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кул ту књи ге, да им сме та сва ки из ве шта чен, од глу мљен, не ис крен од нос 
пи сца пре ма се би, умет но сти, пу бли ци. Или да на не ки дру ги на чин пре
жи вља ва ју оно чи та но, али да им је од су штин ског зна ча ја. Са мо за та кве 
бих во ле ла да пи шем.

При лич но је ја сно да ау тор ка кроз Сен ку ов де, као и на ве ћи ни ме
ста, из но си сво је по е тич ко вје ру ју. Упр кос све сти о дав ној пре ва зи ђе но сти 
по зи ти ви стич ких при сту па де лу, ис та ћи ће мо да ни је слу чај но ни то што 
је ство ри ла ју на ки њу по све ће ну жи во ту књи жев ног клу ба, ко ји, ка ко ка же, 
на ли ку је оним са стан ци ма ко ји су се у ан ти ци на зи ва ли хе те ри јом.

Хе те рос за слу жу је да му бу ду по све ће ни озби љан есеј или сту ди ја, 
ко ји ће ис пи ти ва ти ње го ву има нент ну и екс пли цит ну по е ти ку, од но се 
свих жен ских и свих му шких ли ко ва, раз ма тра ти ра зно ли ке функ ци је 
свих при ча у при чи; ко ји ће се ба ви ти еле мен ти ма и од но сом жен ског и 
му шког пи сма; ко ји ће пре по зна ти и ра све тли ти кри ти ку да на шњих 
ин те лек ту а ла ца, по тро шач ког дру штва, па и кри ти ку три ви јал не ли те
ра ту ре или на ци о на ли зма; ко ји ће ра све тља ва ти по ет скоесеј ске де ло ве 
ро ма на ко ји су за себ на ма ла остр ва у оке а ну, на лик на див не па са же из 
Де сни чи них Про ље ћа Ива на Га ле ба. 

Хе те рос за слу жу је чи та о ца бес по врат но за љу бље ног у иде ју да је 
ли те а ту ра жи во ту на су шна. Као и жи вот ли те ра ту ри. 

Иси до ра БО БИЋ

ВАН ВРЕ МЕ НОСТ СРП СКЕ КО СМЕТ СКЕ СУД БЕ

Кр сти во је Илић, Ко сов ске еле ги је, За ду жбин ско дру штво „Пр ви срп ски 
уста нак”, Ми шар 2019

Ко со во је ра на ко ја тра је
и бе смрт ним се бо лом ме ри!

„Бе смрт на мо ли тва”

Пр во пра во се ме ја сне, по по ет ским и ду шев ноду хов ним осо би
на ма уз ви ше не ро до љу би во сти пе сни ка Кр сти во ја Или ћа по се ја но је у 
ње го вим „Мо ли тва ма са Ко сме та”, кру гу пе са ма из 1985. по све ће них ва
пај но ме жи во ту де це на Ко со ву и Ме то хи ји у ово раз де ше но вре ме, уне том 
исте го ди не у књи гу иза бра них сти хо ва Ко ла сте азди је. По сле ово га нај
ра ни јег гла са до ћи ће, на шест ве ко ва од Га зи ме стан ског бо ја, ту жба ли ца 
„Је сен на Ко со ву 1389”, а за њом и ци клус „Ту жаљ ке за Ла за ром”.
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Лир ски су срет пе сни ков са све тов ном и са ду хов ном срп ском по
ве шћу, са пи та њи ма уну тра шњег иден ти те та лич но сти и на ро да, ни је, 
отад, пре стао да се ши ри и, што је за књи жев ност бит ни је, ни је пре стао 
да се спу шта у ду би ну на ци о нал ног жи во та – да, крат ко ре че но, у фор
ма ма ко је као Јед но из ра жа ва ју про ла зно и ван вре ме но, пе снич ки кон
кре ти зу је ле по те, по нос, бо ли исто риј ског по сто ја ња и оп ста ја ња срп ског 
на ро да. 

Та ко су, у урав но те же ним раз ма ци ма, на ста ле Или ће ве збир ке Ми
шар ске еле ги је (1995), Са бор бе смрт ни ка (1996), Кра љев ски епи та фи 
(2010), Цер ски епи та фи (2014), По ле ће ла два вра на га вра на (2016), ко је 
су се он да, све, сли ле 2017. го ди не у је дин стве ни из бор Под зем на опе ла.

