зо ра ва на чи ње ни цу „од нео бич ног зна ча ја: срп ски је на род 
жи вео под мит ском кле твом про ти ву из дај ни ка. За про паст на Ко со ву, срп ски 
на род ба цио је кроз уста ца ра Ла за ра про клет ство сва ко ме ко не до ђе на бој на 
Ко со во. Од сво је пак лич не стра не, на род ни пе вач про клео је и Ву ка Бран ко ви-
ћа, ко ји је, до ду ше, до шао на Ко со во, али ни је на Ко со ву и остао. То дво стру ко 
ко сов ско про клет ство (ко не до ђе, и ко не оста не) об ја шња ва мно ге ства ри у 
срп ској по ли ти ци, бар об ја шња ва њи хо ву стра сност, го ро пад ност! Жуч, бес... 
На Ко со во тре ба до ћи, на Ко со ву тре ба оста ти. А сва ка срп ска стран ка – у то ку 
да љег исто риј ског раз вит ка – има сво је иде је о сва ком но вом Ко со ву. [...] Сва-
ки ви ди Ко со во он де где се ње му чи ни да је опет на ста ло“7. Срп ски се на род, да-
кле, у Ко сти ће во до ба, али не са мо та да, на ла зи на сре до кра ћи из ме ђу две под-
јед на ко ве ли ке опа сно сти: да услед крх ко сти пам ће ња и не до вољ не уче но сти 
на ив но ве ру је обе ћа њи ма ко ја до ла зе спо ља, па да се по сле раз о ча ра и крив ца 
тра жи у дру го ме, или да, у те шким исто риј ским окол но сти ма, при бе га ва иде а-
ли за ци ји вла сти те про шло сти, тра же ћи оправ да ња за по ср ну ће на ци је у мо ти ву 
из дај ства, ко је ће се та ко сна жно уре за ти у мен тал ни тран скрипт Ср ба, да ће не 
јед ном би ти из го вор за ме ђу соб но про га ња ње и ис тре бље ње су на род ни ка, али 
не са мо то: за тра же ње крив ца за по сто је ћу си ту а ци ју сву где, до у се би са мом. 
У оба слу ча ја је очи глед но да на ро ду не до ста је са мо свест и је дин ство. Све се то 
очи то ва ло и у Ко сти ће вом ства ра ла штву. Ис ку ше ња кроз ко ја је про ла зио као 
чо век би ла су ку шња и за ње го во пе сни штво: у мла до сти ва тре ни за го вор ник 
бор бе за осло бо ђе ње и по ет ски пер ја ник сла во пе ва Срп ству пре тва ра се то ком 
вре ме на у ре зиг ни ра ног по е ту обе све ће них иде а ла о ко ји ма пе ва не без жал ца  

4 Ра ди вој Ра дић, нав. де ло, 44.
5 Ми лан Ка ша нин, Суд би не и љу ди: огле ди о срп ским пи сци ма, Про све та, Бе о град, 1968, 79.
6 Ста ни слав Ви на вер, нав. де ло, 17.
7 Исто, 19.
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у ср цу. Он ви ше не ма илу зи ја, ни гле де спољ њег, стра ног све та, ни по пи та њу 
сво јих су на род ни ка. Ме ра за но са са ко јим је не ка да пе вао о сло бо ди би ла је ме ра 
ње го вог по то њег огор че ња. То не тре ба да чу ди, ако се има у ви ду ти тан ска стра-
стве ност Ко сти ћа ко ја се на шла на ис ку ше њу пред те ко ви на ма вре ме на ко јем је 
при па дао и ње го вом лич ном исто ри јом. 

Упра во то, је дан до га ђај из Ко сти ће ве ди пло мат ске би о гра фи је и фраг-
мент из Ви на ве ро ве књи ге у ко ме је по ме ну ти до га ђај опи сан би ли су оки дач 
за на ста нак ово га ра да, због њи хо ве не ве ро ват не ак ту ел но сти, због за па њу-
ју ће по ду дар но сти до га ђа ја, због исто ри је ко ја, ба рем на на шем под не бљу, 
има тен ден ци ју да се не пре кид но по на вља, и због нас, ко ји из те исто ри је 
и про шло сти на шег на ро да и на ро да ко ји на се ља ва ју ове те ре не ни шта не 
учи мо. Ср би не пре кид но па да ју на Ми нер ви ном ис пи ту. За што је то та ко? 
Пре не го што пре ђе мо на по ста вља ње пи та ња, ко ја је, по ет ски уоб ли че на, на 
ову те му по ста вљао Ко стић (јер, ка ко је не ко ре као, књи жев ност не да је од-
го во ре, она по ста вља пи та ња), на ве шће мо по ме ну ти исе чак из Ко сти ће вог 
жи во та и мо но гра фи је За но си и пр ко си Ла зе Ко сти ћа:

