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и чи та тељ ке („во зљу бље не дште ри ро да на ше го”, ка ко их је име но ва ла 
Еу ста хи ја Ар сић) на раз ми шља ње о увек ак ту ел ним пи та њи ма кри те
ри ју ма из бо ра, на чинâ вред но ва ња књи жев них де ла, си сте ма ти за ци је и 
пе ри о ди за ци је ли те рар ног на сле ђа, од но сно о ме ха ни зми ма књи жев ног и 
кул тур ног пам ће ња и за бо ра ва, ко ји ни у књи жев ној исто ри о гра фи ји (као 
ни у дру гим обла сти ма људ ског ду ха) ни су од ре ђе ни ис кљу чи во вред но
сним кри те ри ју ми ма.
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ПО ЕТ СКА КО СТРЕТ

Сло бо дан Ко стић, Иза бра не пе сме, при ре дио: Дра ги ша Бо јо вић, Па но ра
ма –Је дин ство, При шти на – Ко сов ска Ми тро ви ца 2020

Сло бо дан Ко стић (1952–2012), са вре ме ни срп ски пе сник са Ко со ва 
и Ме то хи је, гра ђе њем сво је по е ти ке отво рио је вра та срп ског пе сни штва 
за ви зан тиј ску ду хов ност или про сто ре по кај ни штва. У ста ром хри
шћан ству по зна то је но ше ње по ко р ног по ја са од ко стре ти, ко зје или 
ка ми ље дла ке, у знак снис хо дљи вог оп хо ђе ња пре ма Бо гу. Ови по ја се ви 
но ше ни су ди рект но до ко же, аскет ски, са ци љем да ко стрет не у мор но 
и пер ма нент но опо ми ње чо ве ка на ње го ву зе маљ ску тру ле жност и пру
же ну шан су за не бе ску веч ност. У том сми слу, на чо ве ку је да би ра, а на 
Бо гу да од лу чу је. Пе сник је, ка ко је сам на вео у свом Све тло пи су сна гу 
за тво ре ње пе са ма цр пео из „ду би не не ба” и „ти ши не по ља”, чи ме је 
свом де лу удах нуо не бе ску ши ри ну и зе маљ ску ко стрет.

Ко стић се оде нуо у ко стрет пе сни штва сле де ћим пе снич ким књи
га ма: Об ра чун с ан ђе лом (1974), Ме так на по слу жав ни ку (1977), Чи та ње 
ма пе (1983), Жи ли ште (1987), По кај нич ке пе сме (2000) и Иза бра не пе сме 
(1993, 2006, 2020 – пост хум но из да ње). Осим на ве де них по ет ских де ла, 
пе сник се об рео у про зи и есе ји сти ци. 

Ства ра ла штво Сло бо да на Ко сти ћа и да нас жи ви у ју жној по кра ји ни 
Ре пу бли ке Ср би је. У пе сни ко ву част Удру же ње по што ва ла ца књи жев ног 
и ду хов ног ра да проф. др Сло бо да на Ко сти ћа и Дом кул ту ре „Гра ча ни ца” 
ор га ни зу ју ма ни фе ста ци ју „Да ни Сло бо да на Ко сти ћа” у Ре ча ну и Гра
ча ни ци. Ко сти ће ва фа ми ли ја, ко ле ге, при ја те љи и сту ден ти у ње го вој 
род ној ку ћи одр жа ва ју при год не књи жев не и умет нич ке про гра ме и сва
ке го ди не из но ва под се ћа ју јав ност на ва жност пе сни ко вог не се бич ног 
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до при но са ду хов ном, обра зов ном, кул тур ном и на уч ном жи во ту на Ко
со ву и Ме то хи ји. 

По себ но ра ду је чи ње ни ца да су 2018. го ди не број ни по што ва о ци 
Ко сти ће вог ра да, за јед но са ње го вим си но ви ма Вла ди ми ром, Ни ко лом 
и ћер ком, проф. др Алек сан дром Ко стић Тму шић, при ре ди ли и пу бли
ко ва ли оби ман и је дин ствен збор ник ра до ва, тј. књи гу за хвал но сти Де ло 
и ми си ја Сло бо да на Ко сти ћа.

