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ПО В О Д И

ЛАЗАКОСТИЋ
(1841–1910)

ТО МАШ ЕВЕР ТОВ СКИ

ЛАЗАКОСТИЋИКАТОЛИЦИЗАМ–
ПРОБЛЕМКУЛТАБОГОРОДИЦЕ

1. Ко сти ће ве опа ске о ри мо ка то лич кој цр кви

Ла за Ко стић се ни је мно го ба вио пи та њи ма од но са ко ји нас 
за ни ма ју: из ме ђу ла тин ске кул ту ре, хри шћан ства и ри мо ка то лич ке 
цр кве. Ме ђу тим, те ма кул та Бо го ро ди це по ја вљу је се у не ко ли ко 
ра до ва, раз ра ђе на је на ви ше на чи на, по ве за на са ни зом дис кур зив
них ге не ра ли за ци ја и сте ре о ти па о уло зи за пад ног хри шћан ства као 
де по зи та ла тин ске кул ту ре. Ов де ће се ана ли зи ра ти ова пи та ња.

Пре не го што пре ђе мо на глав ни део раз ма тра ња, вре ди да се 
под се ти мо не ко ли ко ла ба вих но ви нар ских опа ски срп ског пе сни
ка, ко је по ка зу ју и ње гов од нос пре ма пап ском Ри му.

У цр ти ци о Шек спи ро вој дра ми Ро мео и Ју ли ја, Ко стић пред
ста вља ту ма че ње ко је се од но си на фи ло зоф ске ар гу мен те, за сно
ва не на ме та фо рич кој јук ста по зи ци ји „бла та” и „ду ха”. Пре ма овом 
кон цеп ту, ду хов ни еле мент же ли да по ко ри ма те ри ју и из вр ши 
при ти сак на „бла то”, за у зи ма ју ћи та ко ње го во ме сто. Али по што 
сва ка си ла ко ја де лу је иза зи ва ре ак ци ју, инерт но „бла то” се по ме
ра под при ти ском на го ре да за у зме ме сто ду ха. Он пак не осе ћа 
при ти сак, јер ми сли да је про тив ник по ра жен, упа да ју ћи у илу зи
ју ко ја во ди до за до вољ ства гре ха. Ко стић се на ову „пе ри пе ти ју” 
по зи ва не са мо кад су у пи та њу Ро мео и Ју ли ја не го и би блиј ска 
при ча о Ада му и Еви, као и исто ри ја хри шћан ства на За па ду:
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У исто ри ји хри шћан ства по ја вљу је се та пе ри пе ти ја у нај го
ле ми јем раз ме ру. Хри шћан ство, ве ру си ро ти ње, те ши тељ ку убо ги 
и ни шти, пре зор ни цу зе маљ ске сла ве и ве ли чи не, по ви си Кон стан
тин до до сто јан ства и пра ва др жав не, цар ству ју ће ве ре. Ако ика да, 
у оно до ба бе ше др жа ва она ка као што је озна ча ва ше ста ри Ме не
ни је Агри па на ср тљи вом пу ку: тр бу те ла на род ног, Хри шћан ство, 
цар ство не бе сно, дух сви ју ду хо ва пре ме шта ти, си лом пре ме шта ти, 
у тр бу! Ужа сна пе ри пе ти ја, од ко је још и са да па те мло га не ду жна 
по ко ле ња!1 

Хри шћан ство је по бе ди ло Рим, али је, на тај на чин, по ста ло као 
он. Слич ну иде ју из ра жа ва и Адам Миц кје вич (Adam Mic ki e wicz) 
у пе сми „Јо а хи му Ле ле ве лу”, ка да је на пи сао: „Рим је опа сао зе мљу 
сво јим ра ме ни ма”. У „Не до вр ше ној по е ми”, Зиг мунт Кра сињ ски 
(Zig munt Krasiński) ко ри сти из раз „ри мо ва ње” Цр кве, овај нео ло
ги зам, та ко ђе, до бро од ра жа ва Ко сти ће ву ми сао. Ка то лич ка цр ква 
сто га усва ја не га тив но схва ће но ма те ри ја ли стич ко на сле ђе древ не 
ци ви ли за ци је. Као што смо ви де ли, овај суд, ко ји је био при лич но 
уо би ча јен у де вет на е стом ве ку, срп ски пе сник је укљу чио у ши ри 
фи ло зоф ски кон цепт.

У есе ју Санкт Пе тер бург и Мо сква, ово гле ди ште се по ја вљу
је на мар ги на ма раз ма тра ња уло ге Не ма ца у Ру си ји, по сле ре фор
ми Пе тра Ве ли ког. Ко стић сме ло за сту па те зу да Ру ско цар ство 
ни је др жа ва ру ског на ро да већ је под кон тро лом „стра на ца”, че га 
је сим бол но ва пре сто ни ца, Санкт Пе тер бург. Ова си ту а ци ја се 
упо ре ђу је са „Пе тро вом цр квом”:

Тај Санкт Пе тер бург ти че се, ме ђу тим, Све то га Пе тра то ли ко 
ко ли ко је на том пе тре фак ту са зи да на згра да ру ске др жа ве, као 
што је и Хри стос на апо сто лу Ка мен ку по ди гао згра ду сво је цр кве. 
Но, исто је та ко и то сан ктпе тер бур шка др жа ва зби ља ру ска ко ли ко 
је мо жда и са да ња Пе тро ва цр ква оно што је Хри стос хтео да бу де.2

Као што Рим ска цр ква ни је истин ски хри шћан ска већ „ри мо
ва на”, та ко и мо нар хи ја са пре сто ни цом у Санкт Пе тер бур гу ни је 
ру ска већ „по нем че на”.3

1 Ла за Ко стић, Са бра на де ла. О књи жев но сти. Ме мо а ри [Књ. 1], Но ви Сад: 
Ма ти ца срп ска, 1992, с. 50.

2 Ла за Ко стић, Са бра на де ла. О по ли ти ци, умет но сти: но ви ни ски члан ци, 
1, 1863–1878, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 1990, с. 92.

