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ЖАР КО МИ ЛЕН КО ВИЋ

СЛИ КЕ НА ЦИ О НАЛ НОГ СТРА ДА ЊА  
У ПЕ СНИЧ КОМ ДЕ ЛУ  

ДРА ГО МИ РА КО СТИ ЋА  
И ЖИ ВО ЈИ НА РА КО ЧЕ ВИ ЋА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду ће мо се ба ви ти сли ка ма на ци о нал ног стра
да ња на при ме ри ма пе снич ког де ла дво ји це еми нент них срп ских 
пе сни ка са Ко со ва и Ме то хи је: Дра го ми ра Ко сти ћа и Жи во ји на Ра
ко че ви ћа. Мар ги на ли за ци ја те ме стра да ња срп ског на ро да у на у ци 
о књи жев но сти и кри ти ци, а та ко и у дру гим обла сти ма кул тур ног, 
на уч ног, дру штве ног и по ли тич ког дис кур са, до ве ла је до то га да се 
и књи жев на де ла ко ја се овом те мом ба ве дис кре ди ту ју и ква ли
фи ку ју као су ви ше до ку мен та ри стич ка и па те тич на, чак мор бид на. 
Стра да ње Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је, на ро чи то у пе ри о ду на кон 
1999. го ди не, усло вље но НА ТО бом бар до ва њем та да шње СР Ју го
сла ви је и ве ли ким По гро мом Ср ба у мар ту 2004, пред ста вља ју глав
ну мо тив ску срж пе снич ких књи га Дра го ми ра Ко сти ћа – По ср та
ње (2003) и Ту ђа зе мља (2006) и Жи во ји на Ра ко че ви ћа – Глад (2010). 
Ана ли зи ра ју ћи књи ге ове дво ји це ау то ра ба ви ће мо се ти ме ка ко 
фак то граф ско ути че на по ет ски дис курс, на чи ни ма об ра де, функ
ци јом сли ка. Две не за о би ла зне пе сме, пе сме мар ке ри, ко је се ба ве 
сли ком стра да ња Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је су „Же тва: ко сов ска” 
Дра го ми ра Ко сти ћа и „Ми рис дје це” Жи во ји на Ра ко че ви ћа, а обе 
об ра ђу ју те му зло чи на у Ста ром Грац ку код Ли пља на, ка да је уби
је но че тр на е сто ро срп ских ста нов ни ка то га ме ста, у по љу при ли ком 
же тве, ју ла 1999. Исту те му дво ји ца ау то ра об ра ђу ју на дру га чи је 
на чи не. Пр ва пе сма овај ве ли ки зло чин по сма тра у то та ли те ту, 
да ју ћи же тви дру га чи је зна че ње. Же тва за че тр на е сто ро ју на ка ове 
пе сме пред ста вља хлеб, док за зло чин це же тва по ста је по ход на Србе 
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и њи хо во не пре ста но уби ја ње. Дру га пе сма зло чин по сма тра са инти
ми стич ког ста но ви шта кроз сли ку мај ке ко ја гр ли две пла стич не 
вре ће, у ко ји ма су те ла дво ји це ње них по жње ве них си но ва, по следњи 
пут осе ћа ју ћи њи хов ми рис.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: стра да ње, по е зи ја, фак то граф ско, ко мен та ри, 
све до че ње, Ко стић, Ра ко че вић. 

*

Пе снич ко и жи вот но ис ку ство срп ских пе сни ка са Ко со ва и 
Ме то хи је је стра да ње. Од на ста ни ка нај слав ни јих сред њо ве ков них 
де ла пећ ких ар хи е пи ско па, ко ји чи не злат но до ба срп ске сред њо
ве ков не књи жев но сти, не ће се ду го че ка ти на про ме ну по е ти ке. 
На је здом Ту ра ка и Ко сов ском бит ком 1389. го ди не, де ла сред њо
ве ков них ства ра ла ца до би ја ју по е ти ку „кра ја ве ка”, од но сно по е
ти ку „по след њих вре ме на”.1 Књи жев но де ло Ди ми три ја Кан та ку
зи на, Ста р ца Иса и је, Па три јар ха Пај се ја Ја њев ца, по том се о ба ма 
пре ки ну тих књи жев них кон ти ну и те та (или мо жда бо ље ре ћи из
ме ште них на се вер), пре ко по ја ве но вих пи са ца кра јем ХIХ и пр ве 
по ло ви не ХХ ве ка – За ри је Р. По по ви ћа, Ја ни ћи ја По по ви ћа и Гри
го ри ја Бо жо ви ћа, па до по сле рат них пи са ца, срп ска књи жев ност 
Ко со ва и Ме то хи је, не гу је је дин стве ну по е ти ку стра да ња, све до
че ња и тр пље ња. Та ква по е ти ка на ста вље на је и на кон нај но ви јих 
рат них де ша ва ња на про сто ру Ко со ва и Ме то хи је и НА ТО агре
си је, те до ла ска ми ров них сна га на кра ју ХХ ве ка. 

Крај ве ка је ко сов ским пи сци ма на мет нуо по е ти ку кра ја све га, 
по себ но кра ја ху ма ни зма у чи је име су они кре и ра ли сво ја остваре
ња. Ме ђу тим, фе никс ли те ра ту ре по ка зу је да је об но ва књи жев них 
то ко ва мо гу ћа и у ХХI ве ку, у го то во не мо гу ћим усло ви ма жи во та. 
Не сре ћа и кри за, по не кад па ра док сал но, по го ду ју умет но сти ко ја 
на ла зи сво ју ве ли ку те му.2

Мо жда ће, упра во због не го ва ња та кве по е ти ке, књи жев ност 
ко ја те ма ти зу је стра да ње и ко ја све до чи стра да ње би ти мар ги на
ли зо ва на, гру бо пре цр та ва на и не ги ра на, на кра ју дис кре ди то ва

1 Ви де ти: Крај ве ка већ до ђе: ан то ло ги ја ста ре срп ске по е зи је „по след
њих вре ме наˮ, прир. Дра ги ша Бо јо вић, Је дин ство – На род на и уни вер зи тет ска 
би бли о те ка Ко со ва и Ме то хи је, При шти на 1992.

2 Да ни ца Ан дре је вић, Ви до ви срп ског мо дер ни зма, Ин сти тут за срп ску 
кул ту ру При шти на, Ле по са вић 2011, 223.
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на као ана хро на или мор бид на, све до нај но ви јих тер ми на ко ји је 
ка рак те ри шу као „па те тич ну нео ро до љу би во пра во слав ну”. 