Пе снич ка реч Сло бо да на Ко сти ћа ме ан дри ра, у вре мен ском и има
нент но по е тич ком сми слу, из ме ђу по сле рат ног мо дер ни зма и нео сим бо
ли зма, у ко јем ства ра ју Иван В. Ла лић, Ми о драг Па вло вић, Вас ко По па, 
Љу бо мир Си мо вић, Ми ло рад Па вић, а нај зад и Ми ло сав Те шић, и пе
сни ка ду хов не ли ри ке, по пут Вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, Ју сти на 
По по ви ћа, Оца Та де ја, Ата на си ја Јев ти ћа и дру гих. По е ти ку мо ли тве ног 
ша па та ко ју је Иван В. Ла лић ду го гра дио кроз пе сме о мит ској Ви занти ји, 
а уо кви рио је по след њим две ма пе снич ким збир ка ма Пи смо и Че ти ри 
ка но на на кра ју два де се тог и на по чет ку два де сет и пр вог ве ка про ду би
ли су Ми ло сав Те шић, сво јим лир ским спе вом Сед ми ца (1999) и Сло бо
дан Ко стић По кај нич ким пе сма ма.

Но во и пр во пост хум но из да ње Иза бра них пе са ма пред чи та о цем 
отва ра пре глед пе сни ко вог књи жев ног ра да, као и кар ди о грам ску ли ни ју 
раз во ја и ин тен зи ви ра ња ње го вог пе снич ког из ра за. Ова књи га пур пур
них ко ри ца по де ље на је на хро но ло шки уре ђе на по гла вља под на сло вље на 
на сло ви ма пе снич ких књи га, из у зев два ци клу са „Кос” и „Гра ча нич ке 
пе сме и хим не” ко ји сво јим асо ци ја тив ним из ме шта њем из са др жин ског 
кон тек ста збир ки за у зи ма ју но во и по себ но ме сто. Ци клус „Кос” ко ји 
упу ћу је на мит ски по тен ци јал Ко со ва пр ви пут ће се по ја ви ти у Иза бра
ним пе сма ма из 1993. го ди не, док је ци клус „Гра ча нич ке пе сме и хим не” 
из ме штен из По кај нич ких пе са ма. 

Ко сти ће ве Иза бра не пе сме уо кви ре не су три ма књи жев но кри тич
ким освр ти ма: „Пе снич ка ме та но ја Сло бо да на Ко сти ћа” при ре ђи ва ча 
Дра ги ше Бо јо ви ћа, „Мо леб но је пје ни је Сло бо да на Ко сти ћа” Ве ре Ми ло
са вље вић, „Гра ча нич ки ци клус Сло бо да на Ко сти ћа” Дра го ми ра Ко сти ћа 
ко ји осве тља ва ју по е тич ку ге не зу и раз гра на тост апо ло гет ских и уни
вер зал них есте тич ких и стил ских упо ри шта пе снич ке ми сли.

Хро но ло ги ја пе снич ких збир ки у Иза бра ним пе сма ма ука зу је на 
трој ствен ка рак тер Ко сти ће ве по е ти ке. Пр ва фа за оме ђе на је збир ка ма 
Об ра чун с ан ђе лом и Ме так на по слу жав ни ку у ко ји ма вла да мо дер ни
стич ка те жња сло бод ног из ра за, нај пре о је зи ку и ар хе тип ском ка рак те ру 
из го ва ра ња ре чи, а за тим о дис кур су ра та из ви зу ре вој ни ка на од слу жењу 
вој ног ро ка. 

Об ра чун с ан ђе лом ука зу је на све при су ство бор бе та ме и све тла, 
где се мо тив све ће и све тло сти по и сто ве ћу је са го во ром, а мрак са од су ством 
ре чи и ни шта ви лом. По себ но ме сто за у зи ма пе сма „Из ме ђу ко же” ко ја 
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па ви ћев ски ука зу је на пот кож је па лимп се ста или на реч ко ја се у свр ху 
са мо од бра не за зи ђу је у под текст. Ова пе сма ожи во тво ру је реч и уво ди 
мо тив ме ху ра као ап со лу та и крај ње ин стан це из го вор љи во сти: „Црв 
хр че у утро би / пре пла ше ног ме ху ра [...] ме хур ду ва у ко жу / цр ва [...] ме
хур пра ви мал тер / и за зи да ва сво ју / ру пу” (9). 

