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ЖАР КО МИ ЛЕН КО ВИЋ

НЕ ИС ЦРП НО ВРЕ ЛО МИ ЛО СТИ
„San ta Ma ria del la Sa lu te” Ла зе Ко сти ћа, „Ша пат Јо ва на  

Да ма ски на” и Че ти ри ка но на Ива на В. Ла ли ћа

По след ња пе сма ве ли ког пе сни ка Ла зе Ко сти ћа, „San ta Ma ria 
del la Sa lu te”, на ста ла је пред ње го ву смрт – 1909. го ди не. Ова „ла бу
до ва” пе сма пред ста вља кру ну не са мо Ко сти ће вог ства ра ла штва 
већ и це ло куп ног срп ског ро ман ти зма, срп ског и свет ског пе сни
штва уоп ште. Ова пе сма пред ста вља „ве ли ки ди ти рамб љу ба ви, 
и ве ли ку хим ну тра ге ди ји”1, „чу де сни фи на ле на шег ро ман ти зма 
и, исто вре ме но, пре лу ди ум на ше мо дер не по е зи је...”2 „Она је нај
бо ља гла сна пе сма на шег пе сни штва” (под ву као ау тор) и „рај ска 
пе сма на ше књи жев но сти”.3 Ова чу де сна пе сма – „пе сма огањ”4 – 
та ло жи ла се у пе сни ку пу них че тр на ест го ди на (од Лен ки не смр ти, 
али је чу де сни звук San ta Ma ria del la Sa lu te у Ко сти ћу од зва њао 
ве ро ват но још од 1878. го ди не, ка да је на пи сао пе сму „Ду жде се 
же ни”5), да би ко нач но иза шла из ње га као крик, као ва пај, као плач 
над вла сти том суд би ном пред са му смрт. 

1 Иси до ра Се ку лић, „Ла за Ко стић”, Епо ха ро ман ти зма, прир. Зо ран Глу
шче вић, Но лит, Бе о град 1972, 383.

2 То дор Ма ној ло вић, „Но ви сјај Ла зе Ко сти ћа”, Ле то пис Ма ти це срп са ке, 
књ. 327, св. 3 (март), Но ви Сад 1931, 183.

3 Ми о драг Па вло вић, „San ta Ma ria del la Sa lu te Ла зе Ко сти ћа”, пред го вор 
у: Ла за Ко стић, Пе сме 1, прир. Вла ди мир Ото вић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 
1991, 89.

4 Ра до мир Кон стан ти но вић, „Ла за Ко стић”, Би ће и је зик 4, Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад 1983, 163.

5 У овој пе сми Ко стић пр ви пут упо тре бља ва, али на до ста иро ни чан на чин, 
кри ла ти цу San ta Ma ria del la Sa lu te:

„Ве се ли да сте ки ће ни сва ти!
Ову ће сла ву ве ко ви зна ти:
у сла ву мо је не ве сте див не,
у спо мен спа са од ку ге кив не,
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Ка ју ћи се због то га што је жа лио сло вен ске шу ме, а за ди вљен 
пред ле по том Лон ге но ве цр кве по диг ну те у сла ву по бе де над смр ћу, 
Ла за Ко стић, угле да ју ћи се на ову ве не ци јан ску цр кву, по чи ње да 
гра ди ве ли ку гра ђе ви ну на ше књи жев но сти, ве ли ки храм ле по те, 
ве ли ку слу жбу љу ба ви, где се зе маљ ско пре тва ра у Не бе ско, ма те
ри јал но у ду хов но. Ка мен по ка мен, од но сно реч по реч и Ла за Ко
стић је са зи дао „Не бе ски Је ру са лим” на ше књи жев но сти, срп ску 
„Пе сму над пе сма ма”. Ова пе сма ни је са мо „хим на љу ба ви” пре ма 
пре ми ну лој дра гој већ и „хим на љу ба ви” по све ће на нај ве ћој за штит
ни ци и хра ни тељ ки ро да људ ско га – Пре све тој Бо го ро ди ци. Та ко 
је „кључ на пе сма Ла зе Ко сти ћа и јед на од кључ них пе са ма на ше 
по е зи је”6 сво је вр стан храм по диг нут у сла ву Не бе ске Ца ри це.

По ста вља се пи та ње от ку да то ли ка про ме на код Ко сти ћа. 
Ка ко то да Бо го ро ди ца од јед ном по ста је ње го ва за штит ни ца? Од
го вор се мо жда мо же на слу ти ти у ње го вој фи ло зо фи ји про жи ма ња 
су прот но сти, али је раз лог дру ге при ро де, су ви ше ли чан, оства рен 
у пат њи. Та ко Бо го ро ди ца по ста је је ди ни лик пред ко јом мо же да 
се по ка је и ко јем мо же ре ћи све оно што ни ко ме дру гом не мо же 
ре ћи, те је сто га „Ма ри ја у пе сми Ла зе Ко сти ћа по треб на и тре ба 
да бу де схва ће на пре све га као би ће ко ме се све мо же ре ћи, као 
иде ал на, за све отво ре на, нај до бро хот ни ја (па у том сми слу и нај
ми ло сти ви ја) по ве ре ни ца; као не ко ко ће све раз у ме ти”7, а што је 
још бит ни је и опро сти ти. Ме ђу тим, том при ли ком Ко стић ни је из дао 
се бе, ни ти сво је основ но на че ло, већ је са мо оно на шло нај по год ни
ји из раз упра во у Бо го ро ди ци. Ле по та, основ но на че ло Ко сти ће во, 
не до сег ну та ле по та, све тлост и свет, по ста ју до сег ну ти по ве ре њем 
у Бо го ро ди цу:

Она је нај чи сти је би ће – што је у ве зи са ње ном све то шћу – бес
по роч на у сва ком по гле ду, не до так ну та злом; иа ко је ро ди ла, она 
је и пре ра ђа ња, и за вре ме ра ђа ња, и по сле ра ђа ња оста ла не ви на. 
При том је же на, као и сва ка дру га, јер ка ко би ина че Исус, по ред 
сво је бо жан ске при ро де имао и људ ску, и био у исти мах и Син Бо
жи ји и чо век, као што су и дру ги љу ди, укљу чу ју ћи и то да је мо рао 

цр кву ћу ди ћи не бе ска кра са
на име све то Ма те ре спа са.” –
Го спо да ћу те, по гле дом му те,
ал’ ипак збо ре гла ве по гну те:
 „Тво ја је, ду жде, увек ста ри ја:
не ка се ди же San ta Ma ria
del la Sa lu te!”