3 У овој оце ни Ру ског цар ства Ко стић се по ду да ра са Миц кје ви чем. Вре ди 
да се под се ти мо ба рем јед ног из во да из на цр та апе ла Ру си ма из 1832. го ди не, у 
ком пољ ски пе сник ука зу је на оту ђе ње ру ске на ци је у цар ској др жа ви: „Ко ли ко 
је има ња ко ја су при па да ла ва шим пре ци ма, ко ји су соп стве ном кр вљу за ли ли 
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Два гор ња при ме ра по ка зу ју не га тив ну оце ну Рим ске цр кве 
и ла тин ске ци ви ли за ци је, до бро ус по ста вље не у Ко сти ће вом раз
ми шља њу о кон ти ну и те ту ма те ри ја ли стич ког Ри ма. Ме ђу тим, 
по себ но ка сни је у жи во ту, Ко стић је свет, укљу чу ју ћи и исто ри ју 
Сло ве на, ту ма чио у сми слу син те зе, а не ан ти те зе. Та ко је пи сао о 
бли ско сти Сло ве на и За па да, упр кос те зи Ма ри је Бо бров ниц ке о 
сло вен ском ми ту (Ma ria Bo brow nic ka).4 У члан ку „Фран цу скору ски 
Са вез и Тол стој” кри тич ки се го во ри о про те сти ма Ла ва Тол сто ја 
про тив фран цу скору ског са ве за и као зна ча јан при мер тра ди ци
је ве за пра во слав них Сло ве на са ла тин ском Фран цу ском ево ци ра 
исто ри ју сло вен ског је ван ђе ља из Реј мса, на пи са ног ћи ри ли цом, 
на ко је су се, при ли ком кру ни са ња, за кли ња ли фран цу ски ца ре ви:

Зар вам сви ти кра ље ви Фран цу ске ко ји, из ве ка у век, из ге
не ра ци је у ге не ра ци ју, као пред став ни ци свог ве ли ког на ро да, у 
нај све ча ни јем тре нут ку свог жи во та по ла жу ру ку на ру ску књи гу, 
не из гле да ју као не ки сим бол? Као да нај хри шћан ски ји краљ, за кли
њу ћи се на рас кол нич ку књи гу, хо ће да ус по ста ве је дин ство две ју 
ве ли ких хри шћан ских цр ка ва, па ма са мо и на тре ну так, али тре
ну так до вољ но ве ли ки да бу де мај ка ве ко ви ма.5

Три на ве де на ци та та, иа ко ни су ко хе рен тан кон цепт, по ка зу
ју од ре ђе ни све то на зор ски оквир. Ла за Ко стић је не га тив но оце нио 
за пад но хри шћан ство, као на ста вак не га тив но схва ће ног Ри ма, 
али је ка сни је у свом жи во ту ис тра жи вао исто ри ју европ ске кул
ту ре као при мер син те зе, а не ан ти те зе. 

Ко ри сте ћи гор ње на ла зе, са да ће мо по бли же по гле да ти нај
за ни мљи ви ји аспект пе сни ко вих по гле да на уло гу Рим ске цр кве 
као де по зи та ра ла тин ске кул ту ре, тј. ње не пер цеп ци је пи та ња ве
за них за култ Бо го ро ди це.

2. Бо го ро ди ца у тра ди ци ји пра во сла вља и ка то ли чан ства –  
пре глед пи та ња

Пре не го што поч нем глав но разматрањe, по треб но је, ба рем 
на крат ко, да ука жем на култ Бо го ро ди це у пра во сла вљу и у ка то
ли чан ству. Сле де ћи ар гу мент не пре тен ду је да ће би ти ду бин ски 

не мач ке, пер сиј ске и кав ка ске про вин ци је, пре шло са да у ру ке Не ма ца и Кир
ги за! [...] Да кле, по ли ти ка ва ших ца ре ва од у век је би ла по ве за на са Не мач ком, 
ра ди учвр шћи ва ња де спо ти зма [...]” – A. Mic ki e wicz, Dzi e la, t. 6. Pi sma fi lo mac kie. 
Pi sma po lityczne z lat 1832–1834, s. 305–306. 

4 Ma ria Bo brow nic ka, Nar kotyk mi tu. Szki ce o świ a do moś ci na ro do wej i kul
 tu ro wej Słowi an zac hod nich i połud ni owych, Kraków 1995.

5 Ла за Ко стић, Са бра на де ла. О књи жев но сти. Ме мо а ри 2, с. 29.
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при каз ове ком пли ко ва не про бле ма ти ке, би ће скре ну та па жња 
са мо на не ко ли ко ва жних пи та ња. Та ква ге не ра ли за ци ја под ра зу
ме ва не из бе жна упро шћа ва ња, али ипак има од ре ђе ну вред ност, 
јер омо гу ћа ва ства ра ње ин тер пре та тив ног кон тек ста.

Оно што по ве зу је пра во сла вље и ка то ли ци зам је сте при зна ње 
Ма ри је као Де ви це и Бо го ро ди це, што из ра жа ва уве ре ње о ње ној 
све то сти и за ла га њу за љу де код Твор ца (иа ко је, на рав но, са овим 
пи та њи ма по ве за но не ко ли ко те о ло шких спо ро ва о ко ји ма ов де 
не ће би ти ре чи). Алек сан дар Вој ћех Ми ко лај чак (Alek san der Woj
ci ech Mi ko laj czak), у де лу по све ће ном Мај ци Бож јој у ка то лич кој 
тра ди ци ји у Пољ ској, ис ти че да ма ри јан ски култ ује ди њу ју хри
шћа не За па да и Ис то ка.6

Ме ђу тим, тре ба за пам ти ти да је јед на од нај ва жни јих те о ло шких 
раз ли ка из ме ђу пра во сла вља и ка то ли чан ства дог ма Ри мо ка то лич ке 
цр кве о Без гре шном за че ћу Бла же не Де ви це Ма ри је (при зна то још 
за Ко сти ће вот жи во та, 1854), пре ма пра во слав ним те о ло зи ма, „та
ква на у ка, ко ја уки да је дин ство при ро де из ме ђу нас и Бо го чо ве ка, 
сво јим по сле ди ца ма иза зи ва по ре ме ћај основ не дог ме ве ре у еконо
ми ју на шег спа се ња кроз истин ско ова пло ће ње Си на Бо жи јег”.7

Су штин ске су, та ко ђе, раз ли ке у тра ди ци ји ико но пи са. Тре ба 
на гла си ти да ико не у пра во слав ној тра ди ци ји ни су тре ти ра не као 
умет нич ко де ло, ма ни фе ста ци је бо жан ства у об ли ку све тих сли ка, 
из ра жа ва ју ћи дог му о Ова пло ће њу. Од нос про то ти па и сли ке иден
ти тет ски од нос.8 

Ле о нид Ус пен ски (Ус пен ский) ис ти че да је Ри мо ка то лич ка 
цр ква од ба ци ла од лу ке Пе тог и Ше стог са бо ра, од но сно њи хо ве 
за кључ ке у ве зи са хри сто ло шким осно ва ма ико не и та ко се „по ву
кла из про це са ства ра ња сли кар ског и ду хов ног је зи ка”.9 Пра во
слав на ико на, „уз по моћ ма те ри јал них сред ста ва, ви дљи вих за 
те ле сне очи, пре но си Бож ју ле по ту и Бож ју сла ву”10, она је хи је рат
ска, кон тем пла тив на, јер из ра жа ва уче ње о Ова пло ће њу, по ве зу је 
бо жан ску и људ ску ди мен зи ју. За пад на умет ност је пак по Ус пен
ском, „за шла на пут про гре сив не се ку ла ри за ци је”11, па чак и нај
ве ћа до стиг ну ћа за пад ног са крал ног сли кар ства фо ку си ра ју се на 

6 A. W. Mi kołaj czak, Bo gu rod zi ca w kul tur ze i tradycji ka to lic ki ej w Pol sce 
– Bo go ro di ca w kul tu rie i ka to lic ze skoj tra dicyi Polszy, tłum. I. Pe trov, War sza wa, 
Mo skva 2008, s. 8.