То што је стра да ње мно ге не пе сни ке учи ни ло пе сни ци ма, не 
да је за пра во би ло ком кри ти ча ру да пе сни ке про гла ша ва не пе
сни ци ма! Да ни ца Ан дреј вић, је дан од нај бо љих по зна ва ла ца срп
ске по е зи је на Ко со ву и Ме то хи ји, ка же:

При ли ком су че ља ва ња са ова квом по е зи јом, се ман тич ки пу
ном на ци о нал них са др жа ја ко ји се ата ви стич ки окре ћу про шло сти, 
али рас пра вља ју и но ву по зи ци ју срп ског Ко со ва и све вре мен ске 
од ред ни це тог пој ма, на ме ће се пи та ње да ли је то та лас плит ког 
по мо дар ства, но во ком по но ва ног ро до љу бља, на док на ђи ва ње ћу та ња 
о та бу те ми, на кнад ног пра во сла вља, вас кр са ва ња сла вјан ства ради 
пу ких је зич ких ино ва ци ја или је то пи са ње о Ко со ву у ства ри лир
ско мо ра ње, им пе ра тив ства ра лач ког би ћа пред не сре ћом ко ја се 
жи ви на стра шном ме сту.3

Од го вор срп ског пе сни ка са Ко со ва и Ме то хи је на пи та ње 
„Че му пе сни ци у оскуд но вре ме?”, ко је је по ста вио Фри дрих Хел
дер лин у сво јој по е ми „Хлеб и ви но”, је сте – „мо је је да свје до чим” 
(Д. Је врић), да се по зо ве мо на сти хо ве ове ве ли ке срп ске пе сни
ки ње, чи је ства ра ла штво али и жи вот пред ста вља ју до каз ове 
тврд ње.

Упра во је до ку мен тар ност основ на од ли ка пе сни штва на
ста лог на Ко со ву и Ме то хи ји, на кон 1999. го ди не и из го на Ср ба, 
нај ве ћег у но ви јој исто ри ји. „Суд би на по е зи је је од у век, суд би на 
са мог пе сни ка”4, а ако је жи вот но ис ку ство срп ског пе сни ка на 
Ко со ву и Ме то хи ји стра да ње, он да ће на тај на чин „жи вот као 
фак ти ци тет до жи вља ја”5 би ти део пе сме, ко ја ће та ко по ста ти 
до ку мент о стра да њу. Пе сни штво ко је опе ва стра да ње углав ном 
пре но си ис ку ства про жи вља ва ња оних ко ји су пре жи ве ли стра
да ње, што је слу чај са дво ји цом пе сни ка ко ји су пред мет на шег 
ис тра жи ва ња.

* *

3 Да ни ца Ан дре је вић, „Са вре ме на срп ска по е зи ја Ко со ва и Ме то хи је. Лир
ске иде је ко сов ско ме то хиј ске по е зи је у кон тек сту ма тич не књи жев но сти у дру гој 
по ло ви ни ХХ ве ка”, Ба шти на, св. 20/2 (2006), 259, на гла сио ау тор.

4 Ми ло Лом пар, „По е зи ја или жи вот?”, Књи жев на кри ти ка, год. 26, ле то/
је сен, 1997, 150.

5 Исто, 149.
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По е зи ја два еми нент на срп ска пе сни ка са Ко со ва и Ме то хи
је – Дра го ми ра Ко сти ћа6 и Жи во ји на Ра ко че ви ћа7, на ро чи то она 
на ста ла на кон 1999. го ди не, да је од го вор на оно Хел дер ли но во 
пи та ње. Пе сма као све до че ње и пе сма као до ку мент. Из гон Ср ба 
са Ко со ва и Ме то хи је, на кон пот пи си ва ња Ку ма нов ског спо ра зу
ма ко јим је окон ча но бом бар до ва ње СР Ју го сла ви је, пре кид свих 
умет нич ких и кул тур них ве за Ср ба са се ди штем кул ту ре гра да, 
пре ти ло је уру ша ва њем оно га што да нас на зи ва мо са вре ме ном 
срп ском кул ту ром на Ко со ву и Ме то хи ји. Сва ко днев на мал тре ти
ра ња, па ље ње и пљач ка, звер ско уби ја ње, са ко ји ма су се Ср би 
ко ји ни су мо гли или ни су же ле ли да на пу сте Ко со во и Ме то хи ју 
су о ча ва ли, чи ни ли су вре ме не на кло ње но ства ра ла штву. Мно ги 
умет ни ци, књи жев ни ци, про фе со ри, на уч ни ци, на шли су се из
ме ште ни из свог цен тра, па са мим тим и ства ра лач ки па ра ли са ни 
за сва ки да љи вид на став ка ства ра ња. Они ко ји су оста ли на Ко
со ву и Ме то хи ји, услед гр че ви те не из ве сно сти ве за не за соп стве
ну ег зи стен ци ју или су за ћу та ли, или су из лаз про на ла зи ли у 
ства ра њу са из ме ње ним по е тич ким ка рак те ри сти ка ма. Дра го мир 
Ко стић на кон 1999. го ди не ства ра две књи ге пе са ма, По ср та ње 
(2003) и Ту ђа зе мља (2006), обе у пот пу но сти по све ће не но вим 
стра да њи ма Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји, а Жи во јин Ра ко че вић, 
не што ка сни је, књи гу Глад (2010). 

6 Дра го мир Ко стић је ро ђен 1954. го ди не у Пре о цу код При шти не, где и 
да нас жи ви. За вр шио је сту ди је књи жев но сти у При шти ни 1980. го ди не; ма ги
стри рао је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Љу бља ни 1991, а док то ри рао на Фи ло
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду 2001. го ди не. Ре дов ни је про фе сор на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Ко сов ској Ми тро ви ци. Об ја вио је зби р ке пе са ма: Спу шта ње 
пре ма мо ру (Је дин ство, При шти на 1984); Ира кли је ва ла ђа (Је дин ство, При шти
на 1990); Свет не у ро тич не зве ри (Рад, Бе о град 1997); Хам (Про све та, Бе о град 
1998); По ср та ње (Дра га нић – Ви дов дан ско пе снич ко при че шће, Бе о град – Гра
ча ни ца 2003); Ту ђа зе мља (На род на књи га, Бе о град 2006) и књи гу иза бра них 
пе са ма Пут у Ми ке ну (Дом кул ту ре Гра ча ни ца, Гра ча ни ца 2016). Пе сме су му 
пре во ђе не на тур ски, ма ке дон ски, ал бан ски и ру ски је зик. На гра де: „Ла зар Вуч
ко вић” (1984), Го ди шња на гра да Књи жев ног дру штва Ко со ва и Ме то хи је за нај
бо љу књи гу у 1997. го ди ни (Свет не у ро тич не зве ри), Гра ча нич ка по ве ља Ви дов
дан ског пе снич ког при че шћа (2004), Пе снич ко ус пе ни је Ме ђу на род не кул тур не 
ма ни фе ста ци је „Со ко ли ца” (2010), Спо мен пла ке та Си мо Ма та вуљ Удру же ња 
књи жев ни ка Ср би је (2014).

