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чо ве ка. Љи ља на Ђур ђан је у раз ма тра њи ма о „од но су ми та и књи жев но
сти у раз до бљу fin de siéclea и у аван гар ди” ис та кла Ни че о во за па жа ње 
о ми ту као са же тој сли ци све та и ем бле му по јав но сти, ко га је са вре ме ни 
чо век ли шен, па је за то осу ђен да тра га за њим, и у том сми слу са вре ме ни 
чо век био би по и сто ве ћен са Оди се јем. По зи ва њем на Ле виСтро са, Фреј
зе ра, Бод ки на, Јун га и Ели о та мит се да ље де фи ни ше као ар хи је зич ка 
ка те го ри ја, те је мо гућ но по мо ћу ње га про дре ти ис под је зи ка и до ћи до 
са ме би ти људ ског би ћа. Ре кре и ра њем ми та ар хи је зич ка ка те го ри ја може 
би ти ак ти ви ра на и на тај на чин би ствар ност до би ла ви ши и уни вер зал
ни ји сми сао. Ко нач но, он то ло шко, ар хи је зич ко схва та ње ми та, мо дер на 
фи ло зо фи ја де фи ни са ла је кроз де ла Ерн ста Ка си ре ра и Ђам ба ти ста Ви ка, 
ко ји су сма тра ли да по сто ји ор ган ска спо на из ме ђу ми та и пе сни штва. 
Је ди но је, да кле, је зик по е зи је онај у ко ме је реч са чу ва ла сво ју из вор ну 
мит ску сна гу, па се оту да мо жда и мо же об ја сни ти Ма га ра ше ви ће во окре
та ње не са мо пе снич кој већ и ар хи је зич кој тра ди ци ји срп ске књи жев но сти. 

До ћи до би ти људ ског би ћа и је сте при мар ни циљ Пе ва Си ре на, 
бу ду ћи да Оди сеј на сто ји да спо зна „се беусве ту”, а по сред но и чи та лац 
кроз ис ку ство чи та ња. Тај свет, ни чо ве чан ство, ни су ни ка да исти, али 
ис ку ства прет ход ни ка, би ло да су Дан те или Ор фе лин, мо гу да бу ду ин
спи ра тив на да се са гле да Оди сеј дру ге де це ни је 21. ве ка. Оди сеј Мир ка 
Ма га ра ше ви ћа ак ти ви ра код чи та о ца не ко ли ко кључ них про бле ма на ше 
ци ви ли за ци је, а то су, по ред љу ба ви, по ро ди це и отаџ би не – за бо рав и 
на ро чи то са вест. У сти хо ви ма ко је из го ва ра Хе ка ба ви ди се ахеј ско вар
вар ство и ди вљач ко по на ша ње, то ли ко да се то га „и Хо мер за сти део – / 
Хе ка тин јад је пре ћу тао”. У име исти не и ху ма ни те та, пе сник Мир ко 
Ма га ра ше вић опре де лио се да не пре ћу ти.
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Ве ћи на књи жев них кри ти ча ра, од но сно про у ча ва ла ца књи жев но
сти, ка да на пи ше де се ти ну тек сто ва, сту ди ја, есе ја, кри ти ка, при ка за 
– са би ра их у књи гу. Те тек сто ве, ма ко ли ко не ки од њих, по је ди нач но, 
би ли зна чај ни и вред ни, нај че шће не по ве зу је ни је дан за јед нич ки име
ни тељ, те мат ски, про блем ски, чак ни стил ски; не ма ју, да кле, би ло ка кве 
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коп че ко је би књи гу др жа ле као је дин стве ну це ли ну. Дра го мир Ко стић 
је дан је од рет ких ау то ра ко ји је ус пео да од ра зно ли ких тек сто ва, на ста
ја лих раз ли чи тим по во ди ма и у раз ли чи тим вре ме ни ма, ство ри књи гу 
ко ја има ја сно уоч љив кон цепт, ко ја је ком по зи ци о но и са др жа јем за о кру
же на, стил ски и идеј но ујед на че на; као да су све у њој об ја вље не сту ди
је, и есе ји, пи са ни пр ви пут, спе ци јал но, на мен ски, за ту књи гу. А све у 
на ме ри да се ре ле вант не и ре пре зен та тив не књи жев не по ја ве, пре све га 
оне не рас ки ди во ве за не за ко сов ску ми сао, из дво је, под врг ну ми ну ци о зној 
ана ли зи, све о бу хват ном ту ма че њу, стро гим ак си о ло шким су до ви ма, 
ком па ра ци ја ма, по сле че га сле ди, иа ко не увек из ре чен, за кљу чак о те
мат скомо тив ском, стил скофор мал ном, идеј ном је дин ству по сма тра них 
по ја ва.

