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ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

КА ЈАН ТИ ЉУ БИМ ПРЕ ЧИ СТЕ СКУ ТЕ! 
ИЛИ: ОТВО РЕ НО ПИ СМО ЛА ЗИ КО СТИ ЋУ,  
ПЕ СНИ ЦИ МА СРП СКИМ, СА МО МЕ СЕ БИ  

И СВИ МА КО ЈИ ИМА ЈУ УШИ ДА ЧУ ЈУ

По штов ни пе сни ци и књи жев ни ци,
По што ва о ци по е зи је и вер ни ци ве ли ког на че ла љу ба ви ко је одр жа
ва овај свет и чу ва ве зу из ме ђу мр твих и жи вих, 
Це ње ни чла но ви жи ри ја,
Це ње ни по том ци по ро ди це Дун ђер ски, 
Ува же ни гра до на чел ни че пре ле пог Ср бо бра на и дра ги Ср бо бран ци,
Дра ги при ја те љи, да ме и го спо до, бра ћо и се стре,

Чи тав свет и цео људ ски жи вот са мо су тај не ко ји ма по не кад, 
у не ком срећ ном тре нут ку, на зре мо све тло сну, бо жан ску осно ву 
на ко јој све по чи ва. Кад нам се та кво при ка за ње до го ди ми ло шћу 
Ви шњих си ла, та да не ће мо, мо жда, до би ти баш ја сне, ра ци о нал не 
од го во ре на не ка, ло гич ки по ста вље на пи та ња, али ће мо до би ти 
дра го це ни не бе ски за мах ко ји ће нам свет по ка за ти у чу ду због 
ко јег вре ди жи ве ти и вре ди се за но си ти вра то ло ми ја ма на ших 
жи во та. Мо жда са мо по е зи ја и му зи ка мо гу не по сред но ту тај ну 
чу да и за но сних вра то ло ми ја не ка ко да ма те ри ја ли зу ју и да учи не 
да то не у хва тљи во, па у чи на сто тка ње ре чи и зву ка тек на го ве сти 
не што што се дру га чи је са зна ти и не мо же. Ви ше и да ље од тог 
на го ве шта ја и слут ње не ће мо ћи, јер се про стор не из ре ци во сти не 
мо же ја сно име но ва ти, али се по тим слут ња ма мо же бла го сло ве но 
жи ве ти, са ња ти и ма шта ти. Та ко се по е зи јом и му зи ком по ка зу је 
ка ко су на го ве штај и слут ња са вр ше но до вољ ни за пун и бо гат 
жи вот ко ји се не ће чвр сто ве за ти за свет ма те ри јал них вред но сти 
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не го ће се упу ти ти ка чу де сно сти и иде а ли те ту не где из ме ђу ово
га и оно га све та.

Тај „чар дак ни на не бу ни на зе мљи”, то је она Ла зи на „пле ти
сан ка” на ста ла не где „ме ђу ја вом и мед сном”, а са том пле ти сан
ком не рас ки ди во је по ве за но оно „ср це мо је са мо хра но” са ко јим 
лир ски су бје кат, а и са ми пе сник, а и сви ми, не зна мо ка ко на крај 
да иза ђе мо, па за то по сле та квих не до у ми ца сле ди пи та ње: „Ко те 
до зва у мој дом?” Исто та ко збу ње на па мет пе сни ко ва пи та ср це 
„шта ти ми слиш с пле ти вом?”, а у за вр шној стро фи чак и ку не ту 
ми стич ну, ср ча ну си лу, па јој ве ли: „убио те жи ви гром!” Ср це као 
пле ти сан ка иза зи ва не пре ста но чу ђе ње оно га чи је је ср це: пр во се 
чу ди што оно пле ти во пле те тан ко; он да се чу ди што то пле те ње 
под ра зу ме ва па ра ње ство ре но га; и, ко нач но, ср це чо ве ку не до
зво ља ва да се ја сно ра за бе ре у пле ти ву! Ниг де ту си гур но сти зна
ња и чвр сти не ма те ри јал но га све та не ма, не го са мо има слут њи и 
на го ве шта ја ко ји се ис ка зу ју као тре пе ра ва, не у хва тљи ва ствар
ност при ме ре на по е зи ји или му зи ци. Је сте ов де реч о по е зи ји и 
му зи ци, али је реч и о љу ба ви, за но си ма, ле по ти, исти ни, прав ди, 
до бру, о жи во ту, тај на ма, слут ња ма, тра ги ци, уз ви ше но сти, и све
му што на овом све ту има не ка кву вред ност. Ср це је се ди ште 
све га што нас по ве зу је са Бо гом са мим, јер ср це је ме сто у ко јем 
се гне зди мо ли тва као реч ко јом се оп шти са свим оним што је сте, 
са оним што је би ло, и што ће би ти, а што се ука зу је ко ли ко кроз 
ми стич ки пла мен љу ба ви ко ји осве тља ва ду шу чо ве ко ву то ли ко 
и кроз ко смич ко про стран ство и ме ђу зве зда ну све тлост ко ја про
жи ма све по сто је ће. Пе смом и по е зи јом све те ра зно стра но сти 
мо гу да се ука жу об је ди ње не јед ним без гра нич ним, нео до љи вим 
еро сом ко ји свет чу ва од ко нач не про па сти. 

