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Зи влак је зич ком ма те ри ја лу да је по себ но ме сто јер је зич ки ре а ли
тет за пе сни ка је сте на го ми ла но ко лек тив но ис ку ство. Ве ли ча ју ћи не му
штост, глав ни ју на ци Зи вла ко вог пе ва ња до ла зе из ка та ло га бе сти ја ри
ју ма у ко ме пе сник пре по зна је но си о це и чу ва ре ре чи, пра је зи ка (мач ка, 
со ва, твор, зец, пти це итд.). Уну тар је зи ка де ша ва се пре о бра жај уну тра
шњег ис ку ства ко је се ну жно ре флек ту је као си ла зак у пе снич ки го вор. 
Пе сник ба ра та од сут но шћу, има ги на р ним ли цем ко јим ма ни пу ли ше 
ка ко би се обра ћао се би као Дру гом. Нај зад, пе сни ко ва лич ност од су ству
ју ћи при су ству је, а пре о бра жа јем се ко ри сти ра ди из на ла же ња ме ста 
су бјек та и ње го вог би ва ња у све ту. Пре о бра жа јем пе сник ус по ста вља 
осо бен ди ја лог са ствар но шћу, ко ји у но ви јим пе сма ма пре ра ста у отво
ре ни ју по ле ми ку (в. нпр. „О. ре чи”, „Про ро чан ство”). Ис ку ство је зи ка 
нам по ка зу је ка ко је зик пре ма шу је сво ју на ме ру и да не све сно пре ва зи
ла зи све сно, од но сно да је по е зи ја вр ста зна ња ко је нас пре ва зи ла зи. То 
зна чи да ћу та ње мо же да бу де ре чи ти је од го во ра. И прем да па ра док си 
по е зи је за пра во пред ста вља ју па ра док се жи во та, у ово ме се ви ди на да 
у оп ста нак по е зи је, ко ја у ства ра ла штву Јо ва на Зи вла ка на ла зи ау тен тич
ног пред став ни ка. 
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Про фе сор Ве се лин Ко стић је не сум њи во наш нај ве ћи жи ви ан гли
ста, иза ко га сто ји им пре си ван опус. Об ја вио је ви ше књи га из исто ри је 
ен гле ске књи жев но сти, пре вас ход но о де лу Ви ље ма Шек спи ра – Шек спи
ров жи вот и свет (1978), Ха млет Ви ље ма Шек спи ра (1982), Ства ра ла
штво Ви ље ма Шек спи ра I–II (1994) и Шек спи ро ва дра ма ту р ги ја (2010). 
Сва ка од ових књи га пред ста вља да тум у исто ри ји на ше шек спи ро ло
ги је, по себ но дво том на сту ди ја Ства ра ла штво Ви ље ма Шек спи ра, ко ја 
би чи ни ла част и шек спи ро ло ги ји ве ћих зе ма ља, са ду жом кул тур ном 
тра ди ци јом. 

Дру га област ин те ре со ва ња Ве се ли на Ко сти ћа је ком па ра ти сти ка 
– ју жно сло вен скоен гле ске кул тур не и књи жев не ве зе. И у овој обла сти 
об ја вио је књи ге не пре ва зи ђе не по оби љу по да та ка, акри бич но сти и си
сте ма тич но сти об ра де. Нај ва жни је де ло из ове обла сти је књи га Кул тур не 
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ве зе из ме ђу ју го сло вен ских зе ма ља и Ен гле ске до 1700. го ди не (1972). Кон
цем 2014, по сле ви ше од 40 го ди на, об ја вио је де ло ко је се на до ве зу је на 
ово, Бри та ни ја и Ср би ја: кон так ти, ве зе и од но си 1760–1860. Ово де ло 
је кру на ње го вих ду го го ди шњих ин те ре со ва ња за бри тан скосрп ске и 
ју го сло вен ске ве зе.

 Књи га је по де ље на на че ти ри по гла вља: „Вој ни ци”, „Пут ни ци”, 
„Ди пло ма те” и „Књи жев ност”.