Реч је о књи зи Же на из Ви ти не, ко ја је са мо до дат ни, по след њи у 
ни зу ар гу мент за тврд њу да је Ко стић је дан од зна чај ни јих срп ских про
у ча ва ла ца књи жев но сти, а тре нут но мо жда и нај бо љи по зна ва лац срп
ске књи жев но сти ју га, пре све га ли те ра ту ре на ста ја ле про те клог ве ка 
на Ко со ву и Ме то хи ји.

I

Пр во по гла вље књи ге ре зер ви са но је за са мо је дан али оби ман 
текст, ко ји је дра го цен, ори ги на лан при лог из у ча ва њу срп ске сред њо
ве ков не књи жев но сти. У пи та њу је сту ди јаесеј „Чо век на пу ту к Бо гу”, 
ау тен тич но и са мо свој но на уч нопе снич ко ту ма че ње скрај ну тог Те о до
си је вог Жи ти ја Све то га Пе тра Ко ри шког. Срп ска ха ги о гра фи ја, за хва
љу ју ћи књи га ма и при ло зи ма Ди ми три ја Бог да но ви ћа, Ђор ђа Три фу но
ви ћа, Ми ла на Ка ша ни на, Ми до ра га Па вло ви ћа, већ је у срп ској исто ри ји 
књи жев но сти озна че на као је дан од вред ни јих, свет ски ре ле вант них сег
ме на та на ше це ло куп не ли те ра ту ре. Ипак, до са да се углав ном па жња ви ше 
по кла ња ла Те о до си је вом и, по себ но, До мен ти ја но вом Жи ти ју Све тог 
Са ве, док је жи вот Све тог Пе тра Ко ри шког остао у сен ци, па та ко ни ње
го во Жи ти је ни је би ло оба ве зна ли те ра ту ра на сту ди ја ма књи жев но сти. 
По сле овог Ко сти ће вог тек ста, ме ђу тим, оним чи та о ци ма упу ће ни јим 
у по е ти ку сред њо ве ков них би о гра фи ја по ста је ја сно да је упра во ово 
Те о до си је во де ло, по ред До мен ти ја но вог, нај леп ше шти во срп ског сред
њег ве ка.

И Жи ти је Све то га Пе тра Ко ри шког има све струк тур не, ком по
зи ци о не, стил скопо ет ске од ли ке ко је ка рак те ри шу овај жа нр. Ме ђу тим, 
ка ко по ка зу је Дра го мир Ко стић, са др жи и не што што је не по но вљи во, 
и што над ма шу је ве ћи ну оста лих срп ских жи ти ја. Пре све га је зик, и стил
ска из ра жај на сред ства. Ово Жи ти је, ка ко Ко стић убе дљи во до ка зу је, 
јед на је од нај леп ших пе са ма у про зи ста ре срп ске књи жев но сти. Сег
мен ти по све ће ни је зи ку Жи ти ја Све то га Пе тра Ко ри шког ујед но су и 
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нај леп ши де ло ви „Чо ве ка на пу ту к Бо гу”, бри љан тан ди ја лог ко ји пе сник 
Дра го мир Ко стић во ди са пе сни ком Те о до си јем. На тим ме сти ма сту ди ја, 
ко јој, да ка ко, не мањ ка на уч не ме то до ло шке апа ра ту ре, усту па ме сту 
есе ју опле ме ње ном вр хун ском по ет ском про зом. Оче ки ва но. Ка зи ва ња 
Пе тра Ко ри шког ин спи ри шу, бу де у на уч ни ку умет ни ка, а Дра го мир 
Ко стић, ва ља под се ти ти, је сте и од ли чан пе сник, о че му све до чи и из бор 
ње го ве по е зи је Пут у Ми ке ну, ко ји је 2016. при ре дио Жар ко Ми лен ко вић. 
Но, Ко стић на во ди и дру ге по је ди но сти за хва љу ју ћи ко ји ма се би о гра фи
ја Пе тра Ко ри шког из два ја као ре мекде ло срп ске књи жев не умет но сти. 
Драм ска на пе тост, и обр ти, од нос Пе тров пре ма око ли ни, бли жњи ма, 
пре све га пре ма се стри ко ју, бру тал но, од ба цу је, ње го ва по све ће ност 
Бо гу, сје ди ње но сти са Твор цем, ње го ва од ри ца ња, ис ку ше ња и жр тва, 
пут ка Сло бо ди и Љу ба ви, чи не Пе тра Ко ри шког јед ним од ком плек сни
јих и рас ко шни јих књи жев них ју на ка у срп ској ли те ра ту ри. А Те о до си ја 
вр сним по зна ва о цем људ ске пси хе, ка рак те ро ло шког об ли ко ва ња ли ка, 
мај сто ра до ча ра ва ња ат мос фе ре. О то ме све до че, из ме ђу оста лог, па са жи 
Жи ти ја у ко ји ма, као из раз, сли ка уну тра шњих кри за, ло мо ва, пре и спи
ти ва ња Пе тро вог, де мон ских ис ку ше ња, фи зич ких и пси хич ких му че ња, 
до ми ни ра они рич ка и хо рор фан та сти ка; и по пр ви пут, ка ко је сво је вре
ме но уо чио Дра ги ша Бо јо вић, не до бри ан ђе ли, не го де мон ска ис пи ти
ва ња ду ше.