„На Бер лин ском кон гре су, где је Ла за Ко стић био се кре тар Ри сти ћев, 
и где се ре ша ва ло о на шем оп стан ку, о на шем би ти или не би ти, – Ри стић је 
мо рао да оста не у нај бо љем слу ча ју ’у пред со бљу’. У са му бал ску дво ра ну Рађ-
ви ло ве па ла те (где се одр жа ва ла Бер лин ска кон фе рен ци ја, под пред сед ни-
штвом Би змар ко вим) наш ми ни стар спољ них по сло ва, наш де ле гат ни сту пио 
ни је – а још ма ње ње гов се кре тар, др Ла за Ко стић. У њој су ве ли ки и моћ ни 
ово га све та др жа ли ви со ко пар не и звуч не го во ре и про си па ли бо ле сно би-
сер је оту жних и отр ца них фра за: о европ ској кул ту ри и о ман да ту европ ске 
чо веч но сти и о осве шта ним пра ви ма го ле мих, док ма ле и нај ма ње, чи је се то 
ко же ти че, ни су ни при ми ли у свој све тли скуп (бар да им ви де пле сни ко-
рак – јер је тре ба ло да ти ма ли игра ју по свир ци оних ве ли ких). Ма ли су би ли 
не при клад ни за бли ста ви свет ски бал! Не ка игра ју по сво јим за ви чај ним бу-
џа ци ма сво је пи пи рев ке и ко ко ње шта! И не ка бу ду так тич ни: не ка се до бро 
др же так та! Са мо да не по гре ше у так ту: од у век су од нас тра жи ли да бу де мо 
бла го при стој ни; такт пре све га, ни по што да не ис пад не мо из так та!“8.

На ри мејк ове драм ски ин то ни ра не сце не из Ко сти ће ве ди пло мат ске би о-
гра фи је ко ју опи су је Ви на вер ни смо мо ра ли ду го да че ка мо: по ла ве ка од Ви на-
ве ро вог ци нич ног и ожу че ног под се ћа ња, а око 130 го ди на од са мог до га ђа ја, 
од и гра ло се сле де ће: на кон сул та ци ја ма Са ве та без бед но сти УН, чи ји је Ср би ја 
– тре ба ли то на гла си ти – је дан од осни ва ча, 30. ју ла 2011. Ву ку Је ре ми ћу, та-
да шњем ми ни стру спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је, при су ство ни је до зво-
ље но. Пре ма на во ди ма на ших ме ди ја, ми ни стар Је ре мић је два и по са та се део 
„ис пред вра та са ле у ко јој се во ди ла же сто ка рас пра ва ме ђу пред став ни ци ма 

8 Ста ни слав Ви на вер, нав. де ло, 17.
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два бло ка – јед ног ко ји су пред во ди ле Ру си ја и Ки на и ко ји је по др жа вао зах тев 
Ср би је и дру гог ко ји су пред ста вља ле САД и Ве ли ка Бри та ни ја. Оста ле зе мље 
су се при кла ња ле час јед ној, час дру гој стра ни“9. Тач ку на ди ску си ју ста ви ла 
је Не мач ка, ста вља њем ве та на Је ре ми ћев го вор, ко ји је, а о че му би дру гом, 
тре ба ло да бу де из ло жен на те му си ту а ци је на се ве ру Ко со ва, ра ди че га су кон-
сул та ци је и са зва не. Слу чај ко ме ди јант? Ni hil no ve sub so le, учи нас ста ра ла тин-
ска по сло ви ца. Бор хес је то ре као на дру га чи ји на чин: „Не ма ни чег ста рог под 
сун цем. Све је но во, али се до га ђа на веч ни на чин“. 

Ка ко са да про роч ки зву че Ви на ве ро ве ре чи! Чи ни се да оне тре ба да ука-
жу упра во на тај веч ни на чин, на уни вер зал ну па ра диг му де ша ва ња по ко јој 
функ ци о ни ше дру штво и свет у ко јем жи ви мо. То је сми сао Ми нер ви ног уче-
ња, увид у бор хе сов ски веч ни на чин на ко ји се ак ту е ли зу је оно што сва ка ге-
не ра ци ја сма тра сво јом са да шњо шћу. Зна чај то га за оп ста нак на ци је и здрав 
пси хич ки жи вот ње них при пад ни ка са гле да ва ли су и на гла ша ва ли с вре ме на на 
вре ме про зор љи ви по је дин ци. Ме ђу тим, ни они ни су увек ла ко и од са мог по-
чет ка про ни ца ли у ко ло плет исто риј ских де ша ва ња. Кат ка да су пре ла зи ли дуг 
пут од вар љи вих мла дић ких илу зи ја и за но са до отре жња ва ју ћих фа ка та ко ји ма 
их је ис ку ство по у ча ва ло. Упра во та кав је био Ко сти ћев жи вот ни и по ет ски 
пут, ко ји ће мо, са ак цен том на Ми нер вин на ук, по ку ша ти да украт ко са гле да-
мо освр том на би ра не сти хо ве из ње го ве пе снич ке за о став шти не. 