О та квом раз у зда ном, без гра нич ном, он тич ком еро су пе вао 
је Ла за Ко стић са сна гом ко ја у пот пу но сти осва ја и са убе дљи во
шћу без прем ца. Пе смом „San ta Ma ria del la Sa lu te” он је – као 
ни ка да и ни ко пре ње га – у срп ском пе сни штву по ста вио чу де сно 
ви со ке, не бе ске стан дар де, ка кви мо ра ју да оба ве жу сва ког пе сни ка 
спрем ног да од го ва ра на пи та ње: „Шта је то пе сни штво? Ка кво би 
пе сни штво мо гло и мо ра ло да бу де? За што пе сни штво по сто ји у 
ме ни? За што ја мо рам да пе вам?” Ова ко по ста вље на пи та ња ис
по ста вља ју се као не ка кав об лик слут ње и на го ве шта ја ко ји ис ка
зу је, пре све га, ну жност са ме ра ва ња срп ског је зи ка и чи на пе ва ња 
са све оп штим, уни вер зал ним пе снич ким ду хом ко ји пре ва зи ла зи 
све је зич ке гра ни це све та и све кул ту рал не спе ци фич но сти и огра
ни че ња. Те уни вер зал не, нај ви ше стан дар де Ла за је био спре ман 
да до сег не не за по ста вља ју ћи и не за бо ра вља ју ћи оно што је са
свим лич но, сво јим жи во том до но сио, или оно што је је зи ком и 
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кул ту ром, мен та ли те том и ду хов ним уз ле том успе вао да до сег не. 
Ве лик и зна ча јан је то им пулс, та од луч ност и опре де ље ње да се 
по е зи ја ства ра од ово га све та, од ствар но сти ко ју жи ви мо, ов де у 
Ср бо бра ну, Но вом Са ду, Сом бо ру, у Не гри шо ри ма, Гра ча ни ци, 
Ве ли кој Хо чи и на мно гим дру гим ме сти ма, али да исто вре ме но 
по е зи ја тре ба и мо ра да бу де не што мно го ви ше од оно га што нам 
се са мо со бом на да је. У та квом до жи вља ју све та пе сма тре ба да 
бу де не ка вр ста пе снич ке и ми стич ке над ствар но сти.

Свест о људ ском жи во ту и све ту као по тен ци јал ним чи ни о
ци ма ви ших, бо жан ских све то ва са трај ним, ван вре ме ним деј ством 
на људ ско би ће и на ко смич ку ствар ност, све то пред ста вља са
став ни део не ве ро ват ног чу да ко је је по сти гао Ла за Ла кан Ко стић. 
Ње го ва ин ге ни о зна пе сма „San ta Ma ria del la Sa lu te” по ка зу је ка ко 
по е зи ја не на ста је у пра зном, па пир на том про сто ру не го са мо у 
про сто ру чу де сних до жи вља ја ко ји тран сцен ди ра ју ово свет ску 
ра ван по сто ја ња, па и сва ку фи зич ку ди мен зи ју чо ве ко вог би ћа. 
Лен ка Дун ђер ски је ре а лан иза зов са ко јим се Ла зи на тре пе ра ва, 
на онај свет већ упу ће на ду ша уве за ла до не пре по зна тљи во сти: то 
где се ја вља Лен кин лик, то је ме сто на ко јем се ја вља и лик Бо го
ро ди це, и Хри ста, и Еро са као он тич ког на че ла све га по сто је ћег! У 
том до жи вља ју Ла за је до та као ко рен и услов свих усло ва све ко
ли ког по сто ја ња, па је за то у од но су на Лен ку осе ћао чи та ву га му 
свих мо гу ћих емо ци ја ко је чо век осе ћа ти мо же: од пре ви да, уз др жа
но сти, по гре ша ка, пре ко про ве ра ва ња, сум њи, ка ја ња, па ди вље
ња, за но са, по тре са, па по све ће ња, осва ја ња, гу бље ња, па уз ви ше
но сти, тра ги ке, ка тар зе, све до ваз не се ња, вас кр се ња и веч но сти 
Бож јег по сто ја ња. Од ал фе до оме ге, од по ста ња до апо ка лип се, 
од ге не зе до вас кр сну ћа – све је то за тра жи ло траг сво га по сто ја ња 
у ве р бал ном тка њу ове не ве ро ват не пе сме.