7 Жи во јин Ра ко че вић је ро ђен 1973. го ди не у Се ли ма у Мо ра чи. За вр шио 
је Фи ло ло шки фа кул тет у При шти ни, ма ги стри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту 
у Бе о гра ду, где из ра ђу је док тор ску ди сер та ци ју. Об ја вио је сле де ће збир ке по
е зи је: Бо гу ду шу, бог је не ће (1994); Жи ти је ка ме на (1995); Че ка ју ћи ме та ста
зу (1996); По вра так у ка та ком бе (1998) и Глад (2010). Пре во ђен је на ен гле ски 
и ру ски је зик; у пре во ду Пе тра Пен де об ја вље не су му пе сме у ча со пи су: Ser bian 
Stu di es: Jo ur nal of the North Ame ri can So ci ety for Ser bian Stu di es (Bal ti mo re, USA, 
2008). Ра дио је на Уни вер зи те ту у При шти ни; уре ђи вао и по кре тао ли сто ве: 
Пот пис (При шти на, 1994); Ма ли принц (Ба ња Лу ка, 1999), Глас ју га (Гра ча ни ца, 
2000–2008), На ше по ље (Гра ча ни ца, 2014). Уре ђи вао и во дио Ра дио КиМ (Ча гла
ви ца). На гра ђи ван ви ше пу та за књи жев ност и но ви нар ство. Жи ви у Гра ча ни ци.
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Из не на ђе ност за те че ним ста њем пе сник Дра го мир Ко стић у 
за пи су, по во дом књи ге По ср та ње, ка же: 

Ни ка да ни сам по ми шљао да ћу на пи са ти ова кву књи гу. Са ова
квим са др жа јем. Ми слио сам да је то вре ме про шло за у век. Да је зло 
да ле ко. Оста ло иза нас. Као спо ме ник. У ли те ра ту ри. На сли ка ма. 
На фил му. Увек ме је за ни ма ла пе сма са ма. Пе сма из ну тра. Уну тра
шња фор ма пе сме. Те жио сам, сва ка ко, јед ном са вре ме ном, мо дер
ном при сту пу / из ра зу. Чу вао сам се ми та о Ко со ву. Чу ва ју ћи мит 
о Ко со ву. Али је Ко со во до шло по сво је. Свом же сти ном. Из не на да. 
Ко ли ко год се мо гло оче ки ва ти – нео че ки ва но. Мо гло се пред ви
де ти, а не пред ви ђе но. Са злом чи је раз ме ре не мо же мо схва ти ти 
да има мо још два жи во та. Зло и рав но ду шност пре ма злу. С јед не 
стра не. И с дру ге стра не: стра да ње, пат ња, смрт... Не што је уте кло 
пре ма Ср би ји ко ја ни ка да до тле ни је би ла та ко рав но ду шна. Не што 
је смрт пре те кла. Не што се окре ну ло по след њој, очај нич кој на ди. 
Да стра да ње до не се спас. Не што се сли ло у пе сму. Све оп шти пад 
да по све до чи. Пад и оти ма ње па ду.8 

Ка да они ко ји тре ба да све до че зло и стра да ње од у ста ну, онда 
је на пе сни ку да све до чи. „Буд ни су са мо пе сни ци” на гла си ће у 
свом пред го во ру ан то ло ги ји Ле ле чу зво на де чан ска, у освит про
сла ве шестсто те го ди шњи це Ко сов ске бит ке, То де Чо лак.9 

Жи во јин Ра ко че вић, пе сник и но ви нар, све до чио је сво јим ре
пор тер ским ан га жо ва њем на КиМ ра ди ју, Гла су Ју га и По ли ти ци, 
ви ше не го сво јим пе сни штвом, али је део оних нај е фект ни јих сли ка 
стра да ња за вр ши ло у пе сма ма, да жи ви јед ном по све дру га чи јом 
фор мом, ре кло би се трај ни јом не го но ви нар ском, јер „чо век пе сник 
сво јом пе смом из ла же фак тич ност чо ве ко вог оп стан ка”10, не са мо 
ока ме ње ну сли ку стра да ња, за те че но ста ње. И то је оно што ова кву 
вр сту пе сни штва чу ва од то га да она по ста не са мо јед на хро ни ка зла.

Бо шко То ма ше вић у већ ци ти ра ном, из ван ред ном есе ју – „Пе
сни штво фак тич но сти или о то ме ка ко се она об ја вљу је у пе сни
штву”11 ка же да „сва ко ва ља но пе сни штво са др жи бит не еле мен те 

8 Дра го мир Ко стић, „Док је књи га ’По ср та ње’ би ла у штам пи”, у: Зо ран 
Па вло вић, Екс пли ка ци ја збир ке пе са ма „По ср та ње” Дра го ми ра Ко сти ћа, Ин
сти тут за срп ску кул ту ру При шти на, Ле по са вић 2005, 96.

9 То де Чо лак, „Буд ни су са мо пе сни ци”, у: Ле ле чу зво на де чан ска: лир ско 
го во ре ње са вре ме них ју го сло вен ских пе сни ка о Ко со ву, прир. То де Чо лак, „Вељ ко 
Вла хо вић”, Бе о град 1989. 

10 Бо шко То ма ше вић, „Пе сни штво фак тич но сти или о то ме ка ко се она 
об ја вљу је у пе сни штву”, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 494, св. 6, де цем бар 2014, 
879, на гла сио ау тор.

11 Исто, 879–888.



јед не хер ме не у ти ке фак тич но сти”12, те да је „фак тич ност чо ве
ко вог оп стан ка ’озна ка за он то ло шки ка рак тер’ на ше га ’нај вла сти
ти је га би ћа’.”13 Пе сма на тај на чин до би ја вред ност про жи вље ног 
ис ку ства и са мим тим би ва бо га ти ја, па и вред ни ја јер по ста је до
ку мент – све до чан ство оно га што је би ло раз лог ње ног на стан ка.