2. Из ме ђу Сци ле и Ха риб де хва ло спе ва  
Срп ству и осу де дру гих

За оду ше вље ње Ла зе Ко сти ћа на ци о нал ним на сле ђем и ин спи ра ци ју 
ко ју је на ла зио у на род ном ства ра ла штву и на род ном срп ском је зи ку за слу-
жан је ње гов на став ник Јо ван Ђор ђе вић. Су де ћи по по дат ку ко ји на ла зи мо 
у ли те ра ту ри о Ко сти ћу, ка да је овај у сла ву по ме ну тог про фе со ра, по во дом 
ње го вог имен да на, ис пе вао „пе сми цу по што ван ку“10 на не мач ком је зи ку, 
овај му од го во ри сле де ће: „Ле по је – ре че – из у ча ва ти стра не је зи ке, али је 
сра мо та и гре хо та за бо ра вља ти и за пу шта ти свој ро ђе ни, свој ма тер њи је зик. 
Па ми пре по ру чи да чи там Ву ко ву збир ку Срп ских на род них пје са ма и да се 
ве жбам у пи са њу сво га је зи ка. Та ко ја и учи ним. Не мач ких сти хо ва оста вим 
се са свим, или го то во са свим, а ла тим се срп ских“11.

На тај на чин ће син шај ка шког ка пе та на Пе тра Ко сти ћа, по то њи раз-
ба ру ше ни по е та по ни као на вој нич ком и рат нич ком тлу Шај ка шке, чвр сте 

9 http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/268729/Je re mic-u-hod ni ku-ce kao-od lu ku-Sa ve ta-bez-
bed no sti

10 Ра ди вој Си мо но вић, Успо ме на на др Ла зу Ко сти ћа, Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да – 
На род на би бли о те ка „Кар ло Би је лиц ки“, Но ви Сад – Сом бор, 1986, 50.

11 Ла за Ко стић, Књи га о Зма ју, Про све та, Бе о град, 1984, 34.
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те ме ље сво га ства ра ла штва на ћи у срп ској ли ри. Ка сни је ње го во ан га жо ва ње 
у ра ду Ује ди ње не омла ди не срп ске12(чи ји је је дан од осни ва ча и нај и зра зи-
ти јих пред став ни ка) са мо ће пот пи ри ти пла мен ро до љу би вих осе ћа ња и до 
ег зал та ци је до ве сти ње го ву те жњу за сло бо дом.

О њој ће, као о им пе ра ти ву чи та вог срп ског ро да, са ис кљу чи во шћу и 
стра шћу свој стве ном ње го вој ти тан ској при ро ди, али и ду ху вре ме на, пе ва-
ти у по е ми Пре љуб ни ца. Сле де ћи сти хо ви пред ста вља ју глас ко ји се хај ду ку 
у го ри при ви ђа уочи усну ћа, од го вор го рин на ње го ве ми сли пу не че жње за 
су пру гом и си ном, ко ји га че ка ју на до му:

Ка мо та ко, ка мо, дру же,
ка мо ти се ми сли пру же?
Зар ти ми слиш, по ред ме не,
да још мо жеш имат же не?
Са мо ме не смеш да љу биш
све док вр хом ђор де пла ве
свом на ро ду зип ку сла ве,
се би ра ку не из ду биш!

Ја вас љу бим све јед на ко,
сва ког жар ко, сва ког ја ко,
ко се го де венчô са мном
кр вљу вре лом, смр ћу там ном,
бој ним кли ком и опе лом,
ко је са мном ду шом, те лом,
ја се да јем са мо це лом;
али дру ге ја не тр пим –
ил’ ме ни је ме ђу Ср бим’!

12 За пред став ни ке Ује ди ње не омла ди не срп ске Дра ги ша Жив ко вић твр ди сле де ће: „У 
обла сти иде о ло ги је они су, и по ред то га што су у на у ци би ли по зи ти ви сти и дар ви-
ни сти, би ли за на ци о нал ну иде а ли за ци ју и за култ про шло сти. Они су за об на вља ње 
јед ног но вог срп ског цар ства, за на ци о нал ну са мо свој ност, за еман ци па ци ју од свих 
стра них ути ца ја, за на шу на ци о нал ну, срп ску ети ку, пра во, умет ност, па чак и ре ли ги ју. 
У јед ном свом пре да ва њу 1867. го ди не у Но вом Са ду (Осно ва за срп ску ди ви ну ко ме-
ди ју, „Ма ти ца“, 1867), баш Ла за Ко стић ве ли да на ша на род на по е зи ја тре ба да за ме ни 
цр кву и ре ли ги ју и да уме сто кул та Бо го ро ди це тре ба усво ји ти култ мај ке Је вро си ме. 
Они чу ве ни сти хо ви из на род не пе сме Урош и Мр њав че ви ћи – ’Не мој, си не, го во ри ти 
кри во...’ сре ћу се на сва ком ко ра ку, ци ти ра ју се на ску по ви ма и збо ро ви ма, у ча со пи-
си ма и ли сто ви ма, у на уч ним рас пра ва ма и умет нич ким при по вет ка ма, и они тре ба да 
по слу же као нај бо љи до каз ви со ке мо рал не све сти срп ског на ро да. Оту да ће на род на 
по е зи ја и на ци о нал на про шлост пред ста вља ти две глав не и основ не идеј не вред но сти 
из ко јих су љу ди ше зде се тих и се дам де се тих го ди на про шлог ве ка цр пи ли сво ја уве ре-
ња, на че ла и стре мље ња. (Дра ги ша Жив ко вић, пред го вор у књи зи: Ла за Ко стић, Пе сме 
и дра ме, Но во по ко ље ње, Бе о град, 1951)
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Та ко шап ће, та ко збо ри
су хи ли стак на врх го ри:
са ја во ра ил’ са ду ба
њим хај ду ку збо ри љу ба,
вер на љу ба свег му ро да,
та ко збо ри с њим сло бо да.