Свест о чу де сној ме та фи зи ци љу ба ви и о ми сти ци људ ског 
по сто ја ња по ро ди ли су пе сму „San ta Ma ria del la Sa lu te”: осим ре
чи и чи сто га до жи вља ја, у њој го то во ни че га фи зич ког ни је би ло, 
али је би ло све га ме та фи зич ког. Два де се ти век са сво јим при зем
ним оп се си ја ма сек су ал ним ег зе ку ци ја ма мо же мир но овај слу чај 
да про гла си ста рач ким Ла зи ним хи ром и сна тре њи ма, али не мо же 
по ре ћи да се у том чи ну ис ка зао не бе ски ерос ко ји људ ску те ле
сност уз но си до оно стра но сти у ко јој се те ле сност по ја вљу је са 
зла та стом ау ром. Ту ау ру су у срп ском пе сни штву још са мо рет ки 
пе сни ци, ту и та мо, на озби љан, уз ви шен и све чан на чин до ти ца ли, 
али до се гао ни је ни ко, осим Ма ти је Бећ ко ви ћа и ње го ве „Па ру си
је за Ве ру Па вла дољ ску”. Сви оста ли пе снич ки до жи вља ји дру ге 
су вр сте, они ни су ли ше ни ве ли ких вред но сти, али та вред ност 



при па да не че му дру гом, а не ова квој уз ви ше но сти ерот ске ми сти
ке и ме та фи зи ке. 

А та ми сти ка и ме та фи зи ка са свим ле по мо гу да ис тр пе и из
не су чак и Ла зи ну очин ску бри гу и ста ра ње о Лен ки и ње ним мо
гу ћим же ни ци ма. Све до чан ства о Ла зи ном про во да џи са њу и ну ђе њу 
Лен ке Ни ко ли Те сли ни су тек не жан при лог ко ме ди јан ту слу ча ју 
не го су са став ни део овог чу де сног до жи вљај ног све о бу хва та који 
се ука зао у уни вер зу му те пре о бра жа ва лач ке и не мо гу ће љу ба ви. 
А та ква љу бав је мо гла да се ис ка же ре чи ма ко ји ма Ла за – ну де ћи 
Ни ко ли Те сли мла ду Лен ку за же ну – ка же да „де вој ка ко ју сам 
Вам на ми је нио по доб на је да са вла да сва ку же но мр зи цу”, да би 
„и мр тво га ожи вје ла, не са мо мр тво га Дон Ху а на, не го и мр тво га 
све ца” (Пи смо Те сли од 12. ју на 1895), па је за то „за и ста за слу жи ла 
нај бо ље га му жа на све ту” (4. сеп тем бра 1895), а да је ње му, Ла зи, 
Лен ка „би ла као ро ђе на се стра” (31. де цем бра 1895). Ипак, Те слин 
ге ни је нај ви ше за слу жу је ди вот ну Лен ку, па Ла за ве ли ком на уч
ни ку ве ли: „Ва ше пле ме, па да је Не ма њи но, не би се мо гло леп ше 
за вр ши ти не го та квим екс ем пла ром”, јер „нај круп ни ји раз лог за 
ва шу же нид бу био би да се не са тре се ме ко је ра ђа та кве де ти ће” 
(4. сеп тем бра 1895). А сво јој же ни Ју ли ја ни Па ла нач ки Ла за пи ше 
да је био „у Сен то ма шу на по гре бу Лен ки ну”, а да „ни ро ђе на се
стра је ди ни ца ни је ми би ла ми ли ја од ње. Мо жеш ми сли ти ка ко 
ми је. Црн ми је цео свет” (24. но вем бра 1895). 