Ме так на по слу жав ни ку те ма ти зу је рат у по гле ду вој ни ка као је
дин ке са крај ње уни вер зал не рав ни, па се чи та лац мо же на ћи у рај ском 
по се ду чи та лач ке слут ње и исто вре ме но чи та ти ба ла ду о срп ском вој
ни ку са Про кле ти ја у Пр вом свет ском ра ту или пак, крај ње ви зи о нар ски, 
на го то во истом ме сту – Ко ша ра ма из 1999. го ди не: „Мла ди ћи са два
де сет / го ди на / мо гу да бу ду / спрем ни на / све / и да се не пи та ју / да ли 
се / сло бо да / за кла ња те лом / ако се пу ца на њу” (17).

Дру ги по е тич ки сег мент је сте хро но топ ска при зма Ко сти ће ве ли
ри ке, где ће се ја сно на зна чи ти син хро на (про стор на) и ди ја хро на (вре мен
ска) пе снич ка ои ви че ња. Чи та ње ма пе уво ди те му бес ко нач ног мит ског 
про сто ра, а Жи ли ште без вре ме ње као су жи вот пре да ка и по то ма ка или 
ужи ље ње јед них у дру ги ма. За раз ли ку од пр ве две збир ке пе са ма, књи
ге из дру ге ства ра лач ке фа зе из дао је Но лит и до жи ве ле су па жњу књи
жев не кри ти ке. Мо гло би се ре ћи да пе сник тек овим две ма књи га ма 
сту па на ства ра лач ко тло срп ске књи жев но сти. 

Књи га Чи та ње ма пе сво јим си ла ском у искон, до мит ских ар хе ти
по ва чо ве чан ства, од шкри ну ла је вра та аскет ској скру ше но сти и по ка ја њу 
ко ји су уве ли мо ли тве ни об ред ни ша пат у Ко сти ће ву ли ри ку. Чи та ње 
ма пе је сте иш чи та ва ње вла сти тог ве ков ног ог њи шта и ње го вог све у куп
ног од ра за на да на шњи цу. Дом, се ман ти зо ван као ма те ри јал ни и ме та
фи зич ки про стор, у овој књи зи ег зи сти ра као кључ ни мо тив Ко сти ће вог 
де ла. Дом је пред ста вљен као мит ско уто чи ште и уткан је у би так Ре ча на. 
Ре ча ни до че ку ју ве шти цу „на ни шан и об ре де”; исту па ју пред Чу му која 
им мо ри че љад и сто ку; скла па ју са вез са ва шка ма и ужи вље ни у при ро
ду лу та ју ње ним го ра ма. Сан ло го ре ич них Ре ча на је кључ за бра ву при
ро де, твор ба но вог ка ме ног је зи ка и от кљу ча ва ње ње го вих тај ни: „Де ве 
ре чан ске го во ра ху Ка ме ну азбу ку, / свла че ћи ха љи не / на очи вре лог 
де ча штва” (37).

Увод ни сти хо ви пе сме, ко ја де ли на слов са збир ком Жи ли ште, у 
исту зна чењ ску ра ван до во ди је зик и зе мљу: „Зга зи ћеш жи ли ште, и траг ће 
ти сто па ла / на је зи ку би ти је ди ни глас” (46), отва ра ју ћи сплет пе снич
ких сли ка про же тим ра зно ли ким зна че њи ма лек се ме „жи ли ште”. У пе
сми, као и у це лој књи зи, име ни ца „жи ли ште” ин ва зив но умно жа ва сво је 
зна че ње у сво је вр сном се ман тич ком тро у глу: зе мља, дом и је зик. Ова кав 
пе снич ки по сту пак отва ра ат мос фе ру мо ли тве ног ша па та за ог њи ште 
и за на су шну при пад ност ко лек ти ву.