И у пе сми „Ра ње ник“ ла мен ти ра ће над из гу бље ном сло бо дом:

Сло бо ду ми ду ша во ли,
по тур че ну срп ску ви лу –
хај! ала ме ср це бо ли
у ра на ма и у ми љу!
Ча шу во де са мо, ро де!
Је зе ро ми кр ви оде!

У пр вој фа зи Ко сти ће вог ства ра ла штва, за раз ли ку од љу бав не ли ри ке, 
ко ја је идеј но и из ра жај но бле да, сва си ли на ње го вог тем пе ра мен та ис по ља-
ва се у ро до љу би вим пе сма ма и по е ма ма. Пе ва ће че сто он 

о див ном јед ном пле ме ну бед ном,
уве лој сла ви ро да јед но га,
пле ме на мо га, ро да срп ско га.13

Сла ви ће Ко стић ле по ту на ших же на, не про пу шта ју ћи при ли ку да ис-
так не осно ве на ко ји ма по чи ва њи хо ва ду хов на ле по та – на на ци о нал ном на-
сле ђу усме не по е зи је:

Срп ки ња је мо ја ди ка,
срп ски се по на ша,
срп ске ду ше, срп ска ли ка,
ви лин ско га ста са.

Срп ски јој је осмех бај ни,
срп ски шкри пи зу би,
срп ски во ли, срп ски гр ли,
срп ски зна да љу би.

Срп ки ња је по по гле ду,
ре чи и уз ди ху,
и ср це јој жи во ку ца –
по на род ном сти ху.

13 У пи та њу је пе сма „По след ња ру жа“. У: Ла за Ко стић, Пе сме. Са бра на де ла, При ре дио 
Вла ди мир Ото вић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1989, 196.
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Не рет ко је Ко стић упо тре бља вао але го риј ске сли ке ка ко би до ча рао 
не ку иде ју: у пе сми „Срем и Бач ка“ упра во је на тај на чин, кроз пер со ни-
фи ко ва ну, осу је ће ну љу бав ових ре ги о на, ис по ље на жал због раз дво је но сти 
срп ског жи вља, ко ји је не ка да жи вео у гра ни ца ма јед не др жа ве, а са да је 
ра се љен у две ца ре ви не, чи ју ме ђу пред ста вља Ду нав. По мо ћу исте стил-
ске фи гу ре Ко стић у пе сми „Раз го вор с уву че ном срп ском за ста вом у ма ђи-
стра ту но во сад ском“ ево ци ра исто ри ју срп ско га на ро да од све тлих вре ме-
на Ду ша но вог цар ства, пре ко ње го ве про па сти, све до ту роб не ствар но сти 
сво га вре ме на у ко јем Ср би на се ља ва ју две ца ре ви не, а ни у јед ној им ни је 
до бро. Пр кос са ко јим Ко стић по зи ва на от пор по твр ђу је ње го ву про ме-
теј ску при ро ду. Упра во о Про ме те ју, том до бро тво ру чо ве чан ства, у два 
на вра та је пе вао. Као мо то за „Ја дран ског Про ме те ја“ Ко стић узи ма стих 
из Ес хи ло вог Ве за ног Про ме те ја, ко ји гла си: „Јер осим Ди ва ни ко ни је сло-
бо дан“. И ов де има мо по сла са але го риј ском сли ком ко јом Ја дран ски Про-
ме теј пред ста вља по ро бље не бал кан ске на ро де, а орао ко ји му кљу је ср це 
(ср це, не џи ге ри цу!) је сте „беч ка ве ле моћ“. Свој усуд Ја дран ски Про ме теј 
на ди ла зи пр ко сним сме хом, за шта у фу сно ти уз пе сму на ла зи мо сле де ћи 
на пис: „По до пи си ма аустриј ских не мач ких но ви на са уста нич ког бо ји шта, 
до ви ки ва ли би се уста ни ци гро хот ним сме хом. Ве ле да је стра шно би ло слу-
ша ти тај смех“14.