6 Јо ван Хри стић, „Ски ца о Ла зи Ко сти ћу”, Епо ха ро ман ти зма, 86.
7 Дра ган Сто ја но вић, „Из ме ђу астрал ног и са крал ног – San ta Ma ria del la 

Sa lu te Ла зе Ко сти ћа”, По ве ре ње у Бо го ро ди цу, До си је, Бе о град 2007, 60.
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да умре? То је мо гу ће за хва љу ју ћи то ме што је ту чи сто људ ску 
при ро ду до био од сво је мај ке, у све му осим у то ме да ни код ње га 
ни код ње ова ни је оп те ре ће на ни на след ним ни ти би ло ка квим 
дру гим гре хом.8 

Пе сник, ко ме је пред очи ма и у ми сли ма грех, по чи њен пре
ма се би, пре ма дра гој, пре ма су пру зи, али и оп те ре ћен гре хом 
ко ји су пре ма ње му чи ни ли дру ги, у Бо го ро ди ци, том нај чи сти јем 
би ћу ро да људ ско га, про на ла зи уте ху и за шти ту од су ро вог све та. 
Пре ма тој нај чи сти јој, без гре шној же ни Ко стић је по чи нио ве ли ки 
грех, али јој се ис ку пио по све ћу ју ћи јој ову ве ли ку пе сму сат ка ну 
од нај не жни јих осе ћа ња. По че так пе сме је у ду ху по ка ја ња, скру
ше но сти пред вре лом ми ло сти и оче ки ва њу опро ста:

Опро сти, мај ко све та, опро сти,
Што на ших го ра, по жа лих бор,

На ком се устук сва ко је зло сти,
Бла же ној те би по ди же двор;

Пре зри, не бе сни це, вре ло ми ло сти,
Што ти зе маљ ски са гре ши створ:

Ка јан ти љу бим пре чи сте ску те,
San ta Ma ria del la Sa lu te!

По сра мљен пред гре хом, умо ран од тра же ња ле пог на по гре
шним ме сти ма, Ко стић се све ча но и скру ше но мо ли из во ру ле по
те у све ту – Пре чи стој и Пре све тој Бо го ро ди ци, да му опро сти 
са гре ше ња. По тен ци ра њем на два пу та упо тре бље ном гла го лу 
опро сти ти, и то у истом сти ху, Ко стић по сти же из ван ред ну фор
му мо ли тве пред „мај ком све та”, ко ја се у овим сти хо ви ма мо же 
узе ти и као све та мај ка, тј. све та као епи тет све то сти са ме Бо го ро
ди це, али и као мај ке све та, тј. ро да људ ског, и мај ке Ису са Хри ста 
ко ји је све тлост све ту, јер се и у јед ном и у дру гом слу ча ју ра ди о 
истом – о све тој мај ци све та, нај ве ћој од свих мај ки – Бо го ро ди ци. 
Екс пли ци ра ју ћи раз ло ге сво га са гре ше ња, мо ли тва за опрост у 
дру гом де лу ове стро фе пре ла зи у ва пај за опро шта јем, у ко ме се 
Ко стић уни жа ва, по ста је са мо „зе маљ ски створ”, ко ји пред пре
чи стим Бо го ро ди чи ним ску ти ма кле чи и ва пи за ми лост „вре ла 
ми ло сти”.

У кри ти ци се мо ли тве но обра ћа ње Бо го ро ди ци при зна је са мо 
у пр ве че три ри стро фе, ко је ис ка зу ју екс пли цит ну мо ли тву „мај ци 
све та”, док се од пе те стро фе па до са мог кра ја пе сма при пи су је 

8 Исто, 55.
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мр твој дра гој – Лен ки Дун ђер ски.9 Ме ђу тим, уве ре ња сам да се 
це ла пе сма мо же про чи та ти као мо ли тва, мо ли тва Бо го ро ди ци, не
бе ској ца ри ци, ко јој ни је не мо гу ће да учи ни чу да (да по вра ти од
се че ну ру ку, из ле чи бо ле сне) па та ко и да спо ји дво је ра ста вље них. 
Не до де љу је јој Ко стић уза луд епи тет „вре ло ми ло сти”, јер ко сто
ји у ње ној ми ло сти, у ми ло сти је и пред Бо гом, јер је она нај ве ћа 
мо ли те љи ца пред Бо гом за гре шан род људ ски. Ду го је то Ко сти
ћу би ло по треб но да схва ти, али ка да је схва тио он јој се пре да је 
свим ср цем и скру ше но јој се мо ли, схва та ју ћи да је она основ ле
по те све та. У дру гој стро фи Ко стић се још увек ка је због жа ље ња 
др ве та сло вен ских шу ма, по се че них да би се у Ве не ци ји са зи дао 
храм за „устук сва ко је зло сти” – ку ге, по све ћен Бо го ро ди ци од 
спа са или здра вља, па се пи та:

Зар ни је леп ше но сит’ ле по ту
Сво до ва тво јих по ста ти стуб,

Не го гре ју ћи свет ску гре хо ту
У пе п’о сва лит’ ср це и луб;

То нут’ о бро ду, тру нут’ у пло ту,
Ђа во лу је лу а вра гу дуб?

Зар ни је леп ше ве ко ват’ у те,
San ta Ma ria del la Sa lu te?

Сто је ћи за ди вљен пред Лон ге но вим хра мом Бо го ро ди ци, Ко
стић оста је за ди вљен пред ле по том ба рок не цр кве, те пре ста је да 
жа ли за по се че ним ста бли ма, ко ја су по ста ла део, тј. осно ва ова
квој ле по ти. Да ни су угра ђе на у овај ве ли чан стве ни храм, она би 
би ла са мо огрев ко ји би гре јао „свет ску гре хо ту”, ко ја је основ чо
ве ко вог про па да ња, ова ко су по ста ла део ве ли ке ле по те и ве ли ке 
ми ло сти. Ђор ђе Три фу но вић, ко ји ме ђу пр ви ма от кри ва Ко сти ћев 
од нос пре ма пра во сла вљу у тек сту „Од сја ји ви зан тиј ске есте ти ке 
у Сан та Ма ри ји Ла зе Ко сти ћа”, а по во дом сти хо ва: „Зар ни је леп ше 
ве ко ват у те / San ta Ma ria del la Sa lu te?” пи ше:

Ко то ве ку је? Пре ма во ђе њу чи та ве стро фе би ло би при род но 
за кљу чи ти да то пе сник ми сли на пре ра ђе на и опле ме ње на ста бла 
угра ђе на у храм. И ова кво ту ма че ње ло гич ки раз ре шу је стро фу. 
Но, ре кли би смо да је Ко стић имао ши ри по тез од од но са ле по те 
хра ма и ње го ве (ма те ри јал не) гра ђе. Ле по та са по чет ка стро фе, као 

9 О ге не а ло ги ји мо ти ва мр тве дра ге, из ме ђу оста лих и код Ла зе Ко сти ћа, 
ве о ма ин спи ра тив но је пи сао Сло бо дан Вла ду шић у књи зи Ко је убио мр тву 
дра гу?, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2009. 
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што смо ви де ли, мо же би ти са ма Бо го ро ди ца. Пре ма то ме, и са да 
са мо „ве ко ва ње” од но си ло би се опет на ле по ту, али схва ће ну као 
Бо го ро ди цу. Овај па ра докс, са вре ме ном чи та о цу нео би чан, чи ни 
нам се да код Ко сти ћа во ди по ре кло из јед ног мо ти ва ис точ не хри
шћан ске ико но гра фи је и хим но гра фи је: да је Бо го ро ди ца ши ра од 
не бе са ко ја је у се бе сме сти ла оно га ко ји се не мо же сме сти ти (Си на).10

Сто га се ве ко ва ње мо же про ту ма чи ти и као веч ни жи вот у 
Бо го ро ди ци, ко ја по пут Авра а ма ко ји у гру ди ма но си де цу сво ју 
(де таљ са чу ве не фре ске ра ја у ма на сти ру Гра ча ни ца) мо ли, спа
ша ва и но си оне ко ји јој се искре но мо ле за по моћ.

Оно што је по треб но по себ но на гла си ти, а не ка ко је про ми ца
ло ра ни јим ис тра жи ва чи ма ове Ко сти ће ве пе сме, је сте да не по
сто ји ни ка ква ка то лич ка Бо го ро ди ца, ка ко то ве ли Љу бо мир Си
мо вић: „Ко сти ћу ни је би ло ва жно што му се Бо го ро ди ца об ја ви ла 
у сво јој ка то лич кој ва ри јан ти. Ње му је би ло ва жни је из вор но зна
че ње тог сим бо ла, и он Бо го ро ди цу ни је до жи вео као ’над ре ли
гиј ски’, већ као надка то лич ки, надпра во слав ни, тј. ва се љен ски, 
оп ште хри шћан ски сим бол.”11 За ме не је не при хва тљи во ми шље ње 
да се Бо го ро ди ца ја ви ла Ко сти ћу у сво јој „ка то лич кој ва ри јан ти”, 
јер се Бо го ро ди ца Ко сти ћу ни је ја ви ла, он ју је на шао; са свим је 
дру га ствар то што је Ко стић за не мео пред хра мом у Ве не ци ји, 
ко ји је по све ћен Бо го ро ди ци и ко ји је сте ри мо ка то лич ки вер ски 
обје кат, али не тре ба смет ну ти с ума да се упра во у тој цр кви, ри
мо ка то лич кој, као пре сто на ико на на ла зи упра во ви зан тиј ска ико
на Бо го ро ди це. То што је Ко стић иза брао упра во ову цр кву ни је 
ни ма ло чуд но јер је он био гре шан пре ма Бо го ро ди ци и тој ве не
ци јан ској цр кви и ти ме је оства рио са свим ло ги чан по че так пе ва ња 
Бо го ро ди ци. Ко стић је пре све га пра во слав ни хри шћа нин и од лич
но је по зна вао осно ве ка то лич ке „ма ри о ло ги је” и био ве о ма строг 
пре ма њој, али је исто та ко у овој пе сми от крио да је и ве ли ки по
зна ва лац пра во слав не те о то ко ло ги је. Ме ни ов де сва ка ко ни је циљ 
да об ја шња вам те о ло шка и дог мат ска пи та ња о Бо го ро ди ци, али 
је по треб но об ја сни ти да се код Ко сти ћа по тен ци ра упра во не што 
што ни је, те ап сурд на пи та ња као што је оно от куд то да се он обра
ћа ка то лич кој Бо го ро ди ци. До мо строј (план) спа се ња об зна њу је 
се и оства ру је у пра во слав ној те о ло ги ји упра во кроз Бо го ро ди цу, јер 
ка ко ка же епи скоп Ата на си је (Јев тић): „По Бо жан ској пе да го ги ји 
тај До мо строј спа се ња до сти гао је свој вр ху нац и свој за вр ше так 

10 Ђор ђе Три фу но вић, „Од сја ји ви зан тиј ске есте ти ке у Сан та Ма ри ји Ла зе 
Ко сти ћа”, Књи жев не но ви не, 1. 2. 1992, 7.

11 Љу бо мир Си мо вић, „Бе ле шке о Ла зи Ко сти ћу”, пред го вор у: Л. Ко стић, 
Пе сме 1, 81.
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у Пре све тој Дје ви Ма ри ји, Ко ја се осо би то убра ја у те иза бра не 
као до стој на и као Сво јом сло бод ном во љом по слу шна Бо гу, те 
као та ква Она је и по слу жи ла Све тој Тро ји ци ви ше од свих и ви ше 
не го сви љу ди од ве ка са деј ство ва ла је у До мо стро ју спа се ња.”12 

Ко сти ће во по и ма ње Бо го ро ди це у овој пе сми је сте сва ка ко 
пра во слав но, на рав но уз по ко ја од сту па ња јер је Ко стић пе сник 
пре све га, а „San ta Ma ria del la Sa lu te” је пе сма а не те о ло шка рас
пра ва, те с об зи ром на сва од сту па ња и не ја сно ће ми у овој пе сми 
пре по зна је мо Ко сти ћа као „пра во слав ног хри шћа ни на у пу но ћи.”13 

Док се ка је и на бра ја сво је гре хе, док се уни жа ва, пред Ко сти
ћем се по ја вљу је Бо го ро ди ца у свој сво јој ле по ти, по пут ви ле:

Тад мо ја ви ла пре да ме гра ну,
Леп ше је овај не ви де вид;

Из цр ног мра ка див на ми сва ну,
К’о пе сма сла вља у зо рин свит,

Сва ку ми ма хом за ле чи ра ну,
Ал’ те жој ра ни на ста де брид:

Шта ћу од ми ља, од му ке љу те,
San ta Ma ria del la Sa lu te?