Са мо та кви сло же ни емо ци о нал ни ра спо ни мо гли су да по ро
де пе сму „San ta Ma ria del la Sa lu te”. Са мо свест о чу де сној ре то ри
ци љу бав ног до жи вља ја без ика квих гра ни ца мо гла је да по ста не 
основ за ова кву вер бал ну пле ти сан ку: то је је зик ко ји сам со бом 
го во ри, ко ји се ис ка зу је као све до че ње о се би та квом ка кав је сте, па 
ту не ма ни ка квог до дат ног пре о бли ко ва ња и шмин ка ња јер је он 
је дин стве но сло жен и не мо гућ за из ми шља ње и до ра ђи ва ње. Тај 
се Ла зин је зик не мо же во ди ти ра ци о нал но јер би се на тај на чин 
ис ка за ла го ми ла нео др жи вих бе сми сли ца. Али то што нај ра фи но
ва ни ја уз ви ше ност ов де по сто ји на по ре до са мно гим три ви јал но
сти ма и ја ди ма обич них људ ских жи во та, а да при том та уз ви ше
ност ни је озбиљ ни је до ве де на у пи та ње, то овај је дин стве ни, Ла зин 
слу чај и ње го ва не ве ро ват на пе сма охра бру ју све љу де и да ју сна ге 
ка ко нај ма њем и нај бе зна чај ни јем та ко и нај ве ћем и нај моћ ни јем 
што у на ма по сто ји. То је дин ство је чу до над чу ди ма и са мо та ко 
се и мо гла оте ло тво ри ти све у куп на сло же ност људ ских жи во та 
из гра ђе них на све сти о Оку Не дре ма ном ко је све ви ди. 

На тај на чин сти че мо ја сну пред ста ву о то ме да су упра во 
та кви ко ло пле ти они за ку ча сти пу те ви на стан ка и по сто ја ња не 
са мо нај бо ље пе сме срп ско га је зи ка (што је у књи жев ној кри ти ци 
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ви ше пу та по ми ња но) не го и јед не од нај бо љих пе са ма у це ло куп
ној исто ри ји свет ског пе сни штва (што, ко ли ко знам, још ни је ја сно 
и гла сно ре че но). Ка да то твр дим, ја ве о ма до бро знам шта го во рим 
и знам за што то чи ним. Реч је о пе сми ко ја по не сум њи вој лир ској 
ус треп та ло сти и ши ро ким емо тив ним ра спо ни ма, по ја сним об
ри си ма лир ског си жеа и не сум њи вој сло же но сти ком по зи ци је, по 
вер си фи ка циј ском сја ју и рит мич кој сна зи, по об у хват но сти ху
ма ни стич ке сли ке све та и по по се за њу за про сто ри ма од чо ве ка 
до Бо га, од зе мље до не ба, од до њих до гор њих све то ва, од по но
ра па до ваз не се ња, по све му ово ме и мно го че му дру го ме Ла зи на 
пе сма при па да оним по вла шће ним и рет ким, дра го це ним и чу де
сним тре ну ци ма у ко ји ма је про го во ри ла са ма су шти на пе снич ког 
чи на. За та кве тре нут ке се жи ви и од њих се жи ви на свим је зи
ци ма све та, па ево и на срп ском је зи ку. Ко сти ће ва „San ta Ma ria 
del la Sa lu te”, у том сми слу, сто ји ра ме уз ра ме са књи га ма ка кве 
су Рим ске еле ги је Јо ха на Вол фган га Ге теа и Де вин ске еле ги је Рај
не ра Ма ри је Рил кеа, са пе сма ма као што су „Пат мос” Фри дри ха 
Хел дер ли на, „Ода за пад ном ве тру” Пер си ја Би ша Ше ли ја, „Ода 
грч кој ур ни” Џо на Кит са, „Га вран” Ед га ра Ала на Поа, „Пу то ва ње” 
Шар ла Бо дле ра, „Пи ја ни брод” Ар ту ра Рем боа, „Гро бље крај мо ра” 
По ла Ва ле ри ја и др. Тре ба уз то ре ћи да и у овом, нај про бра ни јем 
мо гу ћем кру гу пе сни ка и пе са ма Ла за Ко стић и „San ta Ma ria del la 
Sa lu te” сто је из у зет но до бро, као пот пу но пре по зна тљи ве, је дин
стве не и не по но вљи ве пе снич ке чи ње ни це. С крун ским Ла зи ним 
оства ре њем де сио се бли ста ви тре ну так кад је је дан срп ски пе сник 
свој пе снич ки чин огла сио ко ли ко као до ма ћи на пев то ли ко и као 
до га ђај с мно гим стра хо та ма и за но си ма свет ских ко лу та, па је по 
умет нич ком ефек ту он стао на по ре до с нај бо љи ма у све ту ко ји су 
се ика да пе снич ки огла си ли. Та пе сма по ста ла је пра ва па ру си ја 
за Лен ку Дун ђер ски, нај леп ши спо ме ник за Њу, не у мр лу и не пре
жа ље ну, спо ме ник не у по ре ди во твр ђи и сна жни ји чак и од ка пе ле 
Дун ђер ских на ср бо бран ском гро бљу. 