Ла мент над суд би ном пра во слав них фру шко гор ских ма на сти ра, ко је 
Пе сник на зи ва „тан тал ским ро дом“ и ко ји у те шким исто риј ским усло ви ма 
про па да ју, Пе сник ис по ља ва у пе сми „У Сре му“. Као и у прет ход ној пе сми, 
и ов де је але го риј ска сли ка по слу жи ла да се ис по љи Ко сти ћев од нос пре ма 
ду хов ној, од но сно ма те ри јал ној ба шти ни, на шим ма на сти ри ма. По ро бље-
ност и не мо гућ ност да се њи ма сло бод но упра вља од ре ђу ју њен тан тал ски 
ка рак тер, а уру ша ва ње овог на род ног до бра Пе сник у су ма тра и стич ком ду ху 
Цр њан ског кон тра сти ра пре ма не так ну тој ле по ти Фру шке го ре, чи ја ре љеф-
на бла гост и уме ре ност од ре ђу ју и њен ка рак тер: она на све људ ске хи ро ве и 
екс трем не по ступ ке гле да са раз у ме ва њем и не до дир љи во шћу, и сме ши се, 
са мо се сме ши. По мир љи вост и тр пе љи вост свој стве на Мај ци при ро ди, ни је, 
на жа лост, уро ђе на и чо ве ку, ње ном че ду. Јет ко и фру стри ра но Ко стић у пе-
сми „На ше“ по зи ва на од бра ну иден ти те та, ду хов не и ма те ри јал не имо ви не 
Ср ба. Кат кад му у иш че ки ва њу ду го жу ђе не сло бо де не до ста је стр пље ња, 
као у пе сми „1863“:

И опет јед на го ди на,
и опет је дан рок,
и још ће мо жда сто ти на,
и не ће да ти Бог!

14 Ла за Ко стић, Пе сме. Са бра на де ла, 291. 
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Та да ће се, не мо ћан да сво јом пе смом спа се срп ски род, обра ти ти за по-
моћ све том Јо ва ну Да ма ски ну, зна ме ни том бо го сло ву, јед ном од нај ве ћих 
цр кве них пе сни ка, да по сре ду је из ме ђу срп ског на ро да и Бо га: 

Бо гу зе фи ра, Бо гу олу ја,
го спо ду сфе ра звуч но га мâ,
Бо гу сла ву ја и Бо гу гу ја,
го спо ду тут ња гро мо ви ма:
ти, кле тво зем не ома не,
ти, пе смо неб них сно ва,
од нес’ му, све ти Јо ва не,
и гла се на ших бо ла!15

У дру гој пе сми по све ће ној ово ме све цу, под на зи вом „Пе вач ка ’им на“, 
Ко стић мо ли све тог Јо ва на Да ма ски на да учи ни чу до и вас кр сне по ср ну ло 
Срп ство:

Гла со ва пев че, Јо ва не,
свој храм об но ви свет,
об но ви пе сме по то ње,
у слу си ма нек по то не
не сно сив очи глед!

Упр кос све оп штем по ср ну ћу Срп ства, још увек по сто ји на да у ње го во 
зе маљ ско спа се ње. У Ко сти ће во до ба, на да је по ла га на у Цр ну Го ру, по след-
њи ба сти он сло бо де на ро да на Бал ка ну. Ве ра у моћ цр но гор ског на ро да да 
се од у пре за во је ва чу и осве ти се за стра да ње брат ског срп ског на ро да ис хо-
ди ште је пе сме „Ду жде се же ни“. У тој сво јој чу ве ној пе сми Пе сник ће ожа-
ли ти бо ро ве сло вен ских го ра, ко ји ће би ти по се че ни за рад из град ње цр кве 
Све те Мај ке од спа са (San ta Ma ria del la Sa lu te), ко јој је у сво јој пе сми по зни-
ци и по ка јан ки Ко стић за ве штао веч ност. Је ди ну узда ни цу ка да је у пи та њу 
об но ва по ср ну лог Срп ства, као што је ре че но, Ко стић ви ди у Цр ној Го ри. 
Он се у по ме ну тој пе сми пи та:

Ал’ има л’ сла ве ро ђе ном ро бу?
У пре га лач ком, чи ло ме до бу
сло бо да са мо сра мо ту пе ре,
сло бо да де ла, сло ва и ве ре;
њо ме је са мо крв про ли ве на
ју нач ке бра ће бла го сло ве на,

15 У пи та њу је пе сма „Пе вач ка ’им на Јо ва ну Да ма ски ну“.
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њо ме се ста ре ви да ју ра не,
њом ће и ро бу сун це да гра не,
њо ме се дав на осве та све ти,
њо ме се рâ вне кр шне вр ле ти
до род на по ља, до си ња мо ра,
њо ме се ди чи сла ва нам ско ра,
Цр на ни Го ра.