Тре ћа гра на у кро шњи Ко сти ће вог пе сни штва је сте есен ци јал на и 
про дукт је ства ра лач ког зре ња и кон цен тра ци је, а од ре ђу је је по кај нич ки 
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по глед на свет или, ка ко је већ на ве де но, по ет ска ко стрет. Ви зан тиј ске 
те ме и мо ти ви прот ка ни кроз срп ско сред њо ве ко вље у по е зи ји Сло бо
да на Ко сти ћа до би ја ју обри се по ет ске мо ли тве – ау тор ске лир ске пе сме 
ко ја мо ли тве но и по кај но де лу је у умет нич ком есте тич ком по љу. По че
так тре ће фа зе пе сни ко вог де ла мо же мо ве за ти за на ста нак ње го вих 
пр вих пе са мамо ли та ва из ци клу са „Кос” у Иза бра ним пе сма ма из 1993. 
го ди не, а њен вр ху нац у По кај нич ким пе сма ма и „Гра ча нич ким пе сма
ма и хим на ма”.

„Кос” нам отва ра сли ку исто риј ског и мит ског Ко со ва. По тре ба за 
по ка ја њем и мол ба за опрост гре ха око сни це су це лог ци клу са. Пе сма 
„Под се ћа ње на пле ме и праг” исто риј ски удес срп ског на ро да иш чи та ва 
из фик тив ног до ку мен та „Нео т кри ве на хри со ву ља Ла за ра Гре бо стре ка” 
и пре мре жа ва фик ци ју, мит и исто ри ју: „По ку шај да за ши љиш глог, да 
ду неш у за бу ђа лу жи лу / и вра тиш реч на зе мљу, ма где је за ту рио маг, 
/ јер за луд но је че ка ње да ће му иза ћи на нос, ако је / ис пљу ва на у мит. 
/ Поч ни да из го ва раш име Пле ме на по ко јем, да / под се тим те, на зван је 
и твој праг, и траг” (93).

Збир ка пе са ма По кај нич ке пе сме у сво јој це ло сти за сно ва на је на 
је дин стве ном по е тич коесте тич ком ис хо ди шту – мо ли тви. Већ на осно ву 
на сло ва пе са ма из ове збир ке чи та лац до зна је су шти ну ње ног умет нич
ког об зор ја: „Сло во”, „Мол ба”, „По ка ја ње”, „Сми ре ње”, „Крст”, „Ва пај”, 
„Уте ха”, „Бла го слов”, „Хим на љу ба ви”. Пе сма „Гет си ма ни ја” ус по ста вља 
вер ти кал ну ве зу лир ског су бјек та са ко смо го ниј ским ка рак те ром из да је 
у Гет си ман ском вр ту. У пе сма ма по пут ове, Ко стић се ме та тек сту ал но 
спу шта у нај ду бље су шти не чо ве ко вог бив ство ва ња из ре че не у би блиј
ским па ра бо ла ма, кро је ћи спе ци фич ну ор ке стри ра ну фор му ка тре на са 
укр ште ном ри мом: „Ни шта ти се до кра ја одр жа ти не ће мо ћи, / по што 
пре при но са по но са не жр тво вао си глас, / ни ти у дом, у ко ме за ца ри ће 
се но ве но ћи, / угра дио си спра ве за по ме ра ње ума и за спас” (114). 

Па не ги рич ки ци клус пе са ма „Гра ча нич ке пе сме и хим не” са сто ји 
се од шест пе са ма по све ће них ма на сти ру Гра ча ни ца. По сред но, пе сме су 
обра ћа ње Бо гу, јер је гра ча нич ки храм осве тљен као син те за бо жан ске 
сна ге и људ ске не мо ћи у жи вом ди ја ло гу: „Као зе мља без вод на жед на, 
/ То је ду ша мо ја, / Хра ме. / Гре си ме гу ше, у гли бу гњи лим / пуст и сам; 
/ Ако за ва пим, ус та ће да ме, / пр ља ва по сра ме” (133). По ет ска сли ка про
сто ра Ко со ва фор ми ра на у књи зи Чи та ње ма пе на овом ме сту у Ко сти
ће вој по е зи ји до би ја сво је вр стан геоекс цен трич ни ка рак тер, јер про стор 
би ва ире вир зи бил но ваз нет у бо жан ске ску те: „[...] из во ре не у га си ви, 
жи во но сни, / чи је пре чи сте во де на па ја ју на шу ста са лу / бу дућ ност, / јер 
гра ча нич ко при пре ма ње за не бо већ / по че ло је, – / са мо што ми не чу је мо 
сво га све тог / Стар ца” (140). 