Нај но ви ја збир ка, Ко сов ске еле ги је, те мат ски уве ћа ва, зна чењ ски 
раз гра на ва све при су ство лир ске, по вре ме но лир скоеп ске ро до љу би во сти 
Кр сти во ја Или ћа. На ци о нал но пре да ње и мит, еле мен ти исто рич но сти 
и они ри зма, ми сти ка укр ште них све то ва (гор ње га /не бе ског/, зе маљ ско га 
/ов да шњег/ и до њег /оно стра ног/), еп сколир ска ви зи ја све оп ште га људ
ско га жи во та, ре ли ги о зна оза ре ња, ко нач но је зик и об ли ци сти хо ва и 
стро фа – то су чи ни о ци ко ји, из у зме мо ли опе ва не по ја ве и при ли ке, 
јед на ко и исто смер но ка рак те ри шу ме та фо ри ку, зна чењ ске ди мен зи је, 
ду хов ну и исто риј ску, не бе ску и ово стра ну су шти ну Или ће вог отаџ бин
ског пе ва ња. Ети ка и по е ти ка ис ка за ов де су од исто вет ног ко ре на.

Збир ка Ко сов ске еле ги је у це ло сти је ис тка на од ко сов ских мо ти ва, 
све срп ске дра ме кроз ве ко ве. На по чет ке сам ука зао – са да ва ља ре ћи 
да овај те мат ски по рив ни је отад пе сни ка на пу штао. По ме ра ли су се 
по ет ски ак цен ти, пре о бра жа ва ле су се ми сли и сли ке, али за вет ни го вор, 
нат пој мов на сим бо ли ка Ко со ва и Ме то хи је и срп ског чо ве ка у њи хо вим 
про сто ри ма ни ка да се ви ше ни су из гу би ли.

О ка кво ме се при су ству ра ди, нај бо ље по ка зу ју две пе сме ње го ве 
ан то ло гиј ске збир ке Еле ги је над го ра ма и во да ма (2003). Пр ва пе сма је 
„У су мрак исто ри је”, чи је зна чењ ски бит не стро фе ка жу:

Ма да је мир у гла су,
опет смо бли ски ча су
хо да ња врх ли ти це:

кад ни ко сти гао ни је,
у су мрак исто ри је –
са Ла ба и Сит ни це!

На дру гој стра ни, за вр шни ди стих пе сме „Ко сов ска еле ги ја” от кри ва:

Ја сто јим сам на бре гу, до ле је по нор гу сти,
Ко со во од ла зи у ноћ, кроз ма гле, и че љу сти.
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До крај њег, нај су блим ни јег ме ђу сми сло ви ма ове пе сме до ла зи се, 
ме ђу тим, тек ка да се ове ре чи по ве жу с увод ним ис ка зом:

Ни ка ко да чу јем кле тву, ко ја је и ме ни срод на,
А си шао сам ду бље од бо ла, са мом ја у ку до дна.

Упра во из ово га ја у ка „ду бљег од бо ла” ро ди ла се пе снич ка фре ска 
мо ли тве них ре чи Кр сти во ја Или ћа.

За ста ву збир ке но си про ро чан ска пе сма из 1989:

Пр ва је сен по сле Стра шног су да –
ор ло ви су по спа ли по сте њу,
зве ри дрх те од го ле мих чу да:
још се Ср би у не бе са пе њу

„Је сен на Ко со ву 1389”

Мит ски уоб ли че на ана ло ги ја са не про ла зним но во за вет ним до га
ђа јем пр во од ре ђу је, а по том и кри ста ли ше дух пси хо и сто риј ске и ме
та фи зич ке ви зи је из ко је из ра ста дух рас пе то га Ко со ва. Све о че му пе ва 
но ва збир ка Кр сти во ја Или ћа осве до ча ва ван вре ме ност то га ду ха.