Пе смо ва ње пе сни ка ко ји ка зу је оп ста нак је сте на чин ње го вог 
соп стве ног оп стан ка, од но сно, то је ње гов оп ста нак у ста њу то ка у 
ко ме се он сам на ла зи, „а у сво јем (из у зет ном) на чи ну и про на ла зи... 
то јест се бе са мо га обез бе ђу је”. Да кле чо век пе сник из ла же у пе сми 
оно соп стве но сво га оп стан ка и, ге не рал но гле да ју ћи, из ла же оп
ста нак Чо ве ка у ње го вој сваг да шњо сти, од но сно ње го во туби ва
ње.14 

Збир ке пе са ма По ср та ње и Ту ђа зе мља Дра го ми ра Ко сти ћа 
на ста ле су као од го вор јед ног пе сни ка, ин те лек ту ал ца, на стра да ње 
на ро да ко ме при па да. Фак тич ност ових збир ки пе са ма огле да се 
у то ме што опе ва кон крет не до га ђа је, као и лич не па до ве и ло мо ве 
чо ве ка и умет ни ка су о че ног са злом. У јед ном ра ни јем тек сту на
гла си ли смо да је це ло куп но Ко сти ће во пе ва ње, за пра во, пе ва ње 
о злу, о об ли ци ма и „ин те ли ген ци ји зла” ка ко би ре као Жан Бо дри
јар: „Зло је ов де [мислимо на збир ке По ср та ње и Ту ђа земља] до
жи ве ло пот пу ну ре ин кар на ци ју и из мит ских сли ка, са сли ка и из 
ли те ра ту ре, из фол кло ра, ду бо ких пре де ла ду ше, вас кр сло и по
ка за ло сво ју ја чи ну.”15 Сли ке стра да ња у овим збир ка ма ре ђа ју се 
јед на за дру гом, по ка зу ју ћи ме та мор фо зу зла, „ана то ми ју на си ља” 
ко ја про из во ди „ана то ми ју тр пље ња” услед не мо гућ но сти да се 
злу су прот ста ви не ким дру га чи јим сред стви ма – „Спас је у стра
да њу / Па стра да мо” ре ћи ће пе сник у пе сми „Око је мо је на те би 
(Пса лам 32)”. 

Сре ди шњи ци клус „Тор. Ку ла” из збир ке По ср та ње је пе сни
ко ва „књи га мр твих”. На зив ци клу са не дво сми сле но упу ћу је на 
смрт и кон тро лу смр ти. Бе сти ја ри јум зла је са др жај ње не пр ве ре чи, 
„Тор”, у ко ји су љу ди са би је ни и из ко га се из ла зи са мо смр ћу, и 
са вр ше на кон тро ла, каф ки јан ски ап сурд на, са др жа на у ре чи „Ку ла”: 
„До спе ли смо у не ве ро ва тан по ло жај / У ка ме ни град Ме ђу огра ду 
твр ду / Се бе не пре по зна је мо // Има ги нар ни љу ди / Има ги нар ну 

12 Исто, 879.
13 Исто, 879, на гла сио ау тор.
14 Исто, 880, на гла сио ау тор.
15 Жар ко Ми лен ко вић, „Спу шта ње пре ма по е зи ји, пе снич ко де ло Дра го

ми ра Ко сти ћа”, у: Дра го мир Ко стић, Пут у Ми ке ну, из бор, пред го вор и про прат
ни тек сто ви Жар ко Ми лен ко вић, Дом кул ту ре Гра ча ни ца, Гра ча ни ца 2016, 13.
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за јед ни цу чи не” („Го спод уми ре с на ма”). Ком пле тан ци клус по
све ћен је пред о се ћа њем смр ти и ње ном сва ки да шњо шћу, ње ним 
при хва та њем као да се ра ди о не че му са свим обич ном. Као да је 
смрт је ди ни из лаз из кру га ге та, за бра ње ног про стран ства и кон
тро ли са ног бив ство ва ња. А тај круг са чи њен је од ку ће, не ба и 
ко ма да зе мље, и то је про ла зно, јер ни је си гур но да ће ју нак Ко сти
ће вих пе са ма ус пе ти да пре жи ви. Ку ћа (они ко ји ни су оста ли без 
ње) је све што има ју нак ових пе сма, а то је, не бро је но пу та, сам 
пе сник, као у исто и ме ној пе сми („Ку ћа”). Ка да оста не без све га 
оста лог, ку ћа је је ди но ме сто на ко ме се мо же про на ћи спас и мир 
за ства ра ње: „И ту У ти ши ни Ку ле / Даш се у по те ру У мно штву 
ре чи / Мно штво је зи ка / Пре тра жи ва ња // Упа даш У оби ље зам ки 
/ Ре чи ра ди ре чи Уда ра ње / По већ омла ће ној Сла ми // Пра зно сла
мо // Све да би се Из ку ће / Иза шло / У отво рен про стор”. Већ у 
сле де ћој пе сми, „Авли ја”, ви ди мо жуд њу за отво ре ним про сто ром 
ко ји је све ден са мо на соп стве но дво ри ште: „На до ма ку Сло бо де 
/ Окре ћеш се Бу нар / Бре за // Ко мад не ба / Као ко мад хле ба // Иза 
пло та је / (Жи ца не ви дљи ва Ло гор бес те ле сни) / Окрут но без лич
је // Пре ђа шњег”. 