7 J. Po liszczuk, Poc zi ta ni je Pri e swi a toj Bo go ro dicy w Ros sii – Kult Najś wi ęts zej 
Bo gu rod zicy w Ro sji, red. W. Siłow jow, tłum. H. Pa proc ki, War sza wa, Mosk wa 2010, 
s. 27.

8 K. We it zmann, Poc hod ze nie i znac ze nie ikon, u: Pra wosławie. Świ atło wi ary 
i zdrój doś wi ad ze nia, red. L. Leś ni ew ski, J. Leś ni ew ska, Lu blin 1999, s. 301310.

9 L. Uspieński, Te o lo gia ikony, tłum. M. Żurow ska, Poznań 1993, s. 70.
10 Исто, с. 137.
11 Исто, с. 188.
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оно што је зе маљ ско и чул но. Ме ђу тим, не мо же се ап со лу ти зо
ва ти раз ли ка из ме ђу за пад ног и ис точ ног са крал ног сли кар ства, 
по себ но ка да се узме у об зир ди ја хрон ска ди мен зи ја. Ка ко ис ти че 
Џон Ји а ни јас (John Yian ni as), од 16. ве ка у Грч кој (Крит ска шко ла), 
а од 17. ве ка у Ру си ји, при сут на је тен ден ци ја пре да је ико на за пад ном 
на чи ну.12 На рав но, раз ме на обра за ца и тра ди ци је ни је би ла јед но
стра на, та ко ђе су ка то ли ци цр пе ли из на сле ђа Пра во слав не цр кве.

Ла за Ко стић, због свог обра зо ва ња и еру ди ци је, и ни ма ло 
ла ког жи вот ног пу та, имао је из у зет не ин те лек ту ал не и емо ци о
нал не пре ди спо зи ци је, што га чи ни по себ но осе тљи вим на ком
пли ко ва на, го ре на ве де на пи та ња ме ђу соб них умет нич ких ути ца
ја и њи хо вог иде о ло шког оп те ре ће ња. Пе сник је до шао из пра во
слав не кул ту ре, али је са вр ше но по зна вао не са мо ис точ ну тра ди
ци ју већ и кул ту ру и умет ност ка то лич ког кру га. Био је љу би тељ 
сли кар ства13 (ве о ма је це нио и Рем бран та, та ко ђе, Ра фа е ла), што је 
по себ но ва жно у кон тек сту пред ме та ових раз ма тра ња.14 Ка сни је, 
у овом одељ ку по ка за ће мо ка ко се у Ко сти ће вим де ли ма ме ња 
од нос пре ма раз ли чи тим пред ста ва ма Бо го ро ди це и ко јим вред
но сти ма мо же да слу жи.

3. Ко сти ће ви на па ди на култ Бо го ро ди це

За пр ву фа зу Ко сти ће вих ста во ва ам бле ма ти чан је на пад на 
култ Бо го ро ди це у сту ди ји Или ја да. По глед на јед ну ле пу гла ву, из 
1872. го ди не. Ко стић свр ста ва Је вро си му, мај ку ју на ка на род не 
пе сме, Мар ка Кра ље ви ћа, из над Те ти се, мај ке Ахи ла и из над Бо
го ро ди це, ру га ју ћи се овој по след њој: 

А Ма ри ја? – Сво га бо жан стве ног си на пу сти ла је с ми лим бо гом 
да иде из ку ће, да не мра зи ку ћу по оп шти ни, да јој не рас те ру је му
ште ри је. А кад јој се њен Иса про сла вио, по шла је с бра ћом ње го вом 
да га оби ђе; ал’ си нак не хте де ни ви де ти су јет не ра до зна ли це [...]. Кад 
јој на по слет ку си на обе си ше, не бе ше му ни ме ђу ми ро но си ца ма! – Па 
ипак Бо го ро ди ца, па ипак бо го мај ка, па ипак бо ги ња! Чу дан свет!15

12 J. Yian ni as, Sztu ka i ar chi tek tu ra pra wosław na, [u:] Pra wosławie. Świ atło 
wi ary i zdrój doś wi adcze nia, red. K. Leś ni ew ski, J. Leś ni ew ska, Lu blin 1999, s. 311–326.

13 У јед ном од тек сто ва, Ла за Ко стић пи ше: „Од Пе ште до Па ри за, од Мин
хе на до Бер ли на и Пе тро гра да про шао сам све га ле ри је, на гле дао сам се ску по
це на плат на од сва ко је ру ке, на у жи вао се умјет не ми ли не”, Л. Ко стић, Са бра на 
де ла. При по вет ке. О по зо ри шту и умет но сти, с. 430.

14 О од но су Ла зе Ко сти ћа и Ра фа е ла и Рем бран та пи ше Ми о драг Ра до вић 
– М. Ра до вић, Ла за Ко стић и свет ска књи жев ност, Бе о град: Del ta press 1983, с. 
135–155.

15 Ла за Ко стић, Са бра на де ла. О књи жев но сти и је зи ку, с. 76.
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На пад на Ма ри ју део је кри ти ке па то ло ги је за пад но е вроп ске 
кул ту ре, по ве за не, по Ко сти ће вом ми шље њу, са кул том Бо го ро ди це.16 

Из лаз се ви ди у рас пра ви о кон тра сту хе лен ских вред но сти Или ја де 
са ла тин ском Ене и дом и уоп ште са за пад ном, ро ман скогер ман ском 
кул ту ром. Ау тор сма тра ау тен тич ним из ра зом рим ског ду ха трет ман 
Ди до не, од стра не Ене ја, ко ји од го ва ра рим ској екс пан зив но сти и 
ми ли та ри зму, а на ста вак овог ду ха пе сник ви ди у ро ман скогер
ман ској кул ту ри уоп ште. Од но се: Ита ли ја –Кар та ги на, Ене ја –Ди
до на, Фа уст –Мар га ри та, Ла за Ко стић ко мен та ри ше ре чи ма: 

Јед на за ра за ве је из та два по нај сла вље ни ја пе снич ка умо тво
ра ро ман скогер ман ска. Та за ра за је мо рал на по да ност жен ска. 
Оту да и она бо ле шљи ва, не при род на ре ак ци ја, што се зо ве у пе сни
штву ро ман ти ка, а у ве ри и умет но сти мо гла би се на зва ти ма до
ни змом, обо жа ва њем Бо го ро ди це и без гре шног за че ћа.17