 По гла вље о вој ни ци ма са др жи оби ље по да та ка о при су ству бри тан
ских вој ни ка – Ен гле за, на ро чи то Ира ца и Шко та, у ра то ви ма на те ри
то ри ја ма на се ље ним срп ским жи вљем, по чев од кра ја пет на е стог до 
окон ча ња ау стриј скотур ских ра то ва кра јем осам на е стог ве ка. Број ни 
Бри тан ци су уче ство ва ли у ау стриј ској вој сци при оп са ди и осва ја њу 
Бу ди ма – на јам ни ци, из бе гли це од вер ског про го на, ди на стич ких бор би, 
зна тан број пле мић ког по ре кла. Не ки од њих су оста ви ли и за пи се о 
свом во је ва њу, а по да ци о њи ма се на ла зе и у ра зним зва нич ним из ве шта
ји ма. Они ула зе у сфе ру на ше исто ри је, као ак те ри до га ђа ја ко ји су об ли
ко ва ли исто ри ју сред ње Евро пе, па и на шу, то ком три ве ка. Њи хо во 
уче шће ни је би ло до са да не по зна то, али је В. Ко стић дао све о бу хва тан 
при каз њи хо вог при су ства и ак тив но сти, по пу нив ши број не пра зни не 
у до са да шњим са зна њи ма о њи ма, у ве ли кој ме ри на осно ву бри тан ских 
из во ра. Та гра ђа је ве о ма за ни мљи ва, по не кад пра ви ма те ри јал за исто
риј скоаван ту ри стич ки ро ман. Она је зна чај на и као се кун дар на ли те
ра ту ра за исто ри ју овог пе ри о да, јер са др жи и опи се вој них опе ра ци ја, 
ко јих по не кад не ма у дру гим из во ри ма. При су ство Бри та на ца, у нај ве ћој 
ме ри Ира ца и Шко та, у ра то ви ма на на шим про сто ри ма у овом пе ри о ду 
за вр ша ва се са Пр вим срп ским устан ком. То ком бор би срп ских уста ни ка 
са Тур ци ма је дан кон тин гент ру ске вој ске је при те као у по моћ уста ни ци
ма и 1810. и 1811. уч ство во вао у бор ба ма с Тур ци ма. Њи ме је ко ман до вао 
ге не рал Ору рк, у ства ри Ирац Џо зеф Кор не ли јус О’Ру рк, по то мак Ира ца 
ко ји су по сле по ра за Џеј мса II из бе гли у Евро пу и сту пи ли у вој ске ве
ли ких европ ских др жа ва – фран цу ску, ау стриј ску и ру ску. Ис та као се у 
ра ту про тив На по ле о на, а две по ме ну те го ди не је ра то вао у Ср би ји. Нај
ви ше се ис та као у по бе да ма ком би но ва не ру скосрп ске вој ске код Ја си ке 
и Вар ва ри на. 

По гла вље о бри тан ским пут ни ци ма је нај о бим ни ји део књи ге, а у 
мно го че му и нај бо га ти ји по да ци ма. У ње му ау тор об у хва та пу то пи се 
пе де се так бри тан ских пут ни ка ко ји су пу то ва ли на шим кра је ви ма у 
пе ри о ду ко јим се ба ви ова књи га. Ова ма те ри ја је со лид но об ра ђе на у 
на шој ан гли стич кој ли те ра ту ри, али је и ов де Ко стић по пу нио знат не 
пра зни не, а исто та ко ко ри го вао до са да шње ис тра жи ва че и ис пра вио 
њи хо ве гре шке. Он по себ но над ма шу је сво је прет ход ни ке си сте ма тич
но шћу и ана ли тич но шћу, та ко да на осно ву овог по гла вља чи та лац има 
ве о ма по у здан увид у то ко је ка те го ри је Бри та на ца су пу то ва ле по на шим 
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кра је ви ма, са ко јим мо ти ви ма, шта су ови пут ни ци пи са ли о на ма, шта 
их је ин те ре со ва ло, ко ли ко су по у зда ни у сво јим оп сер ва ци ја ма, ко ли ко 
су пред ра су де њи хо ве раз ви је не ци ви ли за ци је и ко ло ни јал ноим пе ри ја
ли стич ки мен та ли тет ути ца ли на објек тив ност сли ке ко ју пре до ча ва ју 
у сво јим на пи си ма. И ово по гла вље ну ди оби ље ма те ри ја ла о при ли ка ма 
у Ср би ји то ком пе ри о да ко јим се књи га ба ви, а ко ји че сто не до ста је у на
шим из во ри ма.