По себ ну вред ност, и не мер љив до при нос на у ци о књи жев но сти, 
пред ста вља по ле мич ки осврт Дра го ми ра Ко сти ћа на текст Вла де те Је ро
ти ћа („Жи ти је Пе тра Ко ри шког у све тлу ду бин ске пси хо ло ги је”) ко ји је 
об ја вљен 1988. го ди не уз Те о до си је ва Жи ти ја, као пе та књи га Ста ре срп-
ске књи жев но сти у 24 књи ге, ко ју је за бе о град ску Про све ту и Срп ску 
књи жев ну за дру гу при ре дио Ди ми три је Бог да но вић. Иа ко је ова по ле
ми ка сме ште на у фу сно те, она је јед на ко ва жан део Ко сти ће вог тек ста, 
јер ту Ко стић оспо ра ва мно ге Је ро ти ће ве те зе (о кон тра дик тор но сти Пе
тра Ко ри шког, ин це сту о зном стра ху, гре шним ми сли ма), што је од кру
ци јал не ва жно сти већ и због са мог ста ту са ко ји рад Вла де те Је ро ти ћа у 
срп ској на у ци о књи жев но сти (и због ме ста где је об ја вљен) има. Дра го мир 
Ко стић, у ви ше фу сно та, об ја шња ва мањ ка во сти Је ро ти ће вог ра да, ко ји 
је ин спи ри сан уче њем Кар ла Гу ста ва Јун га о ко лек тив ном не све сном, 
што, у идеј ном сми слу, ни је до бра под ло га за ту ма че ње срп ске жи тиј не 
ли те ра ту ре. И ни су то је ди ни по ле мич ки то но ви у „Чо ве ку на пу ту к Бо гу”; 
оштар је Ко стић и пре ма свом про фе со ру Дам ња ну Пе тро ви ћу. И та 
свест, да је без по ле ми ке, рас пра ве, оспо ра ва ња не мо гу ће за ми сли ти 
раз вој, на пре дак, би ло са ме књи жев не умет но сти, би ло кри тич ког про
ми шља ња ли те ра ту ре, чи ни Дра го ми ра Ко сти ћа хра брим, од ва жним, 
бес ком про ми сним тра га о цем за исти ном у срп ској књи жев но сти. Јер, 
„Чо век на пу ту к Бо гу” је сте и дра го це ни при лог пре вред но ва њу срп ске 
сред њо ве ков не књи жев но сти, али и пре вред но ва њу кри тич ког, ак си о
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ло шког, на уч ног са гле да ва ња по је ди них по ја ва и фе но ме на у окви ру ње. 
А са мо та ко, ка да се не дво сми сле но а увер љи во и ар гу мен то ва но оспо ра
ва ју и ау то ри те ти, мо гу се, ба рем до не кле, ис пра ви ти не ке не прав де и у 
исто ри ји срп ске књи жев но сти. Јед на од њих је и та што Те до си је, мо нах 
и пи сац 14. ве ка, ни је још увек увр штен у кла си ке срп ске књи жев но сти 
свих ве ко ва. А и те ка ко за слу жу је, ма кар, по ка зу је то рад Дра го ми ра 
Ко сти ћа, за хва љу ју ћи Жи ти ју Пе тра Ко ри шког.