Ла за Ко стић ко ри сти тер мин ма до ни зам за озна ча ва ње не га
тив но про це ње ног ком плек са иде ја, ка рак те ри сти чан по ње го вом 
ми шље њу за за пад ну кул ту ру. У иде а ли за ци ји Бо го ро ди це он 
ви ди, пр во, фал си фи ко ва ње ње ног ствар ног од но са пре ма Спа си
те љу, а дру го, бо лест за пад не кул ту ре, чи ја се екс пан зив ност и 
агре сив ност ма ни фе сту ју не са мо у ми ли та ри зму не го и у де гра
ди ра ју ћем од но су пре ма же ни, ко ји је ком пен зо ван обо жа ва њем 
иде ал не, од но сно не ствар не Бо го ро ди це. Овај на пад по себ но је 
за ни мљив, јер је ка сни је у свом ра ду сам Ко стић сво је вољ но ко
ри стио кон цепт ко ји је био ва жан за ро ман ти зам – ро ман тич на 
љу бав ко ја се од но си на спи ри ту а ли стич ки при ступ жен стве но сти 
ко ју су фор ми ра ли про ван сал ски тру ба ду ри, као и Пе трар ка и 
Дан те.18 Ме ђу тим, у есе ју о ко ме се го во ри, од лу чу ју ћу уло гу у 
кри ти ци ро ман тич ног обо же ња же не има ју вред но сти ко ји ма се 
ру ко во ди све то на зор мла дог Ко сти ћа. На ци о на ли зам по мо де лу 
Ву ка Ка ра џи ћа (окрет ка фол кло ру, ро ман тич ни исто ри зам)19, афир
ма ци ја на род ног и од бој ност пре ма „ро ма ногер ман ској” кул ту ри 
(у ко јој Ко стић вр то гла во спа ја гер ман ски и ро ман ски дух, рим ски 

16 Ка ко пи ше Ста ни слав Ви на вер: „Ма до на, у за пад њач ком за го нет ножен
стве ном ви ду, би ла је за Ла зу бо ле сна по ја ва то га све та” – С. Ви на вер, За но си и 
пр ко си Ла зе Ко сти ћа, Но ви Сад: Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, 2020, с. 563.

17 Ла за Ко стић, Са бра на де ла. О књи жев но сти и је зи ку, с. 64. Тре ба скре
ну ти па жњу да Ко стић, ука зу ју ћи на Фа у ста и Ене и ду као нај слав ни ја де ла ро
ман скогер ман ске кул ту ре, не ка ко за бо ра вља на Бо жан стве ну ко ме ди ју, ко ју 
у дру гим сво јим тек сто ви ма ста вља на пи је де стал.

18 J. Wę giełek ., O miłości ro mantycznej, „Teksty”, 1973, nr 3, s. 84–89.
19 B. Zieliński, Serb ska po wi eść hi storyczna. Stu dia nad źródłami, ide a mi i 

ki e run ka mi ro zwo ju, Poznań 1998, s. 48–63.
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и азиј ски де спо ти зам20) по ве зу ју се са афек то ва ним хе ле ни змом. 
За пад на ци ви ли за ци ја кри ти ко ва на је из ове пер спек ти ве. Та кав 
по глед на свет ин те ре сан тан је по то ме што је срп ски пе сник мно
го ду го вао не мач кој књи жев но сти (Ми о драг Ра до вић твр ди да су 
Ши лер и Ге те на ау то ра San ta Ma ria del la Sa lu te има ли нај ве ћи 
ути цај21) и, као што је већ би ло по ме ну то, био је по зна ва лац рим
ске књи жев но сти, а ње го ви тек сто ви, по себ но пи сма, пре пу ни су 
ла тин ских мак си ма. У на па ди ма на ма ри јан ски култ, ме ђу тим, идео
ло шке де кла ра ци је над ја ча ле су књи жев ни укус.

4. Бо го ро ди ца и екс пан зи ја Ве не ци је

На ста вак на па да на за пад ну кул ту ру, по ве зан са кул том Бо
го ро ди це, по сто ји у пе сми Ду жде се же ни, из 1879. го ди не. Он се 
од но си на исто риј ске до га ђа је. У го ди на ма 1629–1631, ку га је по ха
ра ла Ве не ци ју, а на кон што је епи де ми ја пре ста ла, спа се ни гра ђа ни 
Нај сјај ни је ре пу бли ке по ди гли су ба зи ли ку San ta Ma ria del la Sa lu te. 
То је исто вре ме но био и сим бо лич ни об ред вен ча ња мле тач ког 
ду жда са мо рем. Пра те ће окол но сти по ди за ња ове ве ли чан стве не 
ба рок не цр кве ни су ус пе ле да оду ше ве срп ског пе сни ка. Ка да 
дужд на ја вљу је град њу, Мле ча ни се ћу те ћи сла жу. Са мо је дан 
ста рац пи та да ли ће град ња хра ма би ти мо гу ћа, ка да Мле ча ни 
по се ку све те ке дро ве ко ји слу же као те мељ згра де. Али дужд 
про на ла зи ре ше ње:

Што ће ти ста бла даљ но га ке дра?
Дру гу ми хра ну тре ба ју не дра:
бли же се ди же јед на ми дру га
што ми се на век ни зи ни ру га.22

Она, ко јој се под сме ва, је сте Ви ла За гор ка, оли че ње Дал ма
ци је, ко ја је у 17. ве ку би ла под мле тач ком вла шћу:

Ка ко ме љу ти За гор ка ви ла!
Ал’ ко са ње на опа сти мо ра,
ого лит ви ла сло вен ских го ра!
Чу ли ме, вој но, не ве ста про си,

20 Овај Ко сти ћев став од лич на је илу стра ци ја те зе Ро ла на Бар та о ми ту 
као се кун дар ном се ми о ло шком си сте му, ко ји се гра ди из над пр во бит ног си сте
ма, уно се ћи но ви са др жај – иде о ло шки. – R. Bart hes, Mi to lo gie, red. K. Kłosiński, 
tłum. A. Dzi a dek, War sza wa 2000.

21 М. Ра до вић, Ла за Ко стић и свет ска књи жев ност, с. 157.
22 Ла за Ко стић, Са бра на де ла. Пе сме, с. 368.
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храм нек се ди же на ње ној ко си,
сре жи је, ско си!23

Та ко је град ња цр кве по све ће не Бо го ро ди ци омо гу ће на као 
ре зул тат окрут не екс пло а та ци је ју жно сло вен ских зе ма ља од стра не 
Мле ча на. Бо го ро ди ца је та ко за пле те на у дис курс ко ји из да на шње 
пер спек ти ве мо же да се опи ше као ан ти ко ло ни јал ни. Као што у 
Фа но но вим Укле тим љу ди ма зе мље чи та мо о Евро пи ко ја је из ра сла 
на ште ту Тре ћег све та, из гра див ши сво ју со фи сти ци ра ну ци вили
за ци ју на опљач ка ном зла ту и ди ја ман ти ма24, та ко је у Ко сти ће вој 
пе сми сјај ве не ци јан ске ба зи ли ке по стао мо гућ за хва љу ју ћи екс
пло а та ци ји Сло ве на. Срп ски пе сник се ов де по зи ва на фол клор. 
Ка ко ис ти че Мир ја на Де те лић, је дан ме ђу еле мен ти ма не га тив ног 
сте ре о ти па о Ве не ци ји у на род ној епо пе ји би ло је су прот ста вља ње 
бо гат ства Ре пу бли ке са екс пло а ти са ним сло вен ским по да ни ци ма.25

