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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

ЂОР ЂО СЛА ДО ЈЕ

ЛИ РИК У КО ШМА РУ ИСТО РИ ЈЕ

1

Нај но ви ја пје снич ка књи га Зо ра на Ко сти ћа Пул сквам пер фек та 
ис пје ва на је пре те жно у дис ти си ма и ка тре ни ма. У ре ла тив но ши
ро ком ме трич ком ра спо ну пре о вла ђу ју де ве тер ци и је да на е стер ци, 
по де сни за лир ску на ра ци ју ко јој је Ко стић и од ра ни је склон. Оту
да се мно ге ње го ве пје сме, по себ но оне ду же, да ју пре при ча ти. 
Та ква је и пје сма под на сло вом „Ан дрић”, у ко јој нам пје сник, уз 
фи ну до зу ау то и ро ни је, у ри мо ва ним дис ти си ма при ча о то ме како 
је као се дам на е сто го ди шњак, пре то ва рен ру ко пи си ма, кре нуо јед
ног да на из Ник ши ћа у Хер цег Но ви да по сје ти Иву Ан дри ћа – да 
ви ди тре ба ли му шта и да са ве ли ким пи сцем по ди је ли ви со ко 
ми шље ње ко је о се би и свом дје лу са мо љу би во га ји. Мла ди пје сник 
ће на све на чи не про ба ти да скре не па жњу на се бе, док Ан дрић, 
пре ма уста ље ном днев ном ри ту а лу, за ба штен ским сто лом чи та 
не ма ре ћи за окол ни сви јет, ни ти за не зва ног на ср тљи вог го ста.

На кон ви ше днев них тра ги ко мич них по ку ша ја, пје сник од у
ста је и на по врат ку ку ћи, раз о ча ран, ба ца кроз про зор во за сво је 
„пр ве Ду чи ће”.

Мо гао је Зо ран Ко стић и пе де се так го ди не ка сни је, мир не 
ду ше, из ба ци ти по не ку пје сму из овог по за ма шног ру ко пи са, по
го то во оне ко је се вр те у истом те мет скомо тив ском кру гу и слич
ном рит му, не до при но се ћи бит ни је ври јед но сти књи ге. Не ке је 
пје сме мо жда тре ба ло са же ти чи ме би се, бар до не кле, укро ти ла 
бу јич на ре то ри ка ко ја про ва ли на по је ди ним мје сти ма, ма да је 
за и ста те шко об у зда ти ову је зич ку си ли ну ко ја је не у по ре ди ва у 
са вре ме ном срп ском пје сни штву. Зо ран Ко стић је ру ски гла сан 
пје сник, по не кад и пре гла сан, па би сти ша ни ји тон у по је ди ним 
пје сма ма дје ло вао при мје ре ни је, а мо гла се, без по му ке, и по не ка 
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ри ма до је ра ти. Књи га за слу жу је ма ње тех нич ких гре ша ка и на
слов јед но став ни ји од ове срп скола тин ске ко ва ни це ко ја се је два 
да из го во ри ти. Па ипак, и ова ко за ку ку љен, на слов је у осно ви та
чан, јер пје сник и о се би и о сви је ту пје ва из там не и ду бо ке про
шло сти.

2

Не мам на мје ру, и кад бих мо гао, да овим овла шним при мјед
ба ма оспо рим ври јед ност Ко сти ће ве књи ге, не го да не ка ко раш чи
стим пре чи цу до ње ног пре те жни јег и бо љег ди је ла, до оног лир
ског је згра из ко јег иси ја ва еле мен тар на, жи ва је зич ка и по ет ска 
енер ги ја.

Књи га је по ди је ље на на три ци клу са, од но сно ко мо ре, али тако 
да по је ди ни оп се сив ни мо ти ви ко ла ју из јед не у дру гу ко мо ру – кроз 
ди сти хе и ка тре не – као кроз спо је не су до ве.