II

У дру гом по гла вљу књи ге, ко је бро ји укуп но 12 ра до ва, Дра го мир 
Ко стић, ка ко је то до бро уо чио Ђор ђе Јев тић у књи зи Ко со во у де ли ма 
срп ских ау то ра (у тек сту „Сна жна афир ма ци ја срп ских ства ра ла ца из 
Ста ре Ср би је”), за са да је ди ном при ка зу Же не из Ви ти не, „сна жно афир
ми ше и ва ло ри зу је све нај ва жни је срп ске ства ра о це на Ко со ву и Ме то хи
ји”. За пра во, Ко стић у по је ди ним де ло ви ма по сма тра и ши ри књи жев ни 
про стор ју га Ср би је, из о ста вља ју ћи, ме ђу тим, из раз ма тра ња Бо ри са ва 
Стан ко ви ћа, ко јем је, не та ко дав но (2012), по све тио чи та ву књи гу (По-
е ти ка пат ње), јед ну све о бу хват ну и ре ле вант ну сту ди ју о ства ра ла штву 
овог вра њан ског пи сца. Али за то осве тља ва де ло Ан ђел ка Кр сти ћа (при
по вет ке, ро ман Тра јан, дра му За точ ни ци, де ла на ста ла углав ном три де
се тих го ди на про шлог ве ка), за ко јег твр ди да је „је дан од нај зна чај ни јих 
срп ских пи са ца XX ве ка”. Сме ла тврд ња. По Ко сти ће вом ми шље њу, овај 
да нас пот пу но за бо ра вље ни срп ски пи сац пре стао је да бу де пред мет 
ин те ре со ва ња књи жев не јав но сти по сле Дру гог свет ског ра та, „ка да се 
по че ла ра ђа ти ма ке дон ска на ци ја и ма ке дон ска књи жев ност, и кад му је 
ну ђе но, као нај и стак ну ти јем пи сцу са тог тла, ма ке дон ство а са ма ке дон
ством и не слу ће не по год но сти и при ви ле ги је, као и сла ва ве ли ког пи сца, 
а он се из ја снио као Ср бин и срп ски пи сац, при том оста ју ћи у Ма ке до
ни ји”. Пре то га, исти на, ка ко на во ди Ко стић, књи жев на кри ти ка га је 
не рет ко и хва ли ла, по го то во ње гов ро ман Тра јан, озна ча ва ју ћи га као 
„ре а ли стич ку епо пе ју ма ке дон ског пе чал ба ра” (Сло бо дан А. Јо ва но вић). 
Ни је у овом тре нут ку ва жно да ли је оце на књи жев ног опу са Ан ђел ка 
Кр сти ћа мо жда и пре те ра на, ни ти то да ли су ис кљу чи во вла ду ју ћи идео
ло шки по гле ди у СФР Ју го сла ви ји би ли пре суд ни за про гон овог ау то ра 
из срп ске књи жев но сти. Ва жно је то да сва ки ис тра жи вач ко ји же ли да 
кре и ра бу ду ћу пер цеп ци ју исто ри је на ци о нал не књи жев но сти мо ра, 
по кат кад, да при хва ти и оба ве зу (па и ри зик да је, мо жда, по гре шио) да 
ре ха би ли ту је (не)за слу же но мар ги на ли зо ва не пи сце и да их (по но во) 
от кри је чи та о ци ма. А Дра го мир Ко стић упра во то чи ни ука зу ју ћи на 
Ан ђел ка Кр сти ћа, чи ја је ли те ра ту ра, по ње му, не за о би ла зни део на ше 
кул тур не и умет нич ке ба шти не.
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Пре глед срп ске књи жев но сти ју га Дра го мир Ко стић за по чи ње те
о риј ским уво дом („Књи жев ност Ста ре или Ју жне Ср би је. Осо бе ност 
ди ја ле кат ског и по гра нич ног”), тра га ју ћи за за јед нич ким име ни те љи ма 
(лин гви стич ким, стил ским, те мат ским) књи жев но сти пи са не на срп ском 
је зи ку на Ко со ву и Ме то хи ји. А јед на од тих од ли ка је и да пи сци са овог 
про сто ра, од по чет ка 20. ве ка, не пи шу на по себ ном ди ја лек ту (иа ко су 
на том под руч ју до ми нант ни при зрен скоти моч ки и ко сов скоре сав ски 
го во ри), већ се тру де да по шту ју пра ви ла стан дард ног (књи жев ног) ма
тер њег је зи ка; у ди ја лек ту, што је за ни мљи ва по је ди ност, из ра жа ва ју се 
они ко је Ко стић на зи ва „Дру ги ма”, а то су ли ко ви из дру ге на ци о нал не 
за јед ни це, Тур ци, Ал бан ци, Бу га ри. Ау тен тич на осо бе ност срп ске књи
жев но сти на Ко со ву и Ме то хи ји, оне ко ја је на ста ја ла у пр вој по ло ви ни 
20. ве ка, је сте, пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња до ко јих је до шао Ко стић, 
„осо бе ни књи жев ни при ступ”, од но сно стил скоте мат ске, на ро чи те је зич
ке осо бе но сти „у ко ји ма до уни вер зал ног ис ка за до ла зи, па ра док сал но, то 
пе ри фер но, по кра јин ско, гра нич но, крат ко ре че но – ди ја ле кат ско”. То је, 
по ред до ку мен тар но сти ис ка за, за јед нич ко и За ри ји По по ви ћу из Гњи
ла на и ње го вом пре зи ме ња ку Ја ни ћи ју из Гра ча ни це, ко ји, ка ко по себ но 
на гла ша ва и Ђор ђе Јев тић по во дом Ко сти ће ве књи ге, „ни су мно го ис ко ра
чи ли у ли те ра ту ру, док су дру ги ње ни пред став ни ци пи са ли у ро ман ти
чар ском ма ни ру кад је тај тренд одав но пре ва зи ђен а ре а ли стич ки кад 
је ре а ли зам већ ми нуо”. Они су, да кле, ва жни као сво је вр сни хро ни ча ри 
срп ског стра да ња; зе мља, ег зо дус, от пор, оп ста нак, оп шта су ме ста њи
хо вих шти ва, ко ја ће вре ме ном по ста ти и оп шта ме ста нај ве ћег де ла ко сов
скоме то хиј ске књи жев но сти на срп ском је зи ку, па ће сто га ове теме Дра
го мир Ко стић ста ви ти и у под на слов сво је књи ге Же на из Ви ти не.