Хим на нео пи си ве ра до сти, пре ла ска из мра ка у све тлост „ко јој 
по че так не по чи ње и крај не иш че за ва” (До мен ти јан) пред ста вља 
знак да је Бо го ро ди ца опро сти ла. По што из мо ли опрост од Бо го
ро ди це, она по ста је ње го ва „ви ла”, ње го ва за штит ни ца и да ро ва
тељ ка ми ло сти и бо жан ског на дах ну ћа:

У ви зан тиј ском и уоп ште пра во слав ном жи во пи су, па и хим
но гра фи ји, ја вља се по се бан тип му зе, ко ји се вр ло че сто озна ча ва 
реч ју Пре му дрост. То је обич но при ка за на мла ђа де вој ка ка ко у 
ду гач ком бе лом за ле пр ша ном хи ма ти о ну (као ви ла!) до ле ће до 
пи сца и у ухо му ка зу је на дах њу ју ће ре чи. Као што ви ла ва зда на
дах њу је Ла зу Ко сти ћа, та ко и сред ње ве ков ни пра во слав ни пи сци 
по зи ва ју ћи Пре му дрост на по сре до ва ње – да до би ју бла го дат и да 
им пре ко на дах ну ћа по те ку ре ке по ет ске му дро сти.14

12 Ата на си је Јев тић (епи скоп), „Уче ње Све тог Јо ва на Да ма ски на о Пре све
тој Бо го ро ди ци. О пра во слав ној те о то ко ло ги ји”, На пу те ви ма ота ца 2, Храст, 
Бе о град 1991, 387.

13 Оли вер Су бо тић, „Ла за Ко стић и пра во сла вље – исто риј ске чи ње ни це 
и ду хов но са гле да ва ње”, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 497, св. 1–2 (ја ну ар –фе
бру ар), Но ви Сад 2016, 173.

14 Ђ. Три фу но вић, „Од сја ји ви зан тиј ске есте ти ке у Сан та Ма ри ји Ла зе 
Ко сти ћа”, 6. О сред њо ве ков ном при ка зи ва њу Пре му дро сти у ико но гра фи ји и 
хим но гра фи ји ви ди: Дра ги ша Бо јо вић, Тр пе за пре му дро сти, Ра шка шко ла – Цен
тар за цр кве не сту ди је, Бе о град – Ниш 2009.
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Из мо ља ва ње бо жан ске Пре му дро сти озна ча ва по че так пи са ња 
у са деј ству са Бо гом, на кон че га Ко стић још увек скру шен оста је 
с пи та њем: „Зар ме ни јад ном сва та ди во та?”

На рав но, сва ко го во ре ње о Бо го ро ди ци је сте го во ре ње о Ису су 
Хри сту, о Бо гу, за то што је у пра во слав ној те о ло ги ји те о то ко ло
ги ја јед на ка хри сто ло ги ји, јер да ни је би ло Хри ста не би би ло ни 
Бо го ро ди це. А Бо га је мо гу ће спо зна ти са мо ср цем, јер се он ра зу
мом не мо же пој ми ти, као што се са мо ви дом не мо же ви де ти бо
жан ска све тлост. Оно за чим је Ко стић тра гао мо гу ће је би ло упо
зна ти је ди но ср цем, ни ка ко ра зу мом јер „цен тар чо ве ко вог би ћа 
ни је ра зум, ни је ни ум, иа ко је он сво је вр сни вла да лач ки ор ган 
ко га мно ги Оци Цр кве ви де као ико ну Бо жи ју у чо ве ку. Цен тар 
чо ве ко вог би ћа је ср це. То је оно што је чо век сам. И ка да ка же мо 
’ве ра не ког чо ве ка у Бо га’, ми тре ба да го во ри мо о то ме ко ли ко је 
ср це то пло или хлад но пре ма Бо гу.”15 Ко сти ће ва од лу ка да ипак 
ра зу мом по ку ша да схва ти оно што ра зу му из ми че до ве ла је до 
ње го вог от пад ни штва од Бо га, од Бо го ро ди це, од спа се ња, и то су 
пра ве апо ка лип тич ке и ес ха то ло шке сце не у пе сми:

По мр ча сун це, ве чи та студ,
Га сну ше зве зде, рај у плач бри зну,

Смак све та на ста и стра шни суд. –
О, свет ски сло ме, о стра шни су де,
San ta Ma ria del la Sa lu te!

По ре де ћи Ко сти ће ву пе сму „San ta Ma ria del la Sa lu te” са Кан
та ку зи но вом „Мо ли твом Бо го ро ди ци”, Дра ги ша Бо јо вић по во дом 
ових сти хо ва ка же: „Ко стић је мо рао по зна ва ти пра во слав ноес ха
то ло шку ли те ра ту ру да би ство рио ова кву апо ка лип тич ну ви зи ју. 
Ово је стро фа апо ка лип тич ног мра ка, а апо ка лип тич но оба сја ње 
на ста је у по след њој стро фи и има ко смич ке раз ме ре.”16 Лу та ње и 
тра га ње за сми слом, ле по том и по сто ја њем у све ту Ко стић оства
ру је у стро фа ма ко је сле де на кон ове, све док му „ви ла” пре му дрост 
не „про стре пу те” до ње, до Бо го ро ди це. Та да на ста ју сти хо ви бо
жан ске ра до сти, а от кри ва ње Бо га има ко смич ки од јек. По сле 
са зна ња да се ср цем спо зна је оно што ра зу му оста је не по зна то, Ко
сти ће ва спо зна ја до би ја ши ро ке раз ме ре та ко што се пре тва ра у 
не што ве ли ко што „тек у за но су про ро ци слу те”. Ко нач но от кри ва ње 
Бо га и Бо го ро ди це, те ула зак у про сто ре не за ла зне све тло сти Бож је:

15 О. Су бо тић, „Ла за Ко стић и пра во сла вље – исто риј ске чи ње ни це и ду
хов но са гле да ва ње”, 167.

16 Дра ги ша Бо јо вић, Пе сник бу ду ћег ве ка, Ин сти тут за срп ску кул ту ру 
– Фи ло зоф ски фа кул тет, Ле по са вић – Ко сов ска Ми тро ви ца 2002, 57.
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Из ни шта ви ла у сла ву сла ва,
Из без ње ни це у рај, у рај!
У рај, у рај у ње зин за гр љај!