Пе ва ње оп стан ка и ту би ва ња у јед ном ску че ном про сто ру, 
оном ко ји је остао иза пре ђа шњег ве ли ког про сто ра, Ко стић из
ла же из пе сме у пе сму и не зна се ко је је по тре сни је. Да ли је по
тре сни је ка да пе ва о соп стве ним на по ри ма да се пре ва зи ђу уну тра
шњи ло мо ви на ста ли услед гу бит ка гра да, при ја те ља, свих мо гу ћих 
упо ри шта, или ка да све до чи о оп штем стра да њу на ро да на Ко со ву 
и Ме то хи ји, а сва ка пе сма је под јед на ко ус пе ла, ујед на че ног умет
нич ког из ра за. Пе сма „Зи ма”, ко ја у под на сло ву има Бе то ве но ву 
ком по зи ци ју „Еро и ка, IV став, фи на ле, Але гро мол то”, го во ри о 
про на ђе ној Бе то ве но вој ком по зи ци ји и ње ном пре слу ша ва њу у 
зим ској крат ко дне ви ци: „Сва ки тре ну так у тих / 11 ми ну та и 25 
се кун ди / Ис пу њен је / На пу ште ним Бо гом”. Још јед на чу ве на ком
по зи ци ја на шла се у овом ци клу су Ко сти ће ве збир ке, „Па си ја по 
Ма те ју” Јо ха на Се ба сти ја на Ба ха. И зна чај ове ком по зи ци је ко ја 
го во ри о Хри сто вим му ка ма, на ра њи ву пе снич ку ду шу, осе тљи ву 
на све бо ли, је срећ но про на ђен бег од скли зну ћа у па те ти ку: „Где 
год за ста ну / Жи вог Бо га још рас пи њу // Но Он оста је Као и пат ња 
/ Све је дру го // Дру го // Ни штав но”. Ка да опе ва дра му ко лек тив
ног (на ци о нал ног) стра да ња, Ко стић из мно штва смр ти из вла чи, 
опе смљу је, оне ко је су на не ки на чин нај бру тал ни је, оне ко је го
во ре о то ме да њи хо ви по чи ни те љи иду и ко рак да ље од свих оних 
ра ни јих, те да зло увек мо же да ме та мор фо зи ра, да на пре ду је. Та ко 
у пе сми „Кло бу кар: Ан дрић” пе ва о смр ти ста ри це из се ла Кло бу
кар, про бо де не ко цем и та ко спа ље не за јед но са ку ћом, те све то 
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до во ди у ве зу са Ан дри ћем и ње го вим ро ма ном На Дри ни ћу при ја, 
у ко ме је опи са но на би ја ње на ко лац, уз кон ста та ци ју да „Ни су на 
За па ду ве ро ва ли / Ан дри ћу” и „За пад ина че Ан дри ћу / не ве ру је 
баш”, као ни да по сле ово га на за па ду не ће „Ан дри ћу ви ше ве ро
ва ти”. У пе сми „Ко сти ћи из Ме то хи је”, о че тр на е сто ри ци кид на
по ва них ро ђа ка из Ре ти мља, Ко стић про го ва ра о из не ве ре ним 
хо ри зон ти ма оче ки ва ња: „Они што оста ше иза вас / Тра же вас сву
да (Над зе мљом) / Као и оста ли што за сво ји ма / Тра га ју (Уза луд
но) // Не ма ви ше на де / Не го та мо где је има нај ма ње // До бро што 
вас не ма у вре ме ну / у ко ме се мук ти ши не / до крај све та из ди же 
/ (Из ди ше) Но на ђо сте ли се / вас че тр на ест са ми / Та мо // Ис под 
хо ри зон та оче ки ва ња”. Шта је за пра во „хо ри зонт оче ки ва ња” у 
Ко сти ће вој по е зи ји? За че тр на е сто ри цу Ко сти ћа из Ре ти мља то је 
сва ка ко су срет у све ту „где свих вре ме на раз ли ке ћу те”, за пе сни ка 
Ко сти ћа је и ве ра у бож ју прав ду, али и по ве ре ње у стра да ње: 

Али ка ко ће се зна ти
Да је по стра дао на род 
Ако не стра да ју за ду жби не 
Ње го ве 

(„Би нач”)

За чи та о ца Ко сти ће вих пе са ма „хо ри зонт оче ки ва ња” се стал но 
из не ве ра ва, не са мо због сум ње у мо ћи зла и опе ва ног стра да ња 
већ и на пла ну је зи ка, на чи на на ко ји Ко стић опе ва на ци о нал ни 
удес и тра ге ди ју на Ко со ву и Ме то хи ји. А је зик Ко сти ће вих пе са ма 
је ви ше у на слу ћи ва њу не го у го во ру и ис ка зи ва њу, ви ше је ћу та ње 
не го што је глас, ви ше је плач не го на ри ца ње. Ко сти ћев је зик је моћ 
ко јом се „хо ри зонт оче ки ва ња” па те тич ног пре тва ра у ње го во 
раз об ли ча ва ње у сим бо лич но. Чак и ка да пе ва о нај о се тљи ви јим 
те ма ма ко је се ти чу Ко со ва и Ме то хи је у окви ру Ср би је, Ко стић 
ни ка да не пре ла зи у па те ти ку – про чи тај мо пе сму „Има и леп шег 
по ља” из збир ке Ту ђа зе мља: „Има и леп шег по ља И ши рег / И леп
ших шу ма има / И ли ва да И њи ва плод ни јих // И зе ле ни јих до ли
на / И злат ни јих је се ни // И ве тро ва леп ших има / И ми ри са И 
зве зда ни јих но ћи / И пе са ма сет ни јих / И хра мо ва Бож јих леп ших 
има // Ов де су ба ру шти не и драч Глог и ко при ва / Не род не го ди не 
Су ши ца ту шта и тма / Те шка смо ни ца те шко се да је / Опа ке вру ћи
не и сту де не зи ме / Би во ла цр них и би во ли ца / Са зли ја и са зли ји
ца // Ов де је зе мља без бе ли твр да / И не бо ви со ко баш // Ов де Осим 
нас / Ни чег не ма”. По хва ла за ви ча ју је ова пе сма, пот пу на, про ста, 
а опет ве о ма сло же на. Све га има и леп шег и бо љег, али оно че му 
при па даш, то је нај леп ше, чак и ако све то до но си ве ли ке му ке, не 
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мо жеш га се од ре ћи за то што „има и леп шег по ља”. Тво је по ље је 
тво је, сва оста ла су ту ђа, иа ко су мо жда и леп ша, као што је тво ја 
ку ћа – тво ја, у свим дру ги ма си са мо „као код ку ће”. 

Ком плет на збир ка Ту ђа зе мља ис пе ва на је као од го вор на 
раз не при ти ске (спо ља шње и уну тра шње) да се Ср би ја од рек не 
Ко со ва и Ме то хи је, али то је са мо оквир, са мо кон текст, по вод за 
на ста нак пе са ма, оно што, за пра во чи ни са му су шти ну је сте про
цес пре о бра ћа ња „сво јег у ту ђе” („Рас пад”). Ова збир ка је по ку шај 
да се се би об ја сни ка ко тај про цес пре о бра ћа ња те че, да са од ре
ђе не дис тан це поч неш да по сма траш соп стве ну ку ћу и да кре неш 
да је до жи вља ваш као ту ђу, на кра ју кра је ва да и се бе кре неш да 
гле даш као не ког дру гог. Оту да и на слов ове збир ке – Ту ђа зе мља! 
Сво је вр сни екс пе ри мент, да се ви ди мо же ли се би ти у ку ћи без 
те ме ља, мо же ли се жи ве ти без ср ца? 