Али то су од ли ке и про зе и пу то пи са Гри го ри ја Бо жо ви ћа, иа ко то 
Ко стић не ће то ли ко на гла си ти. Бо жо ви ће ва суд би на, ко ју су де ли ле и 
ње го ве ко ле ге, по пут Ста ни сла ва Кра ко ва и Дра ги ше Ва си ћа, би ла је та
ква да и ње гов опус, као и опус Ан ђел ка Кр сти ћа, из иде о ло шких раз
ло га бу де за не ма рен у пе ри о ду со ци ја ли зма. Он је, и мно го ви ше не го 
По по ви ћи, не за о би ла зна по ја ва у сва ком ре ле вант ни јем пре гле ду срп ске 
књи жев но сти на Ко со ву и Ме то хи ји, али ни је врх срп ске књи жев но сти. 
Мо жда је чак и ве ћи ње гов до при нос жур на ли сти ци, бу ду ћи да су мно ги 
ње го ви тек сто ви, и мно ге при че, на гра ни ци из ме ђу но ви нар ских и ли
те рар них жан ро ва, и има ју пре све га до ку мен тар ну вред ност. У вре ме 
ка да Гри го ри је Бо жо вић пи ше у срп ској књи жев но сти до га ђа ју се тек тон
ски по ре ме ћа ји, и ње го во де ло, у кон тек сту ства ра ла штва Ми ло ша Цр њан
ског, Раст ка Пе тро ви ћа, Ста ни сла ва Ви на ве ра, Мом чи ла На ста си је ви ћа, 
уи сти ну де лу је ана хро но. Има, да ка ко, и овај Ко ла ши нац из у зет них при
ча (јед на од њих упра во је она ко јој и Ко стић по све ћу је по себ ну па жњу 
– „У дре нич кој Ти ва и ди”), али у це ли ни гле да но ње го ве при че не са мо да 
ни су пи са не у ду ху вре ме на (мо дер на, аван гар да) не го и у ак си о ло шком 
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сми слу бит но за о ста ју за про зом во де ћих срп ских пи са ца то га вре ме на. 
Оту да је епи тет „ко сов ски Ан дрић”, ко ји се при пи су је Гри го ри ју Бо жо
ви ћу, иа ко при ма мљив, ипак, чи ни се, на уч но не у те ме љен. А још не у те
ме ље ни ји је став ка ко је у сво јој про зи Бо жо вић ан ти ци пи рао Ан дри ћа. 
Све то, на рав но, зна и Дра го мир Ко стић – ко ји је, за раз ли ку од не ких ње
го вих ко ле га, ве о ма до бро упу ћен у при по вед ну про зу на шег но бе лов ца 
(књи га Свет ап сур да из 2007. го ди не бри љант на је ана ли за „Ани ки них 
вре ме на”) – па је па жљи ви ји у оце на ма ко је из но си по ре де ћи у тек сту 
„При ча ко ја уби ја код Ан дри ћа и Бо жо ви ћа” Ан дри ће ву „При чу о ве зи
ро вом сло ну” и Бо жо ви ће вог „Ро ђа ка”. Али ни он, ипак, не на пу шта ту 
те зу, већ је, на про тив, про ду бљу је. Ако и не по сто је кон такт не ве зе међу 
ова два пи сца, ти по ло шке ана ло ги је свака ко су при мет не, али оне, по го
то во ако је у пи та њу „при ча ко ја уби ја”, као из у зет но ши ро ка и при сутна 
те ма у ли те ра ту ри, ма ло, и не до вољ но, го во ре о за јед нич ким по себ но сти
ма де ла дво ји це пи са ца, а ни ма ло о њи хо вим вред но сти ма.