Оно што је Ра до мир Кон стан ти но вић на звао „ерот ским ко сми
змом”17 ко ји је „је дин ствен у срп ској кул ту ри, иде из ње го во га 
нај лич ни јег до ди ра, из ње го вог укр шта ја са ни шта ви лом”18 за
пра во је на пу шта ње ни шта ви ла и ула зак у сми сао по сто ја ња.

Ла ли ће во по ет ско тка ње о Бо го ро ди ци је мно го сло же ни је у 
од но су на Ко сти ће во и оно је са мо при род ни след оно га што се 
раз ви ја ло у пе сни ку. Оно је, на рав но, и плод пе снич ког ди ја ло га 
са Ла зом Ко сти ћем (пе сма „Ша пат Јо ва на Да ма ски на”), али и плод 
Ла ли ће ве ре ли ги о зно сти, на ро чи то у књи зи Че ти ри ка но на: „Учи
нио је то за то што је ово ве ли ко по ве ре ње већ би ло до сег ну то и 
пе снич ки је би ло са зре ло у ње му, а не сто га што пи са ње ка но на 
уна пред под ра зу ме ва да се из ве стан број сти хо ва на од ре ђе ним 
ме сти ма по све ћу је Бо го ро ди ци и са мим тим усме ра ва пе сни ка.”19 
Ова кво Ла ли ће во пе ва ње о Бо го ро ди ци је сва ка ко и плод до брог 
по зна ва ња бо го слов ских, ли тур гиј ских и дог мат ских књи га, али 
и по зна ва ња не са мо те о ло шких већ и књи жев них из во ра.

Нај зна чај ни ји плод пе снич ког ди ја ло га са Ла зом Ко сти ћем је 
сва ка ко Ла ли ће ва пе сма „Ша пат Јо ва на Да ма ски на”20, об ја вље на 
у ан то ло гиј ској збир ци Пи смо 1992. го ди не. Иа ко би се по са мом 
на сло ву Ла ли ће ве пе сме мо гло по ми сли ти да је ин тер тек сту ал ну 
ве зу с Ла зом Ко сти ћем оства рио кроз пе сму „Пе вач ка им на Јо ва
ну Да ма ски ну”, ипак то ни је слу чај, јер је ин тер тек сту ал на ве за 
оства ре на кроз пе сму „San ta Ma ria del la Sa lu te”, чи ји су по чет ни 
сти хо ви ујед но по че так Ла ли ће ве пе сме:

Опро сти, мај ко све та, опро сти.

Иа ко по чи њу на исти на чин, ово су по зна че њу две пот пу но 
раз ли чи те пе сме, јер је Ла ли ће ва пе сма и ком по зи циј ски и струк
ту рал но дру га чи ја од Ко сти ће ве. Ко сти ће ва пе сма је гла сна, „пе
сма за нос”, ка ко ре че Кон стан ти но вић21, и екс пли цит на мо ли тва 
пе сни ко ва Бо го ро ди ци, док је Ла ли ће ва пе сма ти ха, мо ли тве ни 

17 Р. Кон стан ти но вић, „Ла за Ко стић”, 159.
18 Исто.
19 Д. Сто ја но вић, „По ве ре ње у Бо го ро ди цу – Че ти ри ка но на Ива на В. 

Ла ли ћа”, 69–70.
20 О по е тич ким ве за ма Ла ли ћа и Ко сти ћа оп шир ни је ви ди рад Јо ва на 

Де ли ћа „Иван В. Ла лић и Ла за Ко стић”, Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност 
и је зик, књ. 50, св. 1–2, Но ви Сад 2002, 291–320.

21 Р. Кон стан ти но вић, „Ла за Ко стић”, 175.
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ша пат, али не пе сма са мог пе сни ка већ Јо ва на Да ма ски на пред 
не за вр ше ном ико ном Бо го ро ди це Тро је ру чи це. Ве ли ко је Да ма ски
но во по ве ре ње у Бо го ро ди цу, он јој је по све тио нај ва жни ја сво ја 
де ла, сто га је Ла ли ће ва пе сма из раз Да ма ски но вог по и ма ња гре ха, 
Бо го ро ди це, мо ли тве и умет но сти.

Да кле, на кон по чет ног сти ха, ко ји је ди рект ни ци тат из Ко
сти ће ве пе сме, Ла лић на ста вља дру га чи јим то ном, али још увек 
пот пу но не на пу шта ју ћи Ко сти ће ву пе сму:

Опро сти, мај ко све та, опро сти
Што скру ше но се обра ћам у бде њу,
Што утук све у куп ној мо јој зло сти 
У про ду же ном тра жим маг но ве њу
Те јед не но ћи ко ја све тлост зра чи
Из сво је сен ке, из нај гу шћег мра ка –
Јер све што хо ће мрак да обез на чи
По ста не све тлост у зна ку твог зна ка;

Док Ко стић, ре кло би се, др ско мо ли за опро штај Бо го ро ди цу, 
као да зна да ће му мо ли тва би ти усли ше на, Ла ли ћев Да ма скин 
са ве ли ким уз др жа њем мо ли, али не оче ку ју ћи ни шта, јер зна да 
је оно што тра жи од Бо го ро ди це мо жда упра во ње го ва на гра да, 
мо жда је упра во од се че на де сни ца Бо го ро ди чи на на гра да ње му 
гре шном, сто га јој он по ла ко, сми ре но, по ми ре но, уз но си мо ли тву 
да му не ка ко по вра ти од се че ну ша ку ка ко би мо гао да за вр ши 
сво ју нај зна чај ни ју ико ну Мај ке Бо жи је.22 

Да кле, Да ма скин је пот пу но си гу ран да оно што му се чи ни 
да је мрак, да је ка зна, за пра во на гра да и све тлост, јер не ма тог 
мра ка ко ји све тлост не мо же по бе ди ти: „Јер све што хо ће мрак да 
обез на чи / по ста не све тлост у зна ку твог зна ка”. На кон ди рект ног 
ци та та из Ко сти ће ве пе сме „San ta Ma ria del la Sa lu te”, сле ди из ме
ње ни ци тат, ко ји за пра во су бјек ти ви зу је грех. На и ме, у Ко сти ће
вој пе сми храм се по ди же у част Бо го ро ди це, а за „устук сва ко је 
зло сти”, за по бе ду над смр ћу – ку гом, ов де има мо схва та ње ка зне 
(ко ја, да раз ја сни мо, ни је од Бо га) као од го вор, тј. „утук све у куп
ној мо јој зло сти”. Ова кво схва та ње је про из вод пе сни ко вог, тј. Да
ма ски но вог са мо у ни жа ва ња пред Бо гом и Бо го ро ди цом, а са мо у ни
же ње је јед на од основ них по е тич ких ка те го ри ја не са мо ви зан тиј ске 
књи жев но сти већ и ви зан тиј ског до жи вља ја бив ство ва ња на зе мљи.