Ва жан је и ју го сло вен ски на ци о на ли зам Ко сти ће ве пе сме – 
срп ски пе сник пи ше о упо тре би дал ма тин ских шу ма, а си но ви 
ви ле За гор ке, ко ји ма су на не те не прав де су хе рој ски Цр но гор ци, 
чи ју су хра брост опе ва ли не са мо ју жно сло вен ски ро ман ти ча ри већ 
и, на при мер, Миц кје вич. Та ко је, као у ра ни је опи са ном есе ју, сли
ка Бо го ро ди це по ве за на са екс пан зив ном и агре сив ном за пад ном 
ци ви ли за ци јом, у су прот но сти са Сло вен ским кра јем, чи ји су по
кро ви те љи љу ди пре у зе ти из на род не тра ди ци је – мај ка Је вро си ма 
и па ган ска ви ла. На овом ме сту, та ко ђе је вред но по но во обра ти ти 
па жњу на то ка ко исто риј ски усло ви ути чу на дра стич ну раз ли ку 
из ме ђу сли ке Ве не ци је у пољ ској и срп ској књи жев но сти. Ју жни 
Сло ве ни су би ли жр тве Мле тач ке по ли ти ке су пер си ле, да кле, не
га тив ни су до ви ве за ни за ши ре ње Ре пу бли ке Св. Мар ка, игра ју 
мно го ве ћу уло гу, не го у пољ ској књи жев но сти.

5. Ма до на, ка то ли ци зам, из да ја

У Ко сти ће вој дра ми Пе ра Се ге ди нац, из 1882. го ди не, до ла зи 
до очи глед не про ме не у при сту пу сли ка ма Ма до не. У тек сту по
сто ји је дан за ни мљив при мер ек фра зе. Ми тро по лит Ви ћен ти је 
Јо ва но вић, цр кве ни по гла вар Ср ба из Вој во ди не, фи гу ра ко ја није 

23 Исто, с. 369.
24 F. Fa non, Wyklęty lud zi e mi, tłum. H. Igal sonTygi el ska, War sza wa 1985, s. 64.
25 М. Де те лић, Мле ци цви јет, а Ца ри град сви јет. Сли ка Ве не ци је у еп ским 

пе сма ма бал кан ских Сло ве на, у: Ве не ци ја и сло вен ске књи жев но сти. Збор ник 
ра до ва. При ре ди ли: Де јан Ај да чић и Пер си да Ла за ре вић Ди Ђа ко мо, Бе о град, 
Сло во Сла виа 2022, с. 40
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у скла ду са исто риј ским чи ње ни ца ма, пред ста вљен је у дра ми на 
крај ње не га ти ван на чин, по што је ви део кћер ку на слов ног ју на ка, 
Ју лу, ко ја је по то ну ла у ту гу на кон смр ти свог во ље ног, и по ре ди 
је са Ра фа е ло вом Сик стин ском Ма до ном:

У Бе чу ви дех јед ну при ли ку
из Ри ма што је онуд про не ше.
Не мач ки је дан за њу, ве ле, краљ,
ло ви ну је про д’о др жа ве.
При по вет ка је да је на сли к’о
Ар хан ђео све ти, Ра фа и ло сам.
При ка зу је ти мај ку бож ју
у свој ди во ти сла ве не бе ске, 
на де сни ци јој че до, мла ди бог.
Ан ђел ски кор над гла вом бла гу је,
око ње сла ва, бла жен ство и рај.
Ал’ ни у си на ни у ма те ре
на ли цу не ма бла же но сти те.
Из очи ју им чи таш ту гу, бол;
да ле ко им се по глед упи ре
у јед ну тач ку, је дан ко бан знак:
и си ну се и бож јој ма те ри
сред не за глед не сла ве не бе ске 
при ви ђа гр дан от куп су ђе ни,
но ко ји све ту мо же би ти спас, 
те сла ву ту за слу жит за на век; 
усред ми ло сти ср ца бо жи јег 
при ви ђа им се расп ти је, крст;
у де ти њој у див ној зе ни ци
на го ве штен ра за зна јеш му знак.
На ту ме сли ку жи во под се ћа,
ју на че Пе ро, ова тво ја кћи:
ле по та јoј и ку ће тво је глас
око ње сли ка рај ско бла жен ство,
али ока цр ног зра ка ду бо ка
от кри ва тај не не ке ту ге бол.26

Овог пу та, де ло Ра фа е ла, ка то лич ког сли ка ра, по ја вљу је се као 
иде ал ле по те и ду хов но сти. Ко стић из но си ам би ва лент ност, ка
рак те ри стич ну за Сик стин ску Ма до ну – сли ка, пре не го што ју је 
ку пио Ав густ III Сак сон ски, ве ли ки елек тор Сак со ни је и краљ Пољ

26 Ла за Ко стић, Дра ме, при ре дио Је ре ми ја Жи ва но вић, Бе о град: Срп ска 
књи жев на за дру га, 1922, стр. 147–148.
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ске, ку пље на је за га ле ри ју у Дре зде ну, би ла је ока че на у ка пе ли 
бе не дик тин ског ма на сти ра Св. Сик ста, окре ну та рас пе ћу, уз не ми
рен из раз ли ца Бо го ро ди це сим бо ли зу је свест о бу ду ћим пат ња ма. 
Да ли Ко сти ће ва ле па ек фра за зна чи при хва та ње ка то лич ких пред
ста ва Ма до не, ко је од ра жа ва ју не са мо ње ну уло гу у Бож јем пла ну 
спа се ња већ и фи зич ку ле по ту а, та ко ђе, и праг ма тич ну при ро ду 
са крал не умет но сти? То твр ди, из ме ђу оста лог, Ми о драг По по
вић.27 Ја сми на Ах ме та гић сма тра да, за хва љу ју ћи за ди вље но сти 
ле по том, „цр ни ка рак тер” ми тро по ли та Ви ћен ти ја, сти че по зи тив
не осо би не.28 Чи ни се, ме ђу тим, да ако се ци ти ра ни мо но лог чи та 
у кон тек сту це ле дра ме, мо же се до ћи до дру га чи јег за кључ ка, на 
шта ука зу је Ми о драг Па вло вић.29 Ка сни је у дра ми, ми тро по лит 
ће по ку ша ти да за ве де Ју лу, ко ја је хте ла да уђе у ма на стир и да му 
бу де вер на, под ње го вом бри гом. По ре ђе ње де вој ке са пре ле пом 
Ма до ном то је из раз жуд ње, па им пли цит не ре чи епи ско па до во де 
до кри ти ке сен зу ал но сти у пред ста вља њи ма Ма ри је у ка то лич кој 
умет но сти.30