Ува же ни го спо ди не док то ре фи ло со фи је Ла за ре Ко сти ћу и це ње ни 
пе сни че Ма ни ти Ла зо,
по што ва на го спо ђи це Лен ка и сви ви по кој ни чла но ви по ро ди це 
Дун ђер ски,
дра ги мој при ја те љу и пе сни че Ми ла не Дун ђер ски,
дра га мо ја, не пре бол на Ми ња,

Да ли Ви ми сли те да сам са свим по мах ни тао што осе ћам да 
сте сви ви, ве че рас, ов де са на ма? Да ли ми сли те да ми, тре нут но 
жи ви, и ви, од ра ни је мр тви, оди ста по сто ји мо и тре ба да по сто ји мо 
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у раз ли чи тим, не до дир љи вим ва се ље на ма? Ме ни се, све ви ше, 
са свим обр ну то, чи ни да по сто ји мо на по ре до, у раз ли чи тим све
то ви ма ко ји се про жи ма ју и у ко ји ма се су сре та ња оба вља ју сва
ко днев но. Ме ни се све ви ше чи ни да ми, ов де, мо же мо мно го да 
учи ни мо за вас, та мо; али и обр ну то: ви, та мо, мо же те да учи ни те 
за нас ов де мно го то га што на ма до ступ но ни је! И у то ме што све 
ин тен зив ни је осе ћам ка ко се два уда ље на све та, свет жи вих и свет 
мр твих, све ви ше ми ре и про жи ма ју, у све му то ме на ла зим не што 
ја ко дра го це но и уте шно за чо ве ка уоп ште, ма где се он на ла зио 
и ма са ко је стра не гра ни цу та два све та он гле дао. За то сви ви 
ко ји сте та мо, на веч ном по чин ку, знај те да нас све ви ше има ов де 
ко ји са ва ма уме мо да раз го ва ра мо. Знам да сте о мно го че му, и до 
са да, на ма го во ри ли оно што тре ба да нам ка же те, а знам да и сада 
има те шта да нам ка же те, и да ће та ко би ти и убу ду ће. Сло бод но, 
сло бод но го во ри те, ов де још има уши ју ко је ће то чу ти! И има очи
ју ко је ће тај, дру ги свет ви де ти оно ли ко ко ли ко људ ско око ви де ти 
мо же! 

Не ка нам Мај ка Не бе ска, Мај ка Ши ра Од Не бе са, бу де осло нац 
да ту све о бу хват ност све та, жи во та и по сто ја ња са гле да мо без 
ика квих пред ра су да! Не ка нам Све та Бо го ро ди ца од Спа са по мог не 
да по ве ру је мо и пре да мо се Спа се њу! Гра ни це оди ста не по сто је 
уко ли ко по ста не мо све сни да оне не по сто је и уко ли ко се по на ша
мо као да оне не по сто је! То зна чи да је Исус Хри стос био у пра ву 
и да нам сво ју Ве ли ку Исти ну Жи во та и Љу ба ви ни је уза луд оста
вио на ово ме све ту! Не ка и по е зи ја са да шњих и бу ду ћих вре ме на 
о то ме не пре ста но све до чи! И не ка Исус Пан то кра тор Оком Не
дре ма ним па зи на сва ку на шу ми сао, реч и де ло! 

Амин, Бо же!*

* Реч при ли ком примања на гра де за нај леп шу љу бав ну пе сму „Лен кин 
пр стен”, у Ср бо бра ну, 16. но вем бра 2019. го ди не. Пе сма „Ко је то у на ма” об ја
вље на је у Ле то пи су Ма ти це срп ске (јун 2019).