Чи та ва пр ва ко мо ра на пу ње на је пје сма ма о је зи ку у нај оп
шти јем сми слу, а на ро чи то о срп ском ко ји, пре ма пе си ми стич ним 
пје сни ко вим уви ди ма, убр за но и дра ма тич но про па да у свим бит
ним сег мен ти ма – и као иден ти тет ска кул тур на и ду хов на осно ва, 
као сред ство ко му ни ка ци је а по себ но као онај бес крај ни про стор 
кре а ци је. Наш је зик се уру ша ва, усит ња ва и пра зни, љу ља се под 
уда ри ма агре сив не тех но ло шке тер ми но ло ги је и оти че је зич ким 
ру кав ци ма но во ство ре них др жа ва. А раз град ња је зи ка исто вре
ме но је ра за ра ње је зич ке за јед ни це, и о тој дво стру кој дра ми пје
сник пје ва, на сре ћу још уви јек жи вим и нео кр ње ним је зи ком. 
Умје сто да бу де „су шта ство сми сла и „к Бо гу вер ти ка ла”, је зик се 
тро ши и ра си па на не бит но, сит но и не до стој но и по ста је, ка ко 
пје сник ве ли тек „го вор ни об ве зник” Је ди но у по е зи ји и мо ли тви 
је зик се об ја вљу је у сво јој пу ни ни и рас ко ши. У пје сми „Пој не
мо ћи” пје сник ка же: „И у па ни ци, мо зак за кљу чу је / тек ка да пје
ва, ток пје сми не стру је / озву чи је зик, скла дан по пут стру не: / 
са мо пје сми не ри је чи су пу не”. А у „Мо ли тве ном сло ву” на ста вља: 
„Дру ге ри је чи не сти жу до Ње га, / Мр зну код пр вих обла ка сни је
га... / По што ри је чи – от ку ца је ду ша / Бог са мо кад су ли тур гиј ске 
слу ша”.

Ако је тач на фи ло зоф ска тврд ња да је је зик ку ћа би ћа, он да 
би се, сли је де ћи пје сни ко ву ми сао, мо гло ка за ти да ми по о дав но 
пре би ва мо у стра ћа ри ко ја про ки шња ва на све стра не и из ко је 
сва ко узи ма ка ко му се прох ти је и ко ли ко му је по треб но. Али, ни 
у тре ну ци ма ма ло ду шно сти и кло ну ћа, не тре ба за бо ра вља ти да 
је кроз Ри јеч, Ло госЈе зик, да кле, све по ста ло и да во љом Твор ца 
тра је, и тра ја ће...
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По е зи ја Зо ра на Ко сти ћа мо же се, јед ним ди је лом, чи та ти као 
лир ски во дич кроз исто ри ју срп ског стра да ња, на ро чи то у два де
се том ви је ку. У том сво је вр сном па но рам ском пре гле ду оп штих 
жр тве них и стра шних мје ста, нај бо ље су и нај у вјер љи ви је пје сме 
за сно ва не на лич ном до жи вља ју, на ду бо ким дјеч јим тра у ма ма, у 
ко ји ма је крх ка и ле лу ја ва лир ска гра ђа под у пр та и оја ча на ко лек
тив ним ис ку ством – кул тур ним, мит ским и ре ли гиј ским сим бо
ли ма. Та ко у пје сми „Скор” ни ко, осим ше сто го ди шњег дје ча ка, 
не ви ди исто и ме ног стра шног ца ра свих зми ја, као што у пје сми 
„Се о ба” је ди но дјеч је око у обла ци ма при мје ћу је Бо га. И ни ко 
ни је во љан да се ба ви дјеч јим и пје снич ким при ви ђе њи ма, ни ти 
да про вје ра ва моћ не мит ске при че. Ова квих и слич них при мје ра 
има на пре тек у овој књи зи.

Онај ко је, као Зо ран Ко стић, угле дао сви јет 1948. го ди не, већ 
је ро ђе њем ба чен у вр тлог исто ри је ко ја се не ис цр пљу је са мо на 
оп штем пла ну, већ суд бин ски дра ма тич но она по ста је и пје сни ков 
лич ни и по ро дич ни ко шмар. Са утва ра ма и мо ра ма исто ри је и 
по ли ти ке ко ја исто риј ски ток, ма кар и по вр шин ски, ре гу ли ше, 
пје сник се рве од са мих по че та ка, још од Дел те оца, ко ја се раз
ли ва у го то во свим ње го вим књи га ма. Не ко је ви спре но и тач но 
при ми је тио да у по е зи ји има оно ли ко по ли ти ке ко ли ко у по ли ти ци 
има тра ге ди је. А у ви ше вје ков ним ре зер ва ма тра гич ног ни ка да 
ни смо оску ди је ва ли и те за ли хе срп ски пје сни ци оби ла то екс пло
а ти шу – Зо ран Ко стић на ро чи то.

Пје сни ков до жи вљај исто ри је, али и са вре ме не ствар но сти, 
ње гов од нос пре ма кул тур ној и књи жев ној тра ди ци ји, као и сам 
пје снич ки по сту пак, нај лакше је, чи ни ми се, пра ти ти на ре пре зен
та тив ним лир ским узор ци ма ове по е зи је.