Оно што Ко стић овом збир ком на гла ша ва, то је од су ство ем
па ти је, пот пу но од су ство са ми ло сти, од су ство го во ра, сво је вр сно 
бе жа ње и стид од оно га ко ји стра да:

Ни је Ја се но вац нај ве ће срп ско гро бље
Са мо нај ве ћи град мр твих

Иза Ја се нов ца оста ла су по ља
Пла ни не по то ци Оста ли су они
Што ни су по би је ни

Оста ло је се ћа ње на је дан од нај ве ћих по ра за чо ве ка
Ту га у ли шћу У ва зду ху тре пе ре ње бол но
Сем ка но вог жи во та

Иза Ко со ва
Мук
Ти ши на

Пра зни на. Јет ка пра зни на
(„Ко со во: Ја се но вац”)

Књи га Ту ђа зе мља Дра го ми ра Ко сти ћа је по глед у пад, у ам бис, 
баш као што се ка же у пе сми „Спо ме ник ко сов ским ју на ци ма”: „Да 
са тво јих ви си на / по гле да ју свој пад (Ње го ве пра ве раз ме ре)”.

Ци клус пе са ма „Ми ри си” из збир ке Глад Жи во ји на Ра ко че
ви ћа по све ће не су „ми ри си ма” зла, не сре ће, стра да ња. „Ми ри си” 
но ве ко сов ске пат ње и тр пље ња. Док пе сме Дра го ми ра Ко сти ћа 
го во ре пот пу но ого ље но, је зи ком ко ји, ка ко смо на зна чи ли, ви ше 
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ћу ти, да оде мо и ко рак да ље, па да ка же мо да у Ко сти ће вим пе сма
ма зло чин го во ри сам, Ра ко че ви ће ве пе сме су је зич ки ви ше при
сут не, а при ме тан је про цес ми ти за ци је. На рав но, не пре во ђе ње 
исто ри је, од но сно оно га што се до го ди ло у по ље ми та, већ у сми
слу да Ра ко че вић пе сми да је чи тав ком плекс мит ских зна че ња. 
Ве ћи на пе са ма овог ци клу са на са мом по чет ку има об ја шње ње, 
не ку вр сту до ку мен та ри стич ког до дат ка, ко ји по ја шња ва ре ал но 
исто риј ски кон текст пе сме. 

Ра ко че вић сво јом по е зи јом од по чет ка исто риј ска зби ва ња 
им пли цит но по ве зу је с пи та њем на ци о нал ног. Сли ка на ци је је бе зна
чај на уко ли ко ни је по ве за на с исто ри јом. Пје ва ју ћи о на ци о нал ном 
иден ти те ту, он пи ше о Ко со ву и Ме то хи ји као нео п ход но сти бит ној 
за очу ва ње и ду хов но здра вље на ци је, те по ку ша ва да ус по ста ви 
је дан но ви мит, од но сно да ис пра ви по гре шна ту ма че ња ка да је 
ри јеч о Ко со ву и ње го вој исто ри ји од Ко сов ског бо ја до По гро ма 
Ср ба по чет ком два де сет и пр вог ви је ка. Бо ље ре че но, Ра ко че вић, 
ка ко сво јом по е зи јом та ко и но ви нар ском ак тив но шћу, ука зу је на 
ис кри вље ни мит о Ко со ву ко ји је у слу жби по ли тич ке бор бе за власт 
и иде о ло ги је ко ја не ма за циљ на ци о нал не ин те ре се.16 

„До бро је бли зу смр ти би ти” ве ли пе сник и до да је „ни кад се 
ова ко ни је смо во ље ли, / по че так је ра та” у пе сми „Ђа во мо кри по 
мра ви ња ку”, док оби ла зи Ме то хи ју и тра жи „сјен ку око ва ну зла
том, / да ви дим, / ка ко мр тав окри ла ти до зо ре, / да осје тим, / ка ко 
се др во су ши, / од уда ра ти ши не”.

У пе сми „Је зик” Ра ко че вић пе ва о јед ној ак ту ел ној те ми, не
стан ку „смр ти је зи ка” на ме сту ода кле је све оно нај вред ни је на 
ње му на ста ја ло. На са мом по чет ку до ку мен та ри стич ког за пи са 
сто ји: „Го ди на ма у сну пре ла зим је дан исти пут у При шти ни, и 
по на вљам је дан исти страх – го во рим срп ским је зи ком.” Тра у ма 
да ће га на ули ци „У па клу ве се лих љу ди, / у ср цу ве ли ког гра да” 
не ко за у ста ви ти те на осно ву ње го вог је зи ка от кри ти ко је, до во ди 
до сти да, оног каф ки јан ског, ко ји над жи вља ва: „Ћу ти у ме ни мрак 
твој и свје тлост тво ја, / ћу те ки ше, ко ли јев ке и мра ви, / ћу те гро
бо ви и ло па те, / ћу ти глад. / А сва ког тре на знам, / по је шће огањ 
ство ри те ља, / ко сти, ме со и љу бав, / по је шће стид што пљу јем у 

16 Пе тар Пен да, „Мит и иден ти тет у по е зи ји Те да Хју за и Жи во ји на Ра
ко че ви ћа”, Срп ски је зик, књи жев ност, умет ност, збор ник ра до ва са на уч ног 
ску па одр жа ног на Фи ло ло шкоумет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу 31. ок то бра 
и 1. но вем бра 2008. го ди не: Књ. 2, Ин тер кул тур ни хо ри зон ти: ју жно сло вен ске/
европ ске па ра диг ме и срп ска књи жев ност, Фи ло ло шкоумет нич ки фа кул тет 
Кра гу је вац – Скуп шти на гра да Кра гу јев ца, Кра гу је вац 2009, 180–181.
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очи је зи ка”. Пе сма „Ка ме ње љу ба ви” је пе сма ко ја опе ва јед ну не
сва ки да шњу трп њу и ис тра ја ва ње у са мом цен тру не при ја тељ ски 
на стро је них љу ди. Али и хри шћан ску љу бав. „Го ди на ма је при
штин ски све ште ник Ми ро слав По па дић ску пљао ка ме ње ко јим 
су га га ђа ли. У мар ту 2004. спа љен је ње гов храм и дом.” Ка ме ње 
ко јим су га га ђа ли све ште ник је са ку пљао с љу ба вљу: „по ла му 
пу та од мр жње, а по ла од љу ба ви / па уда ри као плод / као ра дост 
на њи ву / Отац му обри ше сво ју крв, / са кри је га да се не сти ди, / 
уто пли дру гим ка ме њем”. Ка сни је, ка да је све ште ни ку за па љен 
храм и дом, при ли ком об но ве то ка ме ње је узи да но у са му цр кву, 
као све док не сва ки да шње љу ба ви и ве ре да се зло мо же по бе ди ти 
је ди но до бро том: „Од ка ме на што му је пао на ср це, / са зи да ли смо 
храм, / сам се ди је лио, / и пу нио ру ке мај сто ри ма. / Да нас, кад отац 
ни је ту, / ми ула зи мо у ње го во то пло ср це”. Пе сма „Дрим” је јед на 
од нај по тре сни јих све до чан ста ва из го на Ср ба из Ме то хи је. У до
ку мен тар ној бе ле шци сто ји: „У ко ло ни ме то хиј ских из бје гли ца, 
пи там дје ча ка Го ра на Сто ја но ви ћа: Гдје сте кре ну ли? Од го ва ра 
– Дрим ће све да нас при ми.” Пе сма ука зу је на сра слост љу ди са 
зе мљом и оним што је на зе мљи, слич ну оној о ко јој смо пи са ли 
го ре, по во дом пе сме „Има и леп шег по ља” Дра го ми ра Ко сти ћа. 
Пе сма је гра ђе на та ко да се кре ће од ми та ка ми ту, она ко ка ко то 
опи су је Пе тар Пен да: 