22 Са овим мо же мо до ве сти у ве зу и је дан Ла ли ћев ау то би о граф ски по да так, 
да је на кон смр ти сво га си на 1989. из мо лио од Го спо да да му по да ри још се дам 
го ди на жи во та, ка ко би ус пео да ис пе ва оно што је осе ћао да мо ра да ис пе ва, 
чи ме би за о кру жио сво је де ло. 
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Дру га стро фа Ла ли ће вог „Ша па та Јо ва на Да ма ски на” на ста
вља са ис ка зи ва њем пот пу не скру ше но сти и ми ре ња са Бож јом 
Про ми сли:

Опро сти, мај ко, што при зем ну бе ду
До во дим гре шно у при смо тру тво ју;
Знам да сам ов де тек је дан у сле ду
И да ми глас је зуј пче ле у ро ју,
Ал за то слу тим да сми сао ро ја
За ви си и од за блу де ле пче ле –
Це ли не што се бес ко нач но де ле
Да су штост чи не не де љи вог бро ја.

У пот пу ној скру ше но сти пред Бо го ро ди цом, Да ма скин мо ли 
да му се опро сти мо ли тва, јер ка ко би смо ина че схва ти ли сти хо ве: 
„Опро сти, мај ко, што при зем ну бе ду / до во дим гре шно у при смо
тру тво ју”. Он ми сли да има мно го дру гих „пче ла” ко ји ма је по
треб ни ја ње на по моћ, а да је ње го ва му ка ни штав на у по ре ђе њу 
са дру гим му ка ма. Не што за го нет ни ји стих је: „Знам да сам ов де 
тек је дан у сле ду”. Шта би тај стих тре ба ло да зна чи, да ли са мо то 
да ни је је ди ни ко ме је по треб на по моћ, или то да је је дан у сле ду 
ко ји ће на пу сти ти зем ни жи вот, па му та мо не ће ни би ти по треб на 
ша ка? На осно ву сти хо ва ко ји сле де, ра зу мљи ви је је да је он са мо 
је дан у мно штву ко ји тра жи да му Бо го ро ди ца усли ши мол бу. У 
за јед ни ча ре њу са Бо гом, Да ма скин мо ли за по моћ. То је ди рект но 
укљу чи ва ње ви зан тиј ске есте ти ке у ову пе сму, што сва ка ко ни је 
ни шта чуд но јер је Све ти Јо ван Да ма скин је дан од нај зна чај ни јих 
ви зан тиј ских ства ра ла ца: „У Ви зан ти ји, ре ли ги о зна пе сма је та ква, 
’над лич на’, баш за то што из ви ре из јед но га ко лек тив ног осе ћа ња 
ко је се у са мој ви зан тиј ској фи ло со фи ји на зи ва ло осе ћа њем уни
вер зал но сти или ’ка то ли ци те та’.”23 

Тре ћа стро фа пе сме „Ша пат Јо ва на Да ма ски на” пред ста вља 
је дан сло жен од нос скру ше но сти и од ва жно сти:

Опро сти ми то ша пу та ње у тми ни,
У со зер ца њу та шти не, што иште
На су шно чу до ко је све тлост чи ни
Кад усред мра ка ства ра уто чи ште;
Опро сти, али бо ли ова ша ка

23 Ди ми три је Бог да но вић, „Ви зан тиј ски књи жев ни ка нон у срп ским слу
жба ма сред њег ве ка”, пред го вор у: Те о до си је, Слу жбе, ка но ни и По хва ла, прир. 
Би ља на Јо ва но вић Стип че вић, Про све та – Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 
1988, 10.
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У згло бу пре ре за на, ови пр сти
Ко ји ма дро бим хлеб, ко ји ма се кр стим;
Опро сти ми што кр ва рим из мра ка.

Ово су мо жда нај сло же ни ји сти хо ви ове пе сме, јер се у њи ма 
пе сник бо ри са бо лом ко ји му пред ста вља од се че на ша ка. Да ма скин 
се у сво јој скру ше но сти бо ри са та шти ном у ко ју мо же да упад не, 
пи та ју ћи се чи ме је за слу жио та кву ка зну, јер ту не ма ви ше оног 
дво у мље ња око то га да ли је то ми лост а не ка зна, јер „сва ко обра
ћа ње ап со лу ту, па чак и мо ли тва – спи ри ту ал на жр тва – је сте ’со
зер ца ње та шти не’, је сте и на гла ше но ис ти ца ње се бе, свог бо ла, 
сво га за хтје ва ис пред оста лих; је сте ста вља ње се бе, сит ног и про
ла зног, ди рект но пред бо жан ство, и то с мол бом да се учи ни чу до, 
да се свој слу чај пре тво ри у ва се љен ски.”24 На рав но, мо гло би се 
ма ло по ле ми са ти са овим у су шти ни тач ним ста вом Јо ва на Де ли ћа, 
јер пе сма у пот пу но сти сле ди ви зан тиј ску фор му мо ли тве, у ко јој 
се до лич ног мо ље ња до ла зи пре ко оп ште мо ли тве да Бог и Бо го
ро ди ца усли ше мо ли тве свих, па и ње го ву, а не да се лич ни бол 
уз диг не на ни во ва се љен ског. Он се сва ка ко бо ји мра ка у ко ји би 
мо гао да упад не, јер је он пе сник и ико но пи сац, а од се ћи му де сну 
ру ку исто је као и од у зе ти му вид. Од се ца ње де сне ру ке има још 
је дан стра шни ји чин за хри шћа ни на, зна чи да му се од у зи ма мо гућ
ност осе њи ва ња кр стом, а то је рав но па да њу у мрак, „у ноћ ду ше” 
јер му се од у зи ма моћ ду хов ног хра ње ња и ду хов не бор бе.