Иза бра не пе сме Сло бо да на Ко сти ћа нај це ло ви ти ји су при каз ње го
вог по ет ског ра да ко ји об је ди њу је дис кур се две не ми нов но сти чо ве ко вог 
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де ла ња – дис курс мо ли тве и сми ре ња и дис курс не ми ра и не спо кој ства. 
Ове, по ка кво ћи кон траст не прин ци пе, пе сник не су прот ста вља, већ их 
опе ва ва у це ло сти и це лис ход но сти. У то ме је пу но ћа ис цр пљи ва ња сми
сла Ко сти ће вог пе смо сло вља, али и ли ри ке уоп ште. Књи ге по пут ове 
опо ми њу срп ску и свет ску књи жев ност на су ге стив ну сна гу и сми сло
твор ни по тен ци јал по ет ске ре чи. Скром на и по кај нич ка, у ко стрет оде
ве на, пе сма Сло бо да на Ко сти ћа до да на шњих да на спрем на је да са гле да 
не до вољ но сти ра зо ре ног, раз об ли че ног све та сва ко днев не и сва ко ноћ не 
та шти не. 

Мср Ми лан ГРО МО ВИЋ
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду

Од сек за срп ску књи жев ност
Док тор ске сту ди је

mi lan.grom @gmail.com 

МА ЛЕ ИСТО РИ ЈЕ ВЕ ЛИ КИХ ТРА ГЕ ДИ ЈА ЕПО ХЕ

Игор Ма ро је вић, Оста ци све та, Де ре та, Бе о град 2020

И да ни је не дав но до био на гра ду „Ме ша Се ли мо вић”, ро ман Оста ци 
све та Иго ра Ма ро је ви ћа би ло би де ло ко је за вре ђу је па жњу ши ро ког кру
га чи та ла ца. Ва жна те ма и на чин на ко ји је ли те рар но ин тер пре ти ра на 
до бар су при мер ка ко ве ли ке исто риј ске при че мо гу би ти ис при ча не на 
на чин са о бра зан на шем вре ме ну. 

Али по ђи мо ре дом. На кон до ми на ци је пост мо дер не у срп ској књи
жев но сти то ком по след ње две дец ни је XX ве ка, у пр ве две де це ни је XXI 
ве ка но ви ре а ли зам је по стао до ми нан тан на чин пи са ња, али пре те жно, 
уз из бе га ва ње иде о ло шког ан га жма на, што је би ла ре ак ци ја на ви ше де
це ниј ски иде о ло шки дик тат из со ци ја ли стич ког пе ри о да. Са др жај при
мар но би ва усме рен на де ми то ло ги за ци ју сва ко дне ви це и су му ла кру ма 
ко ји про жи ма ју дру штва XXI ве ка. Про за Иго ра Ма ро је ви ћа је у том 
сми слу па ра диг ма тич на. И у ро ма ни ма и у збир ка ма при ча он је на нео
ре а ли стич ки на чин те мат ски об ра ђи вао три ге о граф ска про сто ра: Бе о град, 
Бо ку Ко тор ску и Шпа ни ју. Иа ко се пр вен стве но ба вио сва ко дне ви цом 
у до ба санк ци ја и НА ТО бом бар до ва ња Ср би је и Цр не Го ре и ка сни је, у 
ње го вој про зи про ма ља ли су се де ло ви на ше но ви је исто ри је. То је по
ста ло ви дљи во и по себ но струк ту рал но ва жно у ње го вом ро ма ну Же га 
(2004), у ко јем је по сту ли трао мо дер ну ли те рар ну сли ку про шло сти. У 
том ро ма ну ће при по ве да ти о Цр ној Го ри у го ди на ма од мах на кон Пр вог 
свет ског ра та (Бо жић на по бу на из 1919. го ди не и ње ни ре флек си), што је 
епо ха ко ја ни је има ла мно го умет нич ких ин тер пре та ци ја до та да. У свему 