Та ко ђе је вред но на по ме ну ти да се пр ва чи ње ни ца ко ју спо ми
ње Ви ћен ти је Јо ва но вић ти че це не ко ју је пла тио за сли ку Ав густ III 
Сак сон ски, што су ге стив но од ра жа ва епи ско пов ма те ри ја ли стич ки 
при ступ. Осим то га, Јо ва но ви ће ва ре фе рен ца на Ра фа е ло ву сли ку 
је дан је од еле ме на та спо ра ка то лич ке Ау стри је и пра во слав них 
Ср ба, из не тих у дра ми. Ко сти ће ва дра ма спа да у низ ро ман тич них, 
ју жно сло вен ских де ла, ко ја тре ти ра ју про блем ве ре, пре/обра ће ња 
и иден ти те та, по пут Ње го ше вог Гор ског ви јен ца31, Кр ште ње на 
Са ви ци Фран ца Пре шер на, Смрт Сма илаге  Чен ги ћа Ива на Ма жу
ра ни ћа32 или Је ли са ве та, кне ги ња цр но гор ска Ђу ре Јак ши ћа. Срби, 
ко ји су се због уче шћа у ра то ви ма Ау стри је про тив Тур ске на шли на 

27 „У тра ге ди ји Пе ра Се ге ди нац пе сник нам да је из ван ред ну сли ку Ра фае
ло ве Ма до не. И ов де, у пи та њу је иста сим па ти ја пре ма ка то лич кој Бо го ро ди ци 
ко ју ће мо сре сти у пе сми San ta Ma ria del la Sa lu te – М. По по вић, Сим бол је дин ства 
ре ал не и тран сцен ден тал не ко ег зи стен ци је, „Књи жев ност”. 1971, т. 52, с. 128. 

28 Ј. Ах ме та гић, Ко сти ћев „Пе ра Се ге ди нац” и „Гор ски ви је нац”, у: Лаза 
Ко стић, ред. Л. Си мо вић, Бе о град 2011, с. 183.

29 М. Па вло вић, San ta Ma ria del la Sa lu te Ла зе Ко сти ћа, у: Есе ји о срп ским 
пе сни ци ма, Бе о град 1981, с. 256.

30 Чи ње ни ца да је упра во Ра фа ел по др врг нут тој скри ве ној кри ти ци је 
то ли ко ва жни ја, јер се овај сли кар че сто при ка зу је као при мер су бли ма ци је, 
еле ган ци је и иде а ли зма [...]. На Ко сти ће вом при ме ру, по де ла је на ли ни ји Ис ток – 
За пад хри шћан ства, за то ре мекде ло ита ли јан ског сли ка ра мо же да функ ци о нише 
као сим бол ма те ри ја ли зма и сен зу ал но сти.

31 Ви ди: Ј. Ах ме та гић, Ко сти ћев „Пе ра Се ге ди нац” и „Гор ски ви је нац”, 
у: Ла за Ко стић, ред. Љ. Си мо вић, Бе о град 2011.

32 Де таљ не ана ли зе про бле ма ти ке иден ти те та и је дин ства у по ме ну тим 
де ли ма са др жи мо но гра фи ја Ти хо ми ра Бра јо ви ћа – Т. Бра јо вић, Иден тич нораз
ли чи то. Ком па ра тив ноима го ло шки оглед, Бе о град 2007. 
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те ре ну Хаб збур шке мо нар хи је, по зи ва ни су да при хва те уни ју са 
Ри мо ка то лич ком цр квом. За глав ног ју на ка де ла, Пе ру Се ге дин ца, 
пра во сла вље је основ на од ред ни ца срп ског иден ти те та. На дру гој 
стра ни, у пр вом чи ну, Ви ћен ти је Јо ва но вић по ку ша ва да убе ди 
Ср бе да при сту пе уни ји, у за ме ну за уво ђе ње на сле ђа до сто јан ства 
ми тро по ли та. Од лу ка ју на ка има не дво сми сле но не га тив ну ди мен
зи ју, не са мо због соп стве ног ин те ре са већ и због по ме ну тог про
бле ма ве ре, ко ји за ју жно сло вен ске ро ман ти ча ре ни је био са мо фор
мал но пи та ње вер ске при пад но сти, већ и фун да мен тал но пи та ње 
ко је се ти че иден ти те та. Ви ћен ти је, ко ји ус хи ће но го во ри о ка то
лич кој Ма до ни, ни је са мо раз врат ник већ и из дај ник. Шта ви ше, 
у раз го во ру из ме ђу би ску па и цар ског са вет ни ка Цин цен дор фа 
(Zin zen dorf), ци та ти из Је ван ђе ља ко ри сте се на из о па чен на чин. 
У овом кон тек сту Зо ри ца Не сто ро вић ко ри сти кон цепт кон тра дик
тор ног па ра ле ли зма – би блиј ске ре чи у усти ма ју на ка до би ја ју 
су прот но зна че ње од ори ги на ла.33 У овом кљу чу тре ба раз у ме ти 
и по хва лу Ра фа е ло вој сли ци из Јо ва но ви ће вих уста, са мо се чи ни 
да ка то лич кој умет но сти да је ве ли чи ну. Та ко ђе, тре ба до да ти да је 
ова ква не га тив на пре зен та ци ја Ви ћен ти ја део Ко сти ће ве кре а тив
не иде је и не ма по кри ће у исто риј ским чи ње ни ца ма. Ми тро по лит 
је до при нео уре ђе њу мо на шког жи во та, као и раз во ју про све те, јер 
је осно вао тзв. Ла тин ске шко ле и до во дио учи те ље из Ру си је, што 
је би ло од ве ли ког зна ча ја за раз вој обра зо ва ња код Ср ба.34 Та ко
ђе је по ку шао да од бра ни Ср бе од агре сив не кул тур не и вер ске 
по ли ти ке Ау стри је.35 Из у зет но не га ти ван при каз ли ка ми тро по
ли та у дра ми, раз ли ку је се од са чу ва них исто риј ских за пи са, ту ма
чен је као алу зи ја на лик та да шњег ми тро по ли та кар ло вач ког и 
срп ског па три јар ха Гер ма на Ан ђе ли ћа, ко ји је Ко сти ћу на нео мно ге 
про бле ме. Ау тор дра ме се бра нио, по зи ва ју ћи се на пра во ау то ра 
да сло бод но ин тер пре ти ра исто риј ске при ме ре и на ау то ри те те 
јед ног Ши ле ра и Шек спи ра.36

6. По ка ја ње и апо те о за

Ла за Ко стић је 1899. го ди не по се тио Ве не ци ју и цр кву San ta 
Ma ria del la Sa lu te. Пу то ва ње у ме ста та ко бо га то при сут на у књи
жев но сти и кул ту ри, као што је бив ши глав ни град ја дран ске ре

33 З. Не сто ро вић, Бо го ви, ца ре ви, љу ди. Тра гич ни ју нак у срп ској дра ми XIX 
ве ка, с. 216.