До зван про ло шком пе смом, нај ви ши свој пе снич ки из раз на ћи ће 
по ме ну ти дух у за вет но сти ли зо ва ним сти хо ви ма епи ло шке пе сме „Ис
по вест”:

Све то спе вах у сну не мо гу ћем –
кад за дрх та ду ша пред бес пу ћем!
Кад Ср би ма зем но вар ство ми ну
и Бог сру ши сун це у пра зни ну!
Сад из та ме, је ди ног сва ну ћа,
пра вим но во гу да ло од пру ћа!
Кад ис пру жим у не бе са ру ке,
да из ми рим зву ке и ја у ке!

Увод на и за кључ на пе сма уо кви ру ју све ко ли ку срп ску ко сов ску 
дра му: тра ге ди ју без ка тар зе, исто ри ју кроз по е зи ју, над и сто риј ска сим
бо лич ка зби ва ња као по е зи ју. Кич му збир ке чи ни мно го знач ни ко смос 
те све ко ли ко сти оли чен хе те ро ге ним кру гом пе са ма „Про по вед”. Древ ни 
на зив, при то ме, у је дин ство сла же двој ни глас су бјек та збир ке – ду хов
нич ки и пе снич ки. Пр ва пе сма овог то ка од мах име ну је дво стру ки по
ло жај из ко јег се дан те ов ски раз ви ја ви зи ја јед ног по сто ја ња и тра ја ња 
о чи јем се по чет ку мо же са мо слу ти ти, а о кра ју ни то:

Усли ши, Го спо де, мо ли тве не ре чи –
Тво ме ду хов ни ку, ода ном и вер ном;
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и Тво ме пе сни ку, ко ји ту гу ле чи,
због гре хо ва сво јих па тећ не из мер но!

„Мо ли тве не ре чи”

Све што сле ди вас по ста вља зе маљ ски по ре дак као ва се љен ски, по
вест као умет нич ко са зда ње, ствар ност као од сјај не бе ских при ли ка – 
Кр сти во је Илић је пе сник ко ји ме та фо рич ки по у ну тра шњу је не са мо свет 
о ко јем пе ва не го и вла сти ту ау тор ску реч о опе ва ном све ту.

Сре ди шњи део збир ке са ста вља ју, за пра во, три мо тив скосе ман
тич ке пот це ли не: мо ли тве нопо ет ска, еп сколир ска и ствар но сносим
бо лич ка. Гра ни це ни су по ву че не, али пре ла зи из јед ног кру га у дру ги 
и те ка ко су вид ни: пр ви се за вр ша ва пе смом „Мо ли тва за пра во сла вље”, 
дру ги пе смом „По ис те ку при че”, а тре ћи по чи ње пе смом „Про лећ но 
пи смо” (што је не у прав но мо леб но ис по ве да ње де ча ка са Ко сме та) и 
тра је до пе сме „Дар спа се ња”:

Да се скло не од ује да зве ри –
срп ска де ца, убо га и са ма:
Бо же, ко ји пре би ваш у ве ри,
отво ри им вра та сво га хра ма!

Пр ву пот це ли ну ис пу ња ва ју све са ме пе сни ко ве мо ли тве: за крв но 
срод ство срп ско, за хво стан ску зе мљу, за ко сов ске за ду жби несве ти ње, 
за пар че хле ба и гу тљај во де, за хум ке Ора хов ца, за Гра ча ни цу и Де сан ку, 
за два Ла за ра, за кње ги њу Оли ве ру (Ла за ро ву)... Зе нит кру га пред ста вља 
„Мо ли тва љу бе Да мја но ве”:

Исти на је, мај ко Да мја но ва –
то је ру ка твог во ље ног си на
што сад ле жи ис под цр ног кро ва
на о па ко усну лих пла ни на

где ви со ви се бе не до се жу –
и зве ри се мно же из над гро ба:
а ја мо лим да нас ду ше ве жу
успо ме ном из ми ну лог до ба!

Сле ди по ет ско „по гла вље” по све ће но ју на ци ма ста ро став ног бо ја, 
за по че то сти хо ви ма:

Мо жда је ово ве че –
по след ње ис под сво да... 