На чвр сту сим би о зу би ћа пе сни ка и би ћа на ро да ко ја из би ја из до са да 
на ве де них сти хо ва, Ко стић екс пли цит но упу ћу је у сту ди ји Ге те и ње го ва на-
род на сви јест: 

„Но ако је ја сно да сва ком на ро ду ва ља да су ми ли ње го ви ве ли ки пје-
сни ци, да ва ља да их ци је ни и ње гу је, већ ако је тај на род сам се би мио; 
још је при лич ни је, још је при род ни је и ра зу мљи ви је да је и пје сни ку мио 
они на род из ко га је по ни као, да му је ми ла она жи ва зе мља у ко ју је пу-
стио нај ду бље и нај та ње ко ри је не сво је ду ше, ко ја му да је на те ко ри је не 
све сво је вр ли не ода бра не и про ци је ђе не да их он раз ви је у див не цвје то-
ве на ра дост и ди во ту све га жи во га сви је та. Као што би нам би ло чуд но, 
не ми ло и мр ско ви дје ти гдје год на род, ко ји не би ма рио за свог нај от мје-
ни јег пје сни ка; још би нам би ло чуд ни је, још не ми ли је кад би смо ви дје ли 
ве ли ког пје сни ка, ко ји не би по што вао сво га на ро да, ко ји не би са сво јим 
на ро дом – и ту го вао и ра до вао се, ко ме би би ло све исто, а жи вио тај на-
род сво ји јем на род ни јем жи во том, а уги нуо и пре то пио се у дру ги“16.

Оно за шта се екс пли цит но за ла гао у сво јим есе ји ма и сту ди ја ма, Ко стић 
је све до чио ка ко сво јим жи во том, та ко и сво јим пе сма ма: у пе сми „Ра јо, ту жна 
ра јо...“ он пе ва:

Ра јо, ту жна ра јо, кад се те бе се тим,
не бих да ти пе вам, већ бих да те све тим.

Из по ме ну те те сне сим би о зе са на род ним би ћем мо жда и из ви ре го то-
во про роч ки дар Ла зе Ко сти ћа. За при мер ће мо узе ти сти хо ве из пе сме „II. 
Ко со во“:

Стој би но див на, стој би но срп ска,
ср да шце мо је, до ме мој!
До ма ћи ни се из те бе се ле,
одо ма ће не ра до сти бе ле,

16 Ла за Ко стић, „Ге те и ње го ва на род на сви јест“. У књи зи: О књи жев но сти. Ме мо а ри. 
При ре дио др Пре драг Па ла ве стра. Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1991, 100-101.
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а цр ни ја ди се ле се у те
и во де ту ге, цр не им љу бе,
ту ђин ке љу те.
Ра до сти бе ле, али да зна те
да ми се не ће те вра ти ти ви ше,
не би вам се та ко си ја ла ли ца
му ње ви тим осве тље на ма че ви ма,
не би вам та ко ви те шки вран ци
бе сно по ска ки ва ли:
ал’ ид’те са мо, иди те, сјај те,
по след њи пут је, си но ви, знај те!

Но стал ги ја за срп ском по стој би ном, Ста рим Ра сом, ево ци ра ње све тлог 
и слав ног вре ме на ца ра Ду ша на, јед на ко слав не и не срећ не Ко сов ске бит ке, 
ње них уче сни ка, мит ских и ре ал них ли ко ва, те мо ти ви гу са ла, ви ла, мит ских 
би ћа (као, на при мер, Ме се ца, као сим бо ла исла ма) стал на су ме ста ро до љу-
би вих Ко сти ће вих пе са ма. Уну тар њих је, уз мно го број не ва ри ја ци је, мо гу ће 
за па зи ти сле де ћи обра зац, од но сно схе му по ко јој Пе сник из ла же по ет ску 
иде ју: ла мен ти ра ње над срећ ним вре ме ни ма Ду ша но вог цар ства, се ћа ње на 
Ко сов ски бој, су о ча ва ње са ту роб ном ствар но шћу. И гу сле, као ин стру мент 
ко ји је оку пљао при пад ни ке брат ства и пле ме на, и уз ко је се ис пе ва ла еп ска 
пе сма, ба шти ник на род ног се ћа ња и сим бол от по ра, не за о би ла зан су мо тив 
по ме ну те пе снич ке вр сте. О ам би ва лент ном Пе сни ко вом од но су пре ма ја во-
ру, од ко га су са чи ње не, као и пре ма са мим гу сла ма, го во ре сле де ћи сти хо ви:

Ој, ја во ре! Ој, да во ре!
Све тли си не чар не го ре,
хла до ви ти мој од мо ре!
Ал’ си мио, ал’ си сла дак
кад ра за стреш там ни хла дак
од го ди не до го ди не
на си но ве сло бо ди не,
за точ ни ке си ро ти ње,
бра ни о це сла бо ти ње,
кад ра ши риш све тле ру ке
на де ти ће, на хај ду ке.
Ал’ сред сан ка кад те ле па
крв ник сва ли да те це па,
кад оста виш ка мен го лац
не да Тур ком бу деш сто лац,
већ да ро бљу бу деш ко лац:
Ох, ја во ре! Ој, да во ре!
Све тли си не чар не го ре!
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Де це сво је ср до мо ре!
Ала си ми мр зак, мо ре –
Ал’ кад ти се се тим ћер ке,
те ши тељ ке, сла во бер ке,
обај ни це те шких му ка,
одај ни це тај них бру ка,
по кај ни це гре шних за ла,
очај ни це, – ох! гу са ла, –
он да, по бро, он да: хва ла!17