Су прот ста вља њем ми та о по ста њу и не ста ја ња јед ног на ро да, 
спо зна ја смр ти на ри је ци ко ја за пра во не те че („ми зна мо ка ко из
гле да смрт / на ри је ци ко ја за пра во не те че”), пред ста вља сна жну 
сли ку пу сто ши због гу бит ка оно га што чи ни бит ни дио на ци о нал ног 
и кул тур ног иден ти те та. Упра во та кве про мје не до во де до ства ра ња 
са вре ме них ми то ва ко ји за и ста пред ста вља ју исти ни ту при чу, како 
мит де фи ни ше Мир ча Ели ја де.17 

Две не за о би ла зне пе сме, пе сме мар ке ри, ко је се ба ве сли ком 
стра да ња Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је су „Же тва: ко сов ска” Дра го
ми ра Ко сти ћа и „Ми рис дје це” Жи во ји на Ра ко че ви ћа, а обе об ра
ђу ју те му зло чи на у Ста ром Грац ку код Ли пља на, ка да је на звер ски 
на чин уби је но и из ма са кри ра но че тр на е сто ро срп ских ста нов ни ка 
то га ме ста (ме ђу њи ма и јед но де те), у по љу при ли ком же тве, ју ла 
1999. Исту те му дво ји ца ау то ра об ра ђу ју на дру га чи је на чи не. Пр ва 
пе сма овај ве ли ки зло чин по сма тра у то та ли те ту, да ју ћи же тви 
дру га чи је зна че ње. Же тва за че тр на е сто ро ју на ка ове пе сме пред
ста вља хлеб, док за зло чин це же тва по ста је по ход на Ср бе и њи хово 

17 Исто, 183–184.
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не пре ста но уби ја ње. Дру га пе сма зло чин по сма тра са ин ти ми стич
ког ста но ви шта кроз сли ку мај ке ко ја гр ли две пла стич не вре ће, 
у ко ји ма су те ла дво ји це ње них по жње ве них си но ва, по след њи 
пут осе ћа ју ћи њи хов ми рис.

Пе сма Дра го ми ра Ко сти ћа по чи ње опи сом му че ња и смр ти: 
„Пр во су вам пу ца ли у но ге / а он да мла ти ли по гла ви / Трак то ре 
На го ни ли на те ла вам // До смр ти” и ту не ма пре те ри ва ња ни у 
че му, пе сма ка зу је све она ко ка ко је и би ло. Звер ско му че ње и ижи
вља ва ње над ци ви ли ма ко ји су до шли да при ку пе оно што је њи
хо во. Све до ци овог зло чи на ка зу ју да је по ље би ло пу но кр ви, али 
и де ло ва те ла не срећ них уна ка же них љу ди. Ко стић у на став ку сво
је пе сме њи хо ву смрт лич но про жи вља ва и до жи вља ва, те ука зу је 
на мо гућ ност да су мо жда мо гли да бу ду спа се ни. Пе сма се кон
тра сти ра, на по чет ку ви ди мо бру та лан опис смр ти, да кле то је оно 
што се де си ло, оста ло је оно што се мо гло де си ти, а не зна мо са 
си гур но шћу ка ко се де си ло, оно што је оста ло го во ри о то ме да је 
би ло ја ко су ро во, су ро ви је од оно га ка ко је у на став ку пе сме. Да
кле, пе сма на по чет ку ука зу је на оно ко нач но, на смрт. Он да сле де 
стро фе ко је го во ре да је мо жда смрт мо гла би ти из бег ну та да су 
они ви ка ли и мо ли ли: „Пу сти те глас Ви чи те / Не сти ди те се бо ла 
У се лу ће / До пре ти кри ци Али не ће зна ти / Ко ји је чи ји А пред 
уби ца ма / Сти де ти се не мо ра те // Ви чи те у глас / Но ви це, де те! / 
Са ша, / Бо шко, / Ми ло ва не, / Јо ви це, / Ан дре ја, / Ра де, / Сло бо да не, 
/ Ми ле, / Ми о дра же, / Ста ни ми ре, / Љу би ша, / Мо ми ре, / Ни ко ла!!! 
// За ур лај те сло бод но...”, али већ сле де ћа стро фа за вр ша ва сти хом 
ко ји ука зу је да се „крв ни ци Сми ло ва ти не ће”, и ни су. И без об зи ра 
на то, Ко стић да ље сво ју рет ко ду гу пе сму по но во гра ди на исти 
на чин као и до са да: „За по ма жи те им Бо га / За по ма жи те им де цу 
/ За по ма жи те им хлеб // Та за хле бом по ђо сте // За по ма гај те зе мљу 
на шу Ко сов ску // Зар ни сте бра ћа / Кад је јед на ко во ли те”. Зло
чин ци се ни су сми ло ва ли. По ље пу но кр ви и људ ских очи ју, по ље 
смр ти, же тва смр ти: „Кри чи те По ви је но кла сје / До кле крв ла га но 
оти че / По тек ро ђе ном стр ни шту / Про си пљи те зр на / Из очи ју 
(Вра ћај те)”. Зло чин ци су са че ка ли да се по сао опо сли, да све бу де 
по жње ве но, да се ко јим слу ча јем не ко не отрг не и са кри је, он да је 
кре ну ла же тва смр ти у ко јој су же те о ци по жње ве ни.