34 Isto ri ja ško la i obra zo va nja kod Sr ba, prir. E. Ha sa na gić, Be o grad 1974, с. 
108–116. 

35 С. Ву ко вић, Срп ски је рар си од де ве тог до два де се тог ве ка, Бе о град; Под
го ри ца; Кра гу је вац 1996.

36 М. Ра до вић, Ла за Ко стић и свет ска књи жев ност, оп. цит., с. 175–179.
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пу бли ке, пре ма ре чи ма Ол ге Пла шчев ске (Ol ga Płaszczew ska), 
„пу то ва ње кроз тек сто ве је у јед на ком или чак ве ћем сте пе ну него 
по ге о граф ском про сто ру”.37 У слу ча ју Ко сти ћа, по се та Ве не ци ји 
је, та ко ђе, би ло пу то ва ње кроз соп стве не тек сто ве. Ко сти ће ва по
след ња пе сма, ко ја но си на слов San ta Ma ria del la Sa lu te, об ја вље на 
го ди ну да на пре ње го ве смр ти, 1909. го ди не, ње го ва је по ет ска и 
ег зи стен ци јал на sum ma, ко ја пот пу но ме ња пер спек ти ву раз ма тра
ња кул та Бо го ро ди це. Вра ћа се ве не ци јан ска ба зи ли ка и ње на по
кро ви тељ ка, али је од нос лир ског су бјек та пот пу но раз ли чит. Он 
мо ли Бо го ро ди цу за опро штај:

Опро сти, мај ко све та, опро сти,
што на ших го ра по жа лих бор,
на ком се, устук сва кој зло сти,
бла го же ној те би по ди же двор;
пре зри, не бе сни це, вре ло ми ло сти,
што ти зе маљ ски са гре ши створ,
ка јан ти љу бим пре чи сте ску те
San ta Ma ria del la Sa lu te.38

По сто ји бо га та ли те ра ту ра на те му овог Ко сти ће вог ре мекде ла, 
о де лу и ње го вој ре цеп ци ји на пи са на је чак и мо но гра фи ја.39 Вас ко 
По па је San ta Ma ria del la Sa lu te на звао „нај леп шом пе смом на шег 
[српског] је зи ка”40, а слич не фра зе на ла зе се у мно гим ко мен та ри
ма. Те шко је украт ко са же ти це ло куп но бо гат ство про бле ма ти ке 
де ла, го во ри ће се са мо о нај ва жни јим про бле ми ма ве за ним за лик 
Бо го ро ди це у пе сми.

Зна чај на је већ по ме ну та про ме на од но са пре ма за штит ни ци 
ба зи ли ке San ta Ma ria del la Sa lu te. Љу бо мир Си мо вић, као је дан од 
глав них фак то ра ко ји од ре ђу ју про ме ну Ко сти ће вог од но са пре ма 
Бо го ро ди ци, ис ти че ње го во раз о ча ра ње иде ја ма у ко је је ве ро вао 
у мла до сти (по себ но по ли тич ким), што је ре зул ти ра ло по ма ком ка 
тран сцен ден ци ји.41 О Ко сти ће вом по врат ку у кри ло цр кве пи ше и 
Ми лан Ка ша нин.42 За ни мљив је и би о граф ски кон текст. Прет по

37 Płaszczew ska O., Pr ze str ze nie kom pa ratystyki – ita li a nizm, Kraków 2010, 
s. 485.

38 Ла за Ко стић, Са бра на де ла. Пе сме, с. 425.
39 П. Ми ло са вље вић, Жи вот пе сме Ла зе Ко сти ћа San ta Ma ria del la Sa lu te, 

Но ви Сад 1981.
40 В. По па, Ла за Ко стић, у: Век пе сме San ta Ma ria del la Sa lu te, ред. Х. З. 

Ла зин, Но ви Сад 2009, с. 100.
41 Љ. Си мо вић, Бе ле шке о Ла зи Ко сти ћу, „Књи жев ност”, 1973. 
42 М. Ка ша нин, Све до чан ство о Ла зи Ко сти ћу, у: Збор ник исто ри је књи

жев но сти СА НУ, Књ. 6, Ла за Ко стић, ред. В. Ђу рић, Бе о град 1968, с. 254. 
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ста вља се да је пе сма из раз љу ба ви пре ма Лен ки Дун ђер ској, ко ја је 
умр ла 1895. го ди не. Ово се укла па у пе снич ку кон вен ци ју „умр ле 
љу бав ни це” (мр тва дра га), ко ја је би ла јед на од нај ва жни јих кон
вен ци ја срп ске и европ ске ро ман ти чар ске књи жев но сти.43 Ко стић, 
ме ђу тим, иде да ље од, на при мер, Бран ка Ра ди че ви ћа или Јо ва на 
Јо ва но ви ћа Зма ја и ов де иде а ли зу је сво ју во ље ну, чи не ћи је по
сред ни ком из ме ђу не ба и зе мље. Да кле, де лу је у кру гу иде ја и 
схва та ња ко ји су че тр де сет го ди на ра ни је кри ти ко ва ни као ма до
ни зам. Пот пу но све сно, Ко стић се по зи ва на иде а ли зу ју ће пред
ста ве жен стве но сти, ка рак те ри стич не за тру ба ду ре про ван сал ске, 
за пад но е вроп ске ре не сан сне и ро ман ти чар ске књи жев но сти.44 На 
при мер, у че сто ци ти ра ном пи сму Си ми Ма та ву љу Ко стић тра жи 
од при ја те ља да за пи ше епи те те ко је Пе трар ка у сво јој по е зи ји 
да ру је Ла у ри.45 Ко мен та то ри ука зу ју, та ко ђе, да во ље на у San ta 
Ma ria del la Sa lu te под се ћа на дан те ов ску Бе а три че46, од но сно, пре
ма Е.Р. Курциjусу (ErnstRo bert Cur ti us), „оли че ње вр хов ног спа
се ња у ли ку же не – ема на ци ја Бо га”.47

San ta Ma ria del la Sa lu te про чи та на је и у ин тим ном кон тек сту 
Ко сти ће вог днев ни ка, ко ји је на пи сан на фран цу ском је зи ку, у 
ко ме опи су је сво је сно ве ве за не за Лен ку48, на осно ву овог ма те ри
ја ла Вла де та Је ро тић и Вла ди мир Ма тић из не ли су пси хо а на ли
тич ка ту ма че ња овог де ла.49 Ве не ци јан ска ба зи ли ка ви ђе на је као 
ерот ски сим бол, а у апо те о зи Бо го ро ди це ви ђе на је ком пен за ци ја 
за осе ћа ња ве за на за Лен ку, као и ра ну смрт Костићевe мајкe.50

43 У том кон тек сту ту ма чи Ко сти ће ву пе сму и Сло бо дан Вла ду шић. Ви ди: 
С. Вла ду шић, Ко је убио мр тву дра гу. Исто ри ја мо ти ва мр тве дра ге у срп ском 
пе сни штву, Бе о град 2009.