Ка ко су го ди не про ла зи ле, је ња вао је и мла да лач ки Ко сти ћев на ци о нал-
ни ен ту зи ја зам, под те ре том го ди на и ис ку ства ко је оне до но се, а ње гов пр-
ко сни ре во лу ци о нар ни тон усту пи ће ме сто ре зиг на ци ји. „Још ше зде се тих 
го ди на, ка да је био на вр хун цу сво је пе снич ке сла ве и ка да је он сам жи вео 
у за но су ве ли ког омла дин ског на ци о нал ног оду ше вље ња, он за па жа и не ке 
мрач не стра не на ци о нал ног по кре та Омла ди не: грам зи вост, тр ку за ка ри-
је ром, ис ко ри шћа ва ње омла дин ске три би не за сти ца ње лич не по пу лар но-
сти, бо ле сне ам би ци је и лич ну не тр пе љи вост, и ње го ва ли ра, сва ус треп та ла 
у сла ву срп ског ро до љу бља и на ци о нал ног по но са, ода је и ове по лу ша љи ве 
– по лу јет ке то но ве:

Омла ди но, ди ко ста ра!
Омла ди но, ја де млад!
Ка мо оног ста рог жа ра?
Ка мо онај ру ши град?“18

У по то њој, на сло вље ној „Омла ди на на збо ру“, ње гов је тон мир ни ји, 
сет ни ји, објек тив ни ји. Пе снич ки по зив укљу чу је у се бе по зи ци ју уче сни ка, 
али и са у че сни ка (оног, Бор хе со вог са у че сни ка!), и не при стра сног по сма-
тра ча. За ди вљу ју ће ди рек тан и бес ком про ми сан, оштар на је зи ку, сво је нај-
ја че оруж је ово га пу та је упе рио про тив про фи те ра у вла сти том на ро ду. У 
увод ном де лу пе сме, по глед на мла дост и њен не ис ква ре ни иде а ли зам се ћа 
га вла сти те ве ре у ре во лу ци ју и сми сао жр тве, и он се оку пље ној омла ди ни 
обра ћа са се том:

Чуд не ми ми сли на ди мљу гру ди
гле да јућ умом ску пље не вас;
иза сна те шка кô да се бу ди
оба мро не ки пре жа љен глас.

17 „Пре љуб ни ца“. У: Ла за Ко стић, Пе сме. Са бра на де ла, 311-312.
18 Ви де ти у: Дра ги ша Жив ко вић, пред го вор у књи зи: Ла за Ко стић, Пе сме и дра ме, Но во 

по ко ље ње, Бе о град, 1951.
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У на став ку, се та усту па ме сто оштри јем, осу ђу ју ћем то ну због обе све-
ће них иде а ла и ухле бље ња по је ди на ца на ра чун бор бе у ко јој су жр тво ва не 
чи та ве ге не ра ци је, па се пи та:

да ли су жи вет има ли ком?
да ли су би ли са мо бу да ле
жр тву јућ се бе на тра шку свом?

У слич ном то ну ис пе ва на је и пе сма „Дон Ки хо ту“:

Кад се по сле ду ге но ћи
ја ве зра ци но ве зо ре,
те по ми слим сад ће до ћи
сло бо да на на ше го ре,
да ће хте ти, ко ће мо ћи,
ди ћи на род Бо гу го ре,
те ће би ти је дан, сре ћан,
не ће би ти Са ве, Дри не,
и опет се те бе се ћам,
бу да ли не Са ве дри не!

Ал’ кад ви дим па ме та ре
где с’ кла ња ју шу пљој си ли;
кад ју на ке ви дим ста ре
где их скот ска на слад гњи ли,
те сад оно па ле, жа ре,
чем’ су би ли бор ци чи ли;
да же лу цу ни је смет ње,
мач от па шу са бе дри не: –
та ке сли ке ни су вред не
бу да ли не Са ве дри не.

Дек ден ци ја у ко јој се дру штво на шло и су но врат мо ра ла, Ко сти ћа су мо-
ти ви са ли да са гор чи ном у пе сми „Ој, Ава ло...“ за ва пи: Бла го мр тву, те шко 
жи ву! и Те шко вид ну, бла го сл’је пу!

Чи ни се, ипак, да ће епи лог исто риј ских де ша ва ња у ко ји ма је Ко-
стић уче ство вао и о ко ји ма је пе вао и ко нач ну „пре су ду“ до не ти сле де ћи 
сти хо ви:

Док на ту зе мљу ови сто ји кам,
нај цр њи враг је Ср бин се би сам!19

19 „Про лог за Гор ски ви је нац“ У: Ла за Ко стић, Пе сме. Са бра на де ла, 404.
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У сво јој при ја тељ ски и за штит нич ки ин то ни ра ној књи зи Успо ме на на др 
Ла зу Ко сти ћа др Ра ди вој Си мо но вић, лич ни ле кар и при ја тељ Пе сни ков жа ли 
што „Ла за ни је до жи вио осло бо ђе ње Ко со ва и Ма ке до ни је 1913. и што ни-
је сво јим очи ма гле дао ка ко је скик ну ла ’Беч ка ве ле моћ’ и ка ко се Ја дран ски 
Про ме теј 1918. осло бо дио па му ви ше дво гла вац дво лич ник и дво кљу нац не 
мо же ни шта да на у ди“20, јер је сма трао да би Ко стић спо кој ни ји оти шао са 
ово га све та.