Пе сма Жи во ји на Ра ко че ви ћа је све де ни ја и ин тим ни ја, ис пе
ва на кроз мај ку дво ји це на стра да лих. Ова пе сма зло чин по сма тра 
из угла мај ке, ко ја у мо мен ту ка да јој до но се дво ји цу си но ва (тач
ни је оно што је оста ло од њих) у пла стич ним вре ћа ма, осе ћа њи
хов ми рис. Пе сма по чи ње од ла ском на же тву: „Бра те, иза ђи мо у 
по ље! / Ро ди ло је жи то, / ре че мој син, / и одо ше она два мо ја, / два 
ра до ва ња, / дви је пу не ку ће, / два озно је на му жа / она два мо ја.” 
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Стих „и одо ше она два мо ја” на го ве шта ва оно што ће се зби ти. 
Мај ка пред о се ћа па пе сма да ље те че: „А ја не во лим кад то ли ко 
ро ди, / кад од ра то ва, / кад од стра хо ва, / оте жа клас и зе мљи и се би. 
/ (за то ни ка да не жа њи у злу, / оно што се при до бру си ја ло.) / Пу сти 
не ка га од не се ђа во, / не ка га по је ду пти це, / не мој га дје ци у уста. 
/ Зло му је по мо гло да ро ди, / да те на ма ми, / да те са че ка, / да оста
нем без ико га.” Пред о се ћа ње зла и не мо гућ ност да му се отрг не, али 
и бор ба да се од зла од у ста не, да га по бе ди до бро: „Кад су умје сто 
жи та, / по жње ли она два мо ја, / оти шла сам у по ље, / и гр ли ла пра
зно кла сје. / Кад су их умје сто зла та, / до ни је ли у дви је пла стич не 
вре ће, / ни шта ми ни је би ло, / и ни чег ни је би ло, / ста ла сам из ме ђу 
она два мо ја, / из ме ђу два не ба, / да по след њи пут, / осје тим ми рис 
дје це”.

* * *

„У пе сни штву ту бив ство ва ња”, пи ше Бо шко То ма ше вић, 
„огле да се је дан пра да ван ме та фи зич ки чо ве ков зор ње го вог бо
рав ка на зе мљи ко ји иде од ње го вог са зна ња да је ко на чан до ње
го вог по ри ва да ту где је бу де ве чи то”.18 Пе сни штво фак тич но сти, 
са ка квим се су сре ће мо код ове дво ји це пе сни ка по ла зи упра во од 
то га да је „пе смо ва ње јед на вр ста ’про тивмо гућ но сти’ ње го вог 
лич ног на чи на оп стан ка, али, с дру ге стра не, ни шта не сто ји на
су прот, да се твр ди да је по е зи ја ’об у зе ла сам оп ста нак’, та ко што 
га је упу ти ла њој ка ко би он, оп ста нак, био из ло жен ту ма че њу и 
евен ту ал но, сред стви ма по е зи је био про ту ма чен”.19 С об зи ром на 
то са ко јом вр стом и ко ли чи ном зла су се ова дво ји ца пе сни ка су
о ча ва ла, пи та ње оп стан ка мо гло је би ти про ту ма че но је ди но кроз 
по е зи ју. 

Ве о ма је ва жно на гла си ти да њи хо ва по е зи ја ни је де фе ти
стич ка. Ко ли ко она го во ри о пат ња ма и стра да њи ма, о злу, то ли
ко је она и о жи во ту, на ди и об но ви. Сти хо ви Дра го ми ра Ко сти ћа 
„Спас је у стра да њу / па стра да мо” или „Не зна мо // Ба цаш ли нас 
/ или уз ди жеш”, као и сти хо ви Жи во ји на Ра ко че ви ћа „од ка ме на 
што му је пао на ср це, / са зи да ли смо храм, / сам се ди је лио, / и 
пу нио ру ке мај сто ри ма. / Да нас кад отац ни је ту, / ми ула зи мо у 
ње го во то пло ср це”, то не сум њи во до ка зу ју. И не са мо ови сти хо
ви, го то во це ло ку пан ци клус пе са ма „Ве ли ча ду ша мо ја Го спо да” 
из књи ге По ср та ње Дра го ми ра Ко сти ћа је го вор о то ме. О об но ви 
и на став ку жи во та. О смр ти и ра ђа њу.

18 Б. То ма ше вић, нав. текст, 883.
19 Исто, 880.
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Сло бо дан Вла ду шић ће овај наш но ви век де фи ни са ти као 
„век ти ши не”, те ће тим тер ми ном опи са ти и књи жев ност ко ја се 
ства ра у овом ве ку: 

Ка да се из јед ног, на дам се мир ни јег пе ри о да у бу дућ но сти, 
бу де про у ча ва ла са вре ме на срп ска књи жев ност, пла шим се да ће ово 
до ба би ти на зва но до бом ти ши не. Сем не ко ли ко из у зе та ка, ме ни 
се чи ни да је ово за и ста до ба у ко јем ћу те и они ко ји до слов но ћуте, 
и они ко ји ар ла у чу. Шта ће бу ду ћи ис тра жи вач срп ске књи жев но сти 
с по чет ка 21. ве ка за кљу чи ти? Пр во да је ово до ба стра вич ног при
ти ска и стра вич не дез о ри јен та ци је. Сем то га, до ба не до стат ка хра
бро сти. И као ре зул тат има те ти ши ну: да бих вам илу стро вао ту 
ти ши ну за ми сли те да ни је дан је вреј ски пи сац по сле хо ло ка у ста 
ни је те ма ти зо вао хо ло ка уст. Већ да је ре ци мо, пи сао о то ме ка ко 
се про во дио на не кој сти пен ди ји. Ето, то је та ти ши на. Ми слим да 
ће нај бо ља срп ска књи га овог вре ме на би ти она ко ја ће те ма ти зо ва
ти упра во ту ти ши ну ко ја под се ћа на ма глу над по вр ши ном мо ра 
по ко јем плу та ју ле ше ви оста ли иза бро до ло ма.20 

По е зи ја ове дво ји це пе сни ка го во ри о то ме да они не ће да 
ћу те, јер „зи до ви су пре ћу та ли / и сру ши ли су се” („Опе ло за се дам 
сто ти на из цр кве у Гли ни”, И. В. Ла лић), хо ће да све до че, пат њу, 
бол, зло, али и љу бав, тр пље ње и ве ру. 

Мср Жар ко Н. Ми лен ко вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност
Док тор ске сту ди је
zar ko mi len ko vic @hot mail.rs 

20 Сло бо дан Вла ду шић, „Па три о ти зам ни је ствар по слу шно сти, не го сло
бо де”, http://www.pe cat.co .rs /2011/11/slo bo danvla du sicpa tri o ti zamni jestvarpo
slu sno stine goslo bo de/ при сту пље но 6. 7. 2020.