„Слут ња”
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По строј зна че ња ево ци ра ли ко ве и под ви ге, скри ве не ду би не спољ
них и уну тар њих ло мо ва ве ли ких ко сов ских ју на ка. У за ма ху друк чи јем 
од пе снич ког по ду хва та, на при мер, Дра го љу ба Фи ли по ви ћа (Ко сов ски 
бо жу ри), или Ми ло са ва Је ли ћа (Ср би јан ски ве нац), али на ис тој ро до
љу би вој ли ни ји, про ду жу ју ћи, у из ве сном ви шем сми слу, соп стве не 
Кра љев ске епи та фе, Кр сти во је Илић ов де ево ци ра ко сов ско раз бо ји ште, 
људ ске и еп ске суд би не ста рог Југ Бог да на, Бо шка Ју го ви ћа, бра ће Му
си ћа, Ми ло ша Оби ли ћа, Ко сан чић Ива на, То пли це Ми ла на, мла дог 
де спо та Сте фа на Ви со ког...

Тре ћи „круг” је ег зи стен ци ја лан и дру штвен: по чи ва све на са мим 
кон крет но сти ма и у све му од ра жа ва пе сни ков век, са вре ме ну коб ко
сов ско ме то хиј ских Ср ба, њи хо во га исто риј ског и ду хов ног иден ти те та. 
Мо ти ви су број ни и ра зно смер ни: Исус Хри стос, ла за рев ска част, од бра на 
је зи ка, зеб ња за су тра шњи цу, шип тар ска на си ља, зга ри шта срп ских ку ћа 
и по лом пра во слав них гро ба ља, стра да ња до смр ти, при сил не се о бе, али 
и ви но из Ве ли ке Хо че и су шта стве на на да у бу ду ће пло до ве и зре ња...

На ко ји на чин је зич ки и сли ков но об ли ку је, у ка кве сми са о не чво
ро ве све зу је Кр сти во је Илић сво је пе сме?

Пу но ћу и раз го вет ност лир ског ка зи ва ња о исто ри ји и са да шњи ци, 
срп ском чо ве ку у њи ма, пе сник нај ди рект ни је цр пе из све у куп но га пре
дач ког ис ку ства: из по ве сти, књи жев но сти, из ле ген ди и пре да ња, из ју
нач ке по е зи је и ау тор ског ства ра ла штва но вог вре ме на, јед ном ре чи – из 
фак ти ци те та оп штег срп ско на род ног ду хов ног и со ци јал ног би ти са ња. 
Што је од по себ не вред но сти, он то не чи ни ни до слов но ни па сив но. 
Ње гов је по сту пак ди ја ло шки и, уто ли ко, има ги на ти ван – по чи ва, да кле, 
на јед ном ди на ми зму ре чи, сли ка и зна че ња ко ји свој основ чу ва ју и 
про но се та ко што га пе снич ки не пре ста но усло жњу ју и бо га те. У уну тра
шњим струк ту ра ма пе са ма од је ку ју, та ко, број ни гла со ви не са мо ду хов
ни ка и пе сни ка као све до ка (Ата на си је /Јев тић/, Де сан ка Мак си мо вић, Да
рин ка Је врић, Мо шо Ода ло вић) не го и свег на ро да ко ји но си исто осе ћа ње 
за отаџ би ну, за све то, исти ну, прав ду (стар ци и де ца, се стре и мај ке...).

Две осо би не, при све му, ка рак те ри шу Или ћев пе снич ки при ступ.
Пр ва је: по ве зи ва ње на ци о нал но га срп ског с ар хе тип ским сло је ви ма 

ње го вог би ћа.
Дру га се од но си на ин тер у мет нич ке ре ла ци је ау то ро вих тран спа

рент них ис ка за: оне ум но ме оку чи та о ца отва ра ју чи та ве ри зни це сли ка 
и зна че ња, зву ко ва и сим бо ла, јед на ко ожи вљу ју ћи ста ро и но во, сред њи 
век и са вре ме ност – срп ску суд би ну као та кву.