На кон по врат ка из Цр не Го ре, Ко стић је по чео да се ли сво је за но се са 
по ља ро до љу бља на по ље љу ба ви и по тра ге за Ани мом, оте ло вље ном у ли ку 
Лен ке Дун ђер ске. Био је Ко стић све стан и пре то га да при па да јед ном дру-
гом све ту, о че му у Ср бу (От по здрав Љ. П. Не на до ви ћу) пи ше:

Бла го на ма, Ср бо, ве љу ти опе та,
на ше цар ство ни је од овог сви је та.

Из зем них сфе ра по при шта и бо ји шта, трај но обе ле жен су сре том са 
Лен ком Дун ђер ски ви нуо се у сфе ре сна, за раз ли ку од дру гог јед ног пе-
сни ка срп ског ро ман ти зма, јед на ко за бри ну тог за суд би ну ро да. У пи та њу 
је Ђу ра Јак шић. Као што је ре че но, Ко стић је оти шао у зе мљу сно ва, ода-
кле нас је да ро вао сво јом из мир ни цом, по кај ни цом и по зни цом, ла бу до вом 
пе смом „San ta Ma ria del la Sa lu te“. Јак шић је бо ле стан оти шао на дрин ско 
бо ји ште, на кон че га је вр ло бр зо, у пе тој де це ни ји жи во та, пре ра но пре ми-
нуо. У есе ју о Ђу ри Јак ши ћу, Иси до ра Се ку лић ево ци ра се ћа ње на Ге теа и 
ње го ву тврд њу да се жи вље ње учи. Она, пи шу ћи са пу но то пли не и ем па ти је 
пре ма Пе сни ку, сма тра да се нај ве ћи тра ги зам ње гов огле да у то ме што ни је 
на у чио жи ве ти.

Да ли је Ко стић Ла за на у чио жи ве ти? Ако би је дан аспект то га на у ка би-
ло при хва та ње по у ка ко ји ма нас да ру је Ми нер ва, он да је сте.

Оно што се као по тка кроз овај оглед про вла чи је сте на ше пи та ње: је смо 
ли ми, као на ци ја, при хва ти ли њен на ук? Екс пли ка ци ја све га што нам се као 
на ци ји до га ђа и по вла че ње до дат них па ра ле ла са Ко сти ће вим вре ме ном и 
ис ку ством чи не се из ли шним. И од го вор се чи ни су ви шним.

Ка рак те ри сти ка исто ри је да се по на вља, ако је ве ро ва ти фло ску ла ма 
и из ре ка ма, пред ста вља је као ко ли ко по зи тив ну, јер по је дин цу и на ци о ну 
пру жа мо гућ ност да оно што је гре шио ис пра ви, то ли ко и не га тив ну те-
ко ви ну, јер га др жи на стал ном ис ку ше њу да згре ши и на ред ни пут. Ти ме 
ус кра ћу је се би мо гућ ност да бу де сре ћан, јер је „сре ћа че жња за по на вља-
њем“ (Ми лан Кун де ра), а ка ко мо же да бу де сре ћан онај ко стал но из но ва 
пра ви исте гре шке?

20 Ра ди вој Си мо но вић, Успо ме на на др Ла зу Ко сти ћа, 53.
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Ja smi na VU ČE TIĆ

KO STIC’S bACK TO THE FU TU RE

Sum mary 

The in spi ra tion for this es say ap pe a ran ce the aut hor fo und in ama zing ac tu a lity 
of Ko stić’s po e try, and ro man tic ide as which we re sur vi ved and re-ac tu a li zed in our 
ti me in the form of neo-Ro man ti cism and esca la tion of na ti o nal fe e lings (alt ho ugh 
ro man ti cism as li te rary mo ve ment di sap pe a red from li te rary-ar ti stic sce ne long ti me 
ago). Star ting from the bril li ant study of Sta ni slav Vi na ver on La za Ko stic na med 
Fa sci na ting and De fi es, which Vi na ver opens by re mi ni scen ce on the ini ti a tor of hi-
sto ri o graphy of Serbs, Jo van Ra jic, and his com pre hen sion of Mi ner va, the God dess 
of le ar ning and wis dom with the Old Ro mans, the aut hor of this pa per tri es to per-
ce i ve in what me a su re the Wri ter adop ted Mi ner va’s doc tri ne fol lo wing the exam ple 
of Ko stić’s po e try, but at the exam ple of con tem po rary hap pe nings, in what me a su-
re we had do ne it as a na tion?

Key words: La za Ko stić, Jo van Ra jic, Sta ni slav Vi na ver, Mi ner va, te ac her of li fe, 
hi story which is re pe a ted, ro man ti cism, neo ro man ti cism, pa tri o tic po e try.

Рад је пре дат 15. но вем бра 2012. го ди не, а на кон ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.