Кра ће по гла вље је по све ће но и на пи си ма бри тан ских ди пло ма та, 
по себ но од ус по ста вља ња зва нич них ди пло мат ских од но са из ме ђу Ве
ли ке Бри та ни је и ва зал не кне же ви не Ср би је 1837. го ди не, а на ро чи то бри
тан скосрп ским од но си ма у вре ме „Ис точ ног пи та ња”. Та да Бри та ни ја 
по чи ње да ис по ља ва по ја ча но ин те ре со ва ње за Ср би ју и да вр ши ути цај 
на по ли ти ку ва зал не кне же ви не, што тра је до да нас.

Дру го по оби му а, у из ве сном сми слу, нај ва жни је по пред ме ту ко
јим се ба ви је сте по гла вље о књи жев ним про жи ма њи ма то ком овог пе
ри о да. В. Ко стић об ра ђу је ову ма те ри ју хро но ло шки, по чев од До си те ја 
Об ра до ви ћа, ко ји је пр ви обра зо ва ни Ср бин ко ји је ду же бо ра вио у Бри
та ни ји, где се упо знао са са вре ме ном ен гле ском књи жев но шћу и пи сао 
под ње ним ути ца јем, по себ но под ути ца јем есе ји ста Ади со на и Сти ла. 
Об у хва ће но је и ин те ре со ва ње Бри та на ца за срп ску на род ну по е зи ју у 
вре ме ро ман ти зма, пр ви пре во ди ове по е зи је на ен гле ски је зик као и 
на пи си о њој. Ко стић на по ми ње да се и у бри тан ској пу то пи сној ли те
ра ту ри по не кад мо гу на ћи по да ци о на шој на род ној књи жев но сти, па и 
по не ки пре вод. 

Дру ги део овог по гла вља ба ви се при су ством срп ских те ма и мо ти
ва у ен гле ској књи жев но сти, у че му до ми ни ра ју об ра де ин тер на ци о нал них 
до га ђа ја, по себ но оп са де Бе о гра да. Ко стић ни је за о би шао ни ма ње зна чај
не по дат ке, по ме не и алу зи је ко ји се од но се на те ма ти ку овог по гла вља.

Књи га са др жи и ве о ма обим ну би бли о гра фи ју, ко ја на свој на чин 
све до чи о огром ном тру ду ко ји је уло жен у пи са ње овог де ла.

Чи та о ца ове књи ге за ди вљу ју акри бич ност и си сте ма тич ност ау то
ра, огро ман ма те ри јал нај ра зно род ни је про ве ни јен ци је ко ји је об ра ђен, 
су ве ре но уоб ли ча ва ње ко ри шће ног ма те ри ја ла, ре ви ди ра ње ра ни јих 
ис тра жи ва ња и ко ри го ва ње гре ша ка и су до ва ра ни јих ис тра жи ва ча (и 
ау то ра овог при ка за из ме ђу оста лих). До вољ но је по гле да ти не ко ли ко 
фу сно та да би се схва ти ло ко ли ко је тру да уло же но у пи са ње ове књи ге, 
ко ја ће, као и Ко сти ће ва прет ход на де ла, би ти не за о би ла зна за све ис тра
жи ва че ових те ма, а ре као бих и да су оне де фи ни тив не у овим обла сти ма. 
Ис тра жи ва чи го то во не ма ју шта но во да тра же та мо где је про шао Ве се
лин Ко стић. То је, ре као бих, нај ве ћи ком пли мент ко ји се мо же упу ти ти 
ау то ру. 
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