У Ко сов ским еле ги ја ма функ ци ја ин тер пе снич ких кре та ња про сто 
је са о дре ђу ју ћа. По ме ре ли се, ме ђу тим, са спољ ње га (у су шти ни на ра
тив ног) пла на у ду бин ску, он топ си хо ло шку сфе ру, ова кре та ња (ре чи и 
сли ка, ви ђе ња и пам ће ња, из ве сног и не зна ног) осва ја ју про стор има ги
на тив но нај те жег де ло ва ња: раз гр ћу и бу де нео д ред не си ле чо ве ко вог 
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ис тра ја ва ња на зе мљи и у вре ме ну, али у исти мах и та ко ре ћи на истом 
ме сту про на ла зе мир и сла ве тај ну не про ла зних вред но сти исто риј ско га 
и ду хов ног, ре ли ги о зног, пра во слав ног ис ку ства и жи вље ња.

Упра во ту су шти ну, та ква са зна ња, на нај бо љи на чин осве шћу је 
пе сник Кр сти во је Илић у Ко сов ским еле ги ја ма, но вој сво јој збир ци ро
до љу би вих сти хо ва.

Јо ван ПЕЈ ЧИЋ

КЊИ ЖЕВ НА ХИ БРИД НОСТ У ШЕСТ ДИ МЕН ЗИ ЈА

Мар ко Ју ван, Хи брид ни жан ро ви, пре ве ла са сло ве нач ког Сла ђа на Маџ гаљ, 
Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Но ви Сад 2019

Прем да је у увод ном по гла вљу, на сто је ћи да ис так не ви ше го ди шњу 
ге не зу сво јих књи жев но те о риј ских ис тра жи ва ња, Ју ван за бе ле жио да 
ње го ва ре цент на књи га Хи брид ни жан ро ви и са ма амал га ми ше раз ли
чи те ме то до ло ги је и при сту пе, тек сто ви њо ме об у хва ће ни из ра ста ју 
за пра во из иден тич ног по ла зи шта спле те ног око Бах ти но вог кон цеп та 
хи брид но сти, ко јем Ју ван у окви ри ма сво је на уч не ре флек си је до де љу је 
пре и мућ ство у од но су на хи брид ност ка кву за го ва ра ју пост ко ло ни јал на 
те о ри ја или иден ти тет ске стра те ги је за сно ва не на иде ја ма кул тур не 
раз ли ке (фе ми ни стич ке и qu e er сту ди је). Раз у ме ва ју ћи хи брид ност не 
са мо као ме ша ње гле ди шта не го и као њи хо во ди ја ло шко су че ља ва ње, 
на дах нут Бах ти но вим кон цеп том у ко јем се пре ко пој ма ис ка за по ве зу је 
уну тар тек сту ал ни, сти ли стич ки и по е тич ки ни во ана ли зе са ван тек сту
ал ним, дру штве но и сто риј ским аспек том, Ју ван ис пи ту је, илу стру ју ћи 
дру штве ни фон на ко јем хи брид ност ни че, раз ли чи те по јав не об ли ке 
овог фе но ме на у књи жев но сти. 

Не сум њи во по сто ја ње ди стинк ци ја из ме ђу умет но сти/по е зи је и фи
ло зо фи је/ми шље ња на гла ша вао је ка ко епи сте мо лог Ан дреа Керн ка да је 
бе ле жио да је фи ло зо фи ја „ис ку ство про ми шља ња кроз пој мов ну ана ли зу”, 
а умет ност „ис ку ство про ми шља ња у ме ди ју са мог ис ку ства”, та ко и сам 
Ју ван апо стро фи ра ју ћи да по е зи ја го во ри кроз ин ди ви ду ал не пер спек
ти ве, те пре пли та њем ра зно род них зна ња гра ди ау то ном ну, фраг мен
тар ну, има ги нар ну сли ку све та, док ми шље ње те жи да, дис тан ци ра ју ћи 
се од лич ног до жи вља ја и ис ку ства, сво ју са знај ност из ра зи ап стра хо ва
њем кон крет ног, ње го вим тран сфор ми са њем у оп ште мо де ле, те ус по
ста вља њем си сте ма. Упр кос то ме, ин тер ак ци ја из ме ђу ова два ти па дис
кур са, књи жев ног и фи ло зоф ског, на сна зи је још од ан тич ког до ба, а 
мно го ка сни је ова кав до дир ми шље ња и пе ва ња, чак и њи хо во је дин ство, 