Ако је у пр вој по ло ви ни 20. ве ка срп ска књи жев ност на Ко со ву и 
Ме то хи ји за о ста ја ла за глав ним ли те рар ним то ко ви ма, у дру гој по ло ви ни 
про шлог ве ка то не ће би ти слу чај. Пр вен стве но за хва љу ју ћи Пе тру Са
ри ћу, за ко јег Дра го мир Ко стић ис ти че, с пра вом, да је „сво јим ро ма ни ма 
из бо рио ме сто у окри љу, обру чу, чи та ве срп ске књи жев но сти, од но сно 
ства ра ла штва на срп ском је зи ку, уоп ште.” Мо жда све то, ка ко твр ди Ко
стић, ни је ишло ни ла ко ни глат ко, али чи ње ни ца је да Пе тар Са рић од 
пр вог ро ма на об ја вљу је у та да ре пре зен та тив ној еди ци ји бе о град ске „Про
све те”, да је о ње го вим де ли ма из про шлог ве ка на пи са но ви ше сто ти на 
тек сто ва, а да је у овом ве ку ње го во ства ра ла штво при сут но у збор ни ци
ма, а и овен ча но пре сти жним на гра да ма, по пут На гра де „Ме ша Се ли мо
вић”, ко ја због сво је де мо кра тич но сти (жи ри пред ста вља ви ше де се ти на 
кри ти ча ра, ме ђу ко ји ма и ве ли ки број еми нент них), све до чи о при лич но 
ши ро кој пер цеп ци ји Са ри ће ве про зе у срп ској књи жев ној јав но сти. А 
афир ма ци ји умет но сти Пе тра Са ри ћа у ве ли кој ме ри, у но ви је вре ме, 
до при нео је и Дра го мир Ко стић, и то не са мо од лич ним ра до ви ма об ја
вље ним у овој књи зи, а по све ће ним ро ма ни ма Ве ли ки ахав ски трг (1972) 
и Са ра (2008). Ко сти ће во про у ча ва ње књи жев ног де ла Пе тра Са ри ћа ин
спи ри са ло је и мла ђе про у ча ва о це срп ске књи жев но сти, та ко да је не дав
но, под мен тор ством Дра го ми ра Ко сти ћа, на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
од бра ње на и док тор ска ди сер та ци ја, до са да нај о бу хват ни ји на уч ни рад 
о це ло куп ном Са ри ће вом про зном књи жев ном опу су. Реч је о ра ду 
„Стил скопо ет ске од ли ке ро ма на Пе тра Са ри ћа” Ма ри је Јеф ти ми је вић 
Ми хај ло вић, ка пи тал ном де лу ко је би што пре тре ба ло об ја ви ти, јер 
мо же да усто ли чи Са ри ћа као јед ног од нај зна чај ни јих срп ских књи жев
них умет ни ка у по след њих сто го ди на. А он то за и ста је сте, јер је ме ђу 
пр ви ма у срп ску ли те ра ту ру унео не ке је зич ке, фор мал не, стил скопо ет
ске, те мат ске ино ва ци је, ко је су, с јед не стра не, са свим у скла ду са свет ским 
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(пост)мо дер ним ино ва ци ја ма, а с дру ге не од у зи ма ју ау то ру ни шта од са
мо свој но сти, ори ги нал но сти, ау тен тич но сти. Ње гов пр ви ро ман, Ве ли ки 
ахав ски трг, об ја вљен је у вре ме ка да из ла зе Ро ман о Лон до ну Ми ло ша 
Цр њан ског, Хо до ча шће Ар се ни ја Ње го ва на Бо ри сла ва Пе ки ћа, Пе шча ник 
Да ни ла Ки ша. Пе тар Са рић је, од ме ра ва ју ћи сна ге са сво јим по ме ну тим 
ко ле га ма се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, из гу био, па су му пр ва де ла 
у ве ли кој ме ри пре ћу та на, али он се ипак мо гао ста ви ти ра ме уз ра ме са 
ве ли ка ни ма срп ске књи жев не умет но сти, би ва ју ћи у истом ран гу са Бра
ни ми ром Шће па но ви ћем, Дра го сла вом Ми ха и ло ви ћем, Ра до ва ном Бе лим 
Мар ко ви ћем, а мо жда и ис пред не ких од њих. Пр ви ко ји се усу дио да 
та ко не што на пи ше упра во је Дра го мир Ко стић. Да нас, по го то во по сле 
збор ни ка ра до ва Пе тар Са рић: Све тлост, ства ра ње, страх (2018), све 
ви ше је оних ко ји по др жа ва ју и афир ми шу та кав вред но сни суд, по твр
ђу ју ћи да је Ко стић био у пра ву. 