По след ња стро фа је, на по кон, од ва жност да се на кон скру ше
но сти и за о би ла же ња ди рект ног обра ћа ња Бо го ро ди ца за мо ли за 
не што кон крет но, као и обе ћа ње мо ли те ља Бо го ро ди ци да ће јој 
ако учи ни чу до ис це ље ња при не ти на жр тве ник нај леп шу ико ну 
на ко јој ће у сре бро да оку је сво је ра не, ко је су ње на сла ва:

Опро сти ми, и учи ни да сра сте
Са сво јом ко шћу кост, са ста блом гра на;
У сре бро ћу да ску јем сво је кра сте,
Да сла ва тво ја бу де мо ја ра на;
Опро сти пре ступ мо је про ла зно сти
Ко ја се чу ду као прав ди на да,
Опро сти мо јој ко сти, мо јој зло сти,
Али учи ни чу до. Ов де. Са да.

Јо ван Да ма скин је као по хва лу чу ду ко је се пре ма пре да њу 
до го ди ло оста вио јед ну од нај леп ших и нај зна чај ни јих ико на Пре

24 Ј. Де лић, „Иван В. Ла лић и Ла за Ко стић”, 303.
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све те Бо го ро ди це, ко ја се због сре бр не Да ма ски но ве ру ке на зи ва 
Тро је ру чи цом. На рав но, ни је пр ви пут да Ла лић ин тер тек сту ал но 
при зи ва у пе сму и де ла ко ја ни су књи жев на, та ко ће у Ка но ни ма 
при зва ти Ру бљо вље ву ико ну Све те Тро ји це, Бо го ро ди цу сту де нич
ку и др. „Из ме ђу Све тог Јо ва на Да ма ски на и Хри ста и Бо го ро ди це 
не сум њи во се од и гра ла не ка бо жан ска тај на, збио се не ки бо го ја
вље ни до га ђај, и ње га пре по ро дио, учи нив ши га трај но при вр же ним 
и по све ће ним у дво јед ну тај ну Хри ста и Бо го ма те ре, сје ди ње ним 
са бо го чо ве чан ском тај ном и ре ал но шћу Цр кве Хри сто ве, чи је је 
жи во оли че ње и Ков чег – Пре све та Бо го ро ди ца.”25 Ова пе сма го во
ри о том чу ду, о том бо го ја вље њу, о тој тај ни ко ја је по хра ње на у 
ков чег и зна на са мо они ма ко ји су ди рект ни уче сни ци тог до га ђа
ја и они ма ко ји у чу да ве ру ју. Ова ве ли ка Ла ли ће ва пе сма је, ка ко 
ре че Јо ван Де лић, „до и ста чу де сна пје сма и вир ту о зна ин тер тек
сту ал на игра, нај љеп ша по хва ла Јо ва ну Да ма ски ну и Ла зи Ко сти ћу, 
и есте ти зо ва но мо ли тве но при кла ња ње Бо го ро ди ци Тро је ру чи ци, 
а са мим тим ка ме ну те ме љу сво је кул ту ре, тра ди ци је и на ци је – 
све то гор ском Хи лан да ру. Ша пат Јо ва на Да ма ски на јед на је ве
ли ка пје снич ка син те за.”26 

Ако је пе сма „Ша пат Јо ва на Да ма ски на”, као што ка же Јо ван 
Де лић „ве ли ка пје снич ка син те за”, он да је књи га Че ти ри ка но на 
нај ве ћа пе снич ка и жи вот на син те за Ла ли ће вог ства ра ла штва и 
жи во та. По ве ре ње пе сни ко во у Бо го ро ди цу у Ка но ни ма је до би ло 
свој пу ни сми сао и оства ре ње. Сле де ћи ви зан тиј ску фор му ка но
на, Ла лић га об на вља: „При то ме га пре ме шта из цр кве ног по ја ња, 
из хим но гра фи је, у умет нич ку ли ри ку. Пре ме шта ње је ва жно за то 
што от кри ва но ве об ли ков не мо гућ но сти јед не ста ре фор ме. Ка
нон, у ства ри, из вор но и ни је чи сто пе снич ки об лик, не го син кре
тич ка пе снич ко му зич ка ком по зи ци ја. Већ и на осно ву то га мо же се 
ре ћи да су Че ти ри ка но на књи га ко ја ће на се би по не ти знак об но
ве. Оне књи жев не об но ве ко ја нас увек по ма ло збу њу је па ра док
сал ним от кри ва њем оно га што тек до ла зи (бу дућ но сти) у оно ме 
што је већ би ло (у про шло сти).”27 Ла ли ће ви ка но ни у пот пу но сти 
сле де есте ти ку ви зан тиј ских цр кве них ка но на, а о тој есте ти ци сам 
већ ра ни је пи сао28 те се ов де не ћу по на вља ти. Ла лић је ка но не на
пи сао у по след њој го ди ни сво га жи во та, те је то ње го ва за ве штај на 

25 А. Јев тић, „Уче ње Све тог Јо ва на Да ма ски на о Пре све тој Бо го ро ди ци. 
О пра во слав ној те о то ко ло ги ји”, 378.

26 Ј. Де лић, „Иван В. Ла лић и Ла за Ко стић”, 305–306.
27 Но ви ца Пет ко вић, „Об но ва ка но на”, по го вор у: Иван В. Ла лић, Че ти ри 

ка но на2, СКЗ–Ви тал, Бе о гра д–Вр бас 1997, 88–89.
28 Ви ди мој рад: „Се ми о ти ка цве та ња јед не љу ба ви. Од сја ји ви зан тиј ске 

есте ти ке у ’Че ти ри ка но на’ Ива на В. Ла ли ћа”, у: Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 
496, св. 1–2 (ју л–ав густ), Но ви Сад 2015, 123–135.
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збир ка, али и збир ка ње го вог са ве за са Бо гом, ко ји је оства рен кроз 
Бо го ро ди цу:

По хва лом Бо го ро ди це или мо ли твом Бо го ро ди ци за вр ша ва 
се сва ко мо ли тве но пе ва ње у пра во слав ној цр кви, би ло да се ра ди 
о ре дов ним бо го слу же њи ма или при год ним об ре ди ма. Та ко је култ 
Бо го ро ди це за сту пљен ве о ма мно го број ним пе снич ким тек сто ви
ма, у ко ји ма је умет нич ка ин вен ци ја ви зан тиј ског пе сни ка про на
шла нај у спе ли је фи гу ре, нај леп шу и нај то пли ју реч.29 

Та ко се по хва лом Бо го ро ди ци за вр ши ло и јед но ве ли ко пе
снич ко де ло, али и је дан жи вот.