4

А је дан од њих је и пје сма „Псе ће ср це”, за сно ва на на свје до
че њу Бран ка Бр ко ви ћа из Дра ку ли ћа код Ба ња лу ке, је ди ног пре
жи вје лог у уста шком ма са кру на Бо жић 1942. го ди не. Већ одав но 
ни је чу до хи ља де уби је них; чу до је онај је дан пре жи вје ли ко га су, 
уз коњ ску по моћ, спа си ли пси ком ши јеџе ла та. Ова са бла сна ин вер
зи ја на ди ла зи и пје снич ку има ги на ци ју и го во ри ви ше од мно гих 
на уч них сту ди ја о људ ској при ро ди и сви је ту у ко ме жи ви мо.

Го то во сва ка дру га Ко сти ће ва пје сма го во ри о злу и на си љу 
у раз ли чи тим, че сто би зар ним об ли ци ма, о ма сов ном стра да њу 
срп ског на ро да, али и дру гих на ро да ко ји се на овом „пе дљу коп на” 
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ме ђу соб но ис тре бљу ју – за ту ђи ра чун, углав ном. Та ко ни бо сан
ски ло нац у исто и ме ној пје сми ни је тек ку ли нар ски по јам, већ 
ме та фо ра бал кан ске исто ри је – и сва ко дне ви це, на жа лост.

Од пје са ма о бли ским, кућ ним су сре ти ма са исто ри јом, ов дје 
из два ја мо „По ро дич ну гроб ни цу”. На за јед нич кој над гроб ној пло
чи из над оче вог ли ка уре за на је пе то кра ка, из над мај чи ног крст. 
Под овим „стра шним сим во ли ма” са ти ра ли су се Ли је ви и Де сни 
то ком чи та вог два де се тог ви је ка. А кад ће ста ти, не зна се.

И нај но ви ја по е зи ја Зо ра на Ко сти ћа про же та је тра гич ним 
до жи вља јем жи во та и сви је та; „исто риј ском ту гом” и муч ни ном 
од сва ко дне вља. Из ра зи то је при су тан осје ћај по ра же но сти, уза луд
но сти и са мо ће, тро шно сти и не ста ја ња... Сред мрач них, го то во 
апо ка лип тич них ви зи ја, дра го цје ни по ста ју ху мор ни оду шци, ме
та фи зич ки про плам са ји и про план ци ве дри не из сје ћа ња на пре дје
ле дје тињ ства и за ви ча ја.

Ту су и не из бје жне ру ске те ме, јер ру со фил ство је код нас 
на сљед но и не из ље чи во – оно је у исти мах из вор на де у спа се ње 
и узрок мно гих стра да ња, као у слу ча ју оног не срет ног Мак си ма из 
пје сме „Љу бав”. Тра ди ци о нал но при ја тељ ске од но се из ме ђу Зо ра на 
Ко сти ћа и Ру си је не мо же ни шта по ква ри ти, па чак ни чи ње ни ца 
да је наш пје сник оже њен Мо ско вљан ком. А кад се при сје ти да на
шње Цр не Го ре, свог из гу бље ног за ви ча ја, од мах пад ну те шке и 
гор ке ри је чи, јет ке и сар ка стич не при мјед бе, по не кад и пам флет ски 
жуч не.

У за вр шну пје сму „Без и мље” слио се сав те шки, там ни и 
„гор ки” та лог лич ног и ко лек тив ног ис ку ства. У њој пје сник го во ри 
о то ме ка ко је до био име и ка ко га је из гу био. Не су ђе ном Јо ва ну 
и ана те ми са ном Јо си фу (због ко га је стра дао отац, а бог ме и син) 
ви ша ин стан ца до ди је ли ла је име Зо ран, да би и он у јед ном тре
нут ку за по ли тич ке по тре бе био из бри сан са би рач ког спи ска и 
за ми је њен Ни ја зом Ја ку пи јем. А за вр ши ће, ка ко пје сник су мор но 
пред ви ђа, као Је ти, мит ско би ће из ле де ног до ба. Ово ни је ни ка ква 
оно ма стич ка игра ри ја, већ суд бин ски про блем иден ти те та и пи
та ње ду хов ног оп стан ка – у без и мљу и у без у мљу.*

* Реч на Све ча ној сед ни ци Ма ти це срп ске при ли ком уру че ња Зма је ве 
на гра де Зо ра ну Ко сти ћу за збир ку пе са ма Пул сквам пер фек та, у Но вом Са ду, 
16. фе бру а ра 2019. го ди не.