Ако је Пе тар Са рић био ме ђу во де ћим срп ским про зним ства ра о ци
ма, Вук Фи ли по вић, по ми шље њу Дра го ми ра Ко сти ћа, био је ме ђу нај
зна чај ни јим књи жев ним кри ти ча ри ма и уни вер зи тет ским про фе со ри ма. 
То по ка зу је, на вод но, Фи ли по ви ће ва књи га Огле ди и сту ди је (1985), 
од но сно текст „За го нет ка упит не ми сли Мом чи ла На ста си је ви ћа” об ја
вљен у њој. За тај текст Ко стић твр ди да је „је дан од нај зна чај ни јих при
ло га осве тља ва њу там них, го то во не про зир них про сто ра у ко ји ма се 
на ста ни ла ли ри ка овог из у зет ног и из у зет но осо бе ног пе сни ка”. Вук 
Фи ли по вић је био и про зни пи сац, ау тор по зо ри шних ко ма да, сли кар, 
ау тор, из ме ђу оста лих и ро ма на Стр ма оба ла, по Ко сти ће вом ми шље њу 
вр хун ске ин те лек ту ал не про зе „ко ја је исто вре ме но и до ку мент и сна жно 
умет нич ко оства ре ње, јед но у оно вре ме од нај ам би ци о зни јих на срп ском 
је зи ку уоп ште”.

По ред Са ри ћа и Фи ли по ви ћа, ре ги о нал не окви ре срп ске књи жев
но сти пре ко ра чу ју сво јим сти хо ви ма и Да рин ка Је врић и Сло бо дан Ко
стић. И док је Да рин ка Је врић у про те клој де це ни ји већ про гла ше на за 
нај бо љег ко сов скоме то хиј ског пе сни ка свих вре ме на, и јед ног од бо љих 
срп ских пе сни ка дру ге по ло ви не 20. ве ка, пе снич ки опус Сло бо да на 
Ко сти ћа још увек че ка да бу де иш чи тан и пре по знат, а рад Дра го ми ра 
Ко сти ћа „Гра ча нич ки ци клус Сло бо да на Ко сти ћа” је сте пут ка пре по
зна ва њу и при хва та њу овог ау то ра. Дра го мир Ко стић, ме ђу тим, у тек сту 
„По е зи ја за пре те на је зи ком”, у ко јем ана ли зи ра це ло куп ну по е зи ју Да
рин ке Је врић, твр ди ка ко не ма ни јед ног „на уч но ре ле вант ни јег тек ста о 
ње ној по е зи ји у ко ме би се ја сно са гле дао њен зна чај у срп ској по е зи ји”, 
та ко да и она, по Ко сти ће вом ми шље њу, „де ли суд би ну пе ри фер них ства
ра ла ца, од но сно умет ни ка ко ји су ства ра ли на пе ри фе ри ји, из ван Бе о гра
да и још, мо жда, Но вог Са да, по го то ву оних са про сто ра Ко со ва и Ме то
хи је”. То баш и ни је у пот пу но сти тач но. Скуп о по е зи ји Да рин ке Је врић, 
ко ји су не дав но ор га ни зо ва ли Дом кул ту ре Гра ча ни ца и Фи ло зоф ски 



фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци, и збор ник са тог на уч ног ску па (Да рин-
ка Је врић. Ар хе тип, љу бав, тра ги ка, 2017), ипак ја сно и екс пли цит но са
гле да ва ју ње ну по е зи ју, баш као и Дра го мир Ко стић, као по е зи ју ве ли
ког пе сни ка, „и то ве ли ког у окви ри ма на ци о нал ног би ћа”. А ако у та кву 
кон ста та ци ју не ко и сум ња, то је, мо жда, и због то га, а при зна је то и сам 
Ко стић, што је Да рин ка, вре ме ном, „са о се ћа ју ћи са сво јим на ро дом”, 
„на ци о нал но ста ви ла у пр ви план”, ис пред, да кле, умет но сти, по е зи је. 
Упра во ту цр ту ње ног жи во та и де ла, ви ше не го ње не естет ске и књи жев
не вред но сти, ак цен то ва ли су и ути цај ни срп ски ин те лек ту ал ци на Ко
со ву и Ме то хи ји, по пут Жи во ји на Ра ко че ви ћа и Ми тре Ре љић. Ком плек
сност и ле по та и не по но вљи вост ње них сти хо ва ста вље ни су, не ка ко, на 
стра ну. У пра ву је Дра го мир Ко стић ка да ка же да „зна чај не ког пе сни ка 
пра те об ја вљи ва ња ње го вих де ла”, те да „што ве ћи, број ни ји, из бо ри то 
је, не сум њи во, зна чај ве ћи. Али иза бра на де ла Да рин ке Је врић, ипак су, 
и из ван Ко со ва и Ме то хи је об ја вљи ва на, а пред го во ре, на во ди то и сам 
Ко стић, пот пи су ју на ши зна чај ни књи жев ни кри ти ча ри и пе сни ци, по
пут Ми ро сла ва Еге ри ћа или Сло бо да на Ра ки ти ћа. На рав но, по треб на 
су и кри тич ка из да ња, са бра не пе сме Да рин ке Је врић, у ко јем ће би ти 
об ја вље на и ње на пи сма, ау то по е тич ка за па жа ња, реч кри ти ке. То, за са да, 
не по сто ји. Но, од смр ти Да рин ке Је врић про те кло је тек не што ви ше од 
јед не де це ни је, а тај вре мен ски раз мак у на у ци о књи жев но сти ни је ве
лики. Ко нач но, рад на та квом јед ном ка пи тал ном де лу ни је са мо пи та ње 
до бре во ље, то је оба ве за, од го вор ност, и ау то ра књи ге Же на из ви ти не.