Сти хо ви у ко ји ма се пе сник ди рект но мо ли Бо го ро ди ци су 
умет нич ки нај у вер љи ви ји и уоб ли че ни та ко да пред ста вља ју ра спон 
кре та ња мо ли тве и по и ма ња Бо га од стра ха до љу ба ви, од „сум ње 
до ре ли ги о зно сти”30, а за пра во: „Дра ма ти чан по че так и мо ли тве ни 
за вр ше так од ра жа ва ју, у ду би ни пе сме, на пе тост из ме ђу бо жан ског 
на че ла ко је у се би спре же су прот но сти (ра дост са стра хом и ми лост 
са гне вом) и но во за вет ног мај чи ног ли ка као не пре су шног ’вре ла 
ми ло сти’.”31 Ка да иш чи та мо све по след ње стро фе сва ке од пе са ма 
ка но на и све че ти ри де ве те пе сме ко је су у пот пу но сти по све ће не 
Бо го ро ди ци, до би ја мо јед ну ве ли ку хим ну Бо го ро ди ци, по хва лу и 
мо ли тву овој ве ли кој же ни ро да људ ско га. Та обра ћа ња Бо го ро ди ци, 
чи ји је лик је ди ни „ви дљи ви лик у не ви дљи вом зби ва њу оног Нај
ве ћег, зби ва њу у мно го че му не по јам ном. Сто га је њен лик чо ве ку 
нај бли жи”32, пред ста вља ју Ла ли ће ву по хва лу све ту и жи во ту:

Ра дуј се Тро ји це је ди но сушт на, ра дуј се
Јер Бог је је дан за то што је Отац је дан –
Ар гу мент јед но ста ван до тач ке ка да му дрост 
По ста је не про зир на. Но др во је др во за то
Што има кро шњу и ста бло и ко рен. И пра вац ра ста.
Ра дуј се ру ко, ра дуј се јаг ње, ра дуј се го лу бе –
Тре ба сла ви ти др во. И у др ве ту свет.

(Дру ги ка нон, 6. пе сма)

29 Д. Бог да но вић, „Ви зан тиј ски књи жев ни ка нон у срп ским слу жба ма 
сред њег ве ка”, 24.

30 Ви ди: Ми лан Алек сић, „Ре ли ги о зност и сум ња у ка но ни ма Ива на В. 
Ла ли ћа”, Бог, збор ник ра до ва са 6. ме ђу на род ног на уч ног ску па одр жа ног на 
Фи ло ло шкоумет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу, ФИ ЛУМ, Кра гу је вац 2012, 
401–410.

31 Н. Пет ко вић, „Об но ва ка но на”, 90–91.
32 Д. Сто ја но вић, „По ве ре ње у Бо го ро ди цу – Че ти ри ка но на Ива на В. 

Ла ли ћа”, 104. 
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Ла ли ћев је зик је спој би блиј скобо го слу жбе ног је зи ка са са
вре ме ним је зи ком два де стог ве ка:

Два је зи ка се, два го во ра уве жу у чвор,
У не раз мр сив, ко ји на оку пу др жи
Исто ри ју, по че так спа ја са кра јем,
Да све у све му бу де без кра ја и по чет ка.

(Дру ги ка нон, 9. пе сма)

Ме ђу тим, још је Јо ван Да ма скин у сво јим спи си ма Бо го ро ди
цу на зи вао ра ди о ни цом спа се ња: „Ов ца ко ја је ро ди ла Јаг ње Бо жи
је, Ко је узи ма грех све та; Она – ра ди о ни ца на шег спа се ња, Ко ја 
пре ва зи ла зи Ан ђел ске си ле, Слу жав ка и Мај ка Бо га” и „за са ђе на 
у до му Бо жи јем и ис пу ње на Ду хом као плод на ма сли на, Она је 
по ста ла оби та ва ли ште сва ке вр ли не.”33 Та ко и Ла лић Бо го ро ди цу 
на зи ва раз ли чи тим име ни ма, од оних пре у зе тих из Би бли је и дру
гих бо го слу жбе них спи са (што пра во слав них што ла тин ских) до 
оних по ма ло не ка рак те ри стич них за ову вр сту мо ли тве ног обра
ћа ња, а ко ји на го ве шта ва ју дру га чи је вре ме у ко ме се вр ши мо ли
тве но обра ћа ње:

А ти, ко ја си но ви ко рен, и ко ја бе ше зе мља
Ко ре ну но вом, те би ста бло спа се ња је зна но,
И сва ка ра чва ста бла, уз гон што те ра гра ње –
За љу бав не ро ђе них, ми лост зло ро ђе ним умо ли.

(Че твр ти ка нон, 2. пе сма)

Бо го ро ди ца у Ла ли ће вим ка но ни ма ни је са мо „ра ди о ни ца спа
се ња”, она је „про вод ник љу ба ви” кроз ко ју се оба вља „кру же ње 
ми ло сти”. Она је „по крет по кре та ча” чи ја је „ми лост ме ра, а ни је 
чу до”, те сто га:

До стој но је сте сла ви ти те бе,
Нај бла же ни ја, ти чи ју сва ку усли ши ће мол бу
Плот тво је пло ти, ко ме нек сла ва и хва ла је, амин.

(Че твр ти ка нон, 9. пе сма)

И за Ко сти ћа и за Ла ли ћа Бо го ро ди ца пред ста вља, ка ко ка же 
Јо ван Да ма скин, „про вод ник љу ба ви” и из вор не ис црп ног вре ла 
ми ло сти. Оста је да се ви ди да ли код Ко сти ћа у ње го вој те о ри ји 

33 Ци ти ра но пре ма А. Јев тић, „Уче ње Све тог Јо ва на Да ма ски на о Пре све
тој Бо го ро ди ци. О пра во слав ној те о то ко ло ги ји”, 396–397 и 406.
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„про жи ма ња су прот но сти” има мно го ви ше ути ца ја ви зан тиј ске 
есте ти ке не го што се ми сли (што је сва ка ко про блем за по себ но 
раз ма тра ње), док је код Ла ли ћа ви зан тиј ска есте ти ка по ка за ла сву 
сво ју ви тал ност и функ ци о нал ност у пе ва њу на кра ју два де се тог 
ве ка. 