Дру го по гла вље Ко стић за вр ша ва ра дом по ко јем је и чи та ва књи га 
до би ла на зив: „’Же на из Ви ти не’ Бо жи да ра Ми ли дра го ви ћа, при ча или 
пе сма, сан или ја ва”. У пи та њу је пр ва при ча у Ми ли дра го ви ће вој збир ци 
Смрт у Са ра је ву (1976). За Ко сти ћа, „без сум ње, нај леп ша при ча на ко
сов ском про сто ру и са ко сов ским про стран ством у се би на пи са на икад”. 
Ова ре ли ги о зноерот ска при ча, сва ка ко, има сна жно сим бо лич ко деј ство, 
про же та је ко сов ском ми шљу као рет ко ко ја из тог вре ме на, „сво Ко со
во је”, за и ста, „ста ло уну тар ње них пар ре до ва”, али се чи ни да то ипак 
ни је до во љан раз лог да по ста не на сло вом чи та ве књи ге Дра го ми ра Ко
сти ћа. На слов, на и ме, ни је аде ква тан са др жа ју, те ми про у ча ва ња, зна ча ју. 
Јер ова књи га Дра го ми ра Ко сти ћа, за јед но са књи гом из 2002. го ди не 
Срп ска про за на Ко со ву и Ме то хи ји (1945–2000), до бар је пред ло жак за 
ства ра ње пр ве исто ри је срп ске књи жев но сти на Ко со ву и Ме то хи ји 20. 
ве ка. У њој, као и у прет ход ној књи зи, сва ки пи сац за у зи ма ме сто ко је му 
при па да, одво је ни су они ко ји су зна чај ни у ре ги о нал ним окви ри ма од 
оних ко ји пред ста вља ју трај ну вред ност у укуп ној књи жев но сти пи са ној 
на срп ском је зи ку. Због оби ља ма те ри ја ла ко ји има иза се бе, Дра го мир 
Ко стић би тре ба ло да ру ко во ди јед ним та ко обим ним про јек том, нео п
ход ним укуп ној срп ској кул ту ри. Јер, Дра го мир Ко стић је про у ча ва лац 
књи жев но сти ко јег од ли ку је из у зет на моћ за па жа ња, си сте ма тич ност, 
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еру ди ци ја, а ње го вом уку су и вред но сним су до ви ма мо же се, и по жељ но 
је, за до бро срп ске књи жев но сти, ве ро ва ти.

III

„Ова је дра ма по че ла на Ко со ву.” Та ко по чи ње пре да ва ње Ива Ан
дри ћа „Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли”, одр жа но 1934. го
ди не у Бе о гра ду, ко јем Дра го мир Ко стић по кла ња па жњу у по след њем 
по гла вљу, са ста вље ном, баш као и пр во, од са мо јед ног тек ста („Ан дрић 
и Ко со во”). И књи га Дра го ми ра Ко сти ћа по чи ње на Ко со ву, и то, ни ма ло 
слу чај но, при чом о Пе тру Ко ри шком, ње го вој ис по сни ци на Ко со ву и 
Ме то хи ји. Па се, та ко, опет ни ма ло слу чај но, за вр ша ва упра во овим 
тек стом. Да још јед ном под се ти чи та о це ка ко је, чак и за Ан дри ћа, ко ји 
ни ка да ни је за ко ра чио на све ту срп ску зе мљу, ко сов ска ми сао сре ди шњи 
то пос укуп не срп ске ли те ра ту ре, књи жев но сти, умет но сти, кул ту ре, 
исто ри је. Та ми сао про жи ма и ову, али и ве ћи ну ра ни јих књи га Дра го ми
ра Ко сти ћа, ко је је, све жи ном у при сту пу и ор ги нал ним иде ја ма, обо га
ћу ју и чи не стал но жи вом. 

Алек сан дар ДУН ЂЕ РИН