44 О по ве за но сти ове пе сме са кла сич ном то пи ком европ ске љу бав не 
књи жев но сти (Пе трар ка, Дан те, Ге те) пи са ла је, та ко ђе, и Та ња По по вић – Т. 
По по вић, Струк ту ра и се ман ти ка пе снич ких сли ка у пе сми „San ta Ma ria del la 
Sa lu te” Ла зе Ко сти ћа, „Књи жев на исто ри ја”, 2020, т. 42, бр. 142, с. 469–475. 

45 М. Ра до вић, Ла за Ко стић и свет ска књи жев ност, с. 106.
46 Ви ди, на при мер, П. Ми ло са вље вић, Жи вот пе сме Ла зе Ко сти ћа San ta 

Ma ria del la Sa lu te, с. 79; М. Ра до вић, Ла за Ко стић и свет ска књи жев ност, с. 
95–109; М. По по вић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти. Ро ман ти зам, т. 3, Бе о град 
1972, с. 3; Д. Мак си мо вић, Од Бе а три че до Лен ке – Ко сти ће ве ва ри ја ци је Дан те
о вих те ма, „Fi lo loš ki pre gled”, 2011, t. 38, nr 1, s. 25–39.

47 Cur ti us E. R., Li te ra tu ra eu ro pej ska i łacińskie śred ni o wi ec ze, tłum. A. Bo
row ski, Kraków 2005. 

48 Днев ник је пр ви пут об ја вио и пре вео М. Ка ша нин, он је, та ко ђе, твр дио 
да пе сма San ta Ma ria del la Sa lu te по ти че из ин тим них пе сни ко вих бе ле жа ка. 

49 Ви ди: В. Је ро тић, О пре о бра жа ји ма жен ског у ду ши Ла зе Ко сти ћа и 
ње го вој пе сми „San ta Ma ria del la Sa lu te”, „Књи жев ност”, 1971, бр. 2, с. 200–206; 
В. Ма тић, Две Ма ри је, „Књи жев ност”, 1971, бр. 2, с. 120–127. 

50 Ин те ре сан тан је ко мен тар пси хо а на ли тич ке ин тер пре та ци је де ла од 
В. Мал ба шки Пу по вац, Ве не ци јан ска цр ква као фрај ла Ла зин ерот ски сим бол, 
у: Ве не ци ја и сло вен ске књи жев но сти, оп.цит., с. 343–350.



893

Ста ни слав Ви на вер ис ти че пе сни ко ву на кло ност пре ма баро
ку (оту да и ње го ве игре ре чи ма) и на во ди да су се у ар хи тек ту ри 
ба рок не цр кве ис пре пле ла че ти ри осе ћа ња те мељ на за ау то ра San ta 
Ma ria del la Sa lu te: култ ра но из гу бље не мај ке, култ ле по те, култ 
Лен ке Дун ђер ски, као и срп ство (Срп ство), ко је је жр тво ва но за 
ле по ту, ко ја је схва ће на као нај ве ћа вред ност, не са мо етич ка већ 
и естет ска (ов де је ва жан кон текст пе сме Ду жде се же ни и иде ја 
бе де ма, ко јој ће мо се вра ти ти при кра ју одељ ка).51

Лик по кој не во ље не, нео ства ре не љу ба ви, де ви це, ко ја се сада 
ја вља са оног дру гог све та у сно ви ма и до но си ми стич ну уте ху, 
до не кле је сли чан Бо го ро ди ци. Да кле, су прот но ути ску ко ји оста
вља при по вр шном чи та њу пр ве стро фе, то ни је про сто по ка ја ње 
и хим на Бо го ро ди ци. Узи ма ју ћи у об зир ову ком пли ка ци ју при 
чи та њу пр вог сти ха („Опро сти, мај ко све та, опро сти”) по ста вља ју 
се два пи та ња: 1) за што лир ски су бјект же ли опро штај и 2) ка ко 
до жи вља ва ону, због ко је тра жи опро штај. У ли те ра ту ри на ову 
те му, при тра же њу од го во ра, обич но упу ћу ју ра ни Ко сти ће ви ра
до ви (већ по ме ну ти), у ко ји ма је он ху лио про тив Бо го ро ди це, као 
и мла да лач ки ан ти ла тин ски и ан ти ре ли гиј ски го во ри (нпр. пе сма 
Еј, роп ски све те, дра ма Мак сим Цр но је вић). 

Пе тар Ми ло са вље вић, ме ђу тим, још скре ће па жњу на је дан 
аспект: у на ред ним стро фа ма де ла лир ски су бјект не по ми ње са мо 
„бо ро ву шу му” (по зи ва ње на пе сму Ду жде се же ни) већ број не гре
хе: „Опро сти мај ко, мно го сам стра до / мно ге сам гре хе по ка јо ја”.52 

Пре ма Ми ло са вље ви ћу, гре шни ка рак тер има, та ко ђе, и љу бав, на 
шта су ге ри ше стих 56: „опро сти мо је гре шне за лу те”, због сво је 
ап со лу ти за ци је. У 77. сти ху во ље на је упо ре ђе на са Бо гом – „Тад 
ми се она од о нуд ја ви, / Ко да се Бог ми по ја ви сам” – у пе сми се не 
по ја вљу ју са мо еле мен ти ан тро по цен трич не иде је са мо спа се ња53 

(ви ди 48: „сву веч ност за те, див ни тре ну те), али у то ну про ме теј
ског бун та, на ро чи то у по след њим, ек ста тич ним сти хо ви ма – „зве
зда ма ће мо по ме рит пу те / сун ци ма за сут се љен ске сту де”.54 Вре
ди на по ме ну ти да је Про ме теј, ми ље ник ро ман ти ча ра,55 био ва жан 
хе рој за Ко сти ћа, по ја вљу је се, из ме ђу оста лог, у зна чај ним пе сма ма 

51 С. Ви на вер, За но си и пр ко си Ла зе Ко сти ћа, Бе о град 2005, с. 563.
52 Ви ди: П. Ми ло са вље вић, Жи вот пе сме Ла зе Ко сти ћа, с. 54. 
53 Тре ба по ме ну ти да, пре ма Де ни су де Ру жмо ну, кон цеп ци ја ро ман тич не 

љу ба ви у европ ској кул ту ри има гот ске ко ре не и ан ти хри шћан ска је – Ro u ge
mont D., Miłość a świ at kul tury zac hod ni ej, tłum. L. Eu stac hi e wicz, War sza wa 1999. 

54 На про ме теј ску ме ру сти ха ука зу је и Ми о драг По по вић, „он се ипак 
до кра ја не пре да је, не од ри че се про ме теј ства” – М. По по вић, Сим бол је дин ства 
ре ал не и тран сцен дан тал не ко ег зи стен ци је, с. 131. 

55 Ja nion M., Gorączka ro mantyczna, Kraków 2000, по гла вље „Про ме теј, 
Ка ин, Лу ци фер”. 
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Про ме теј и Ја дран ски Про ме теј. Не по ми ње се слу чај но, та ко ђе, 
фи гу ра Тан та ла (оми ље ног као „слат ки плод Тан та ло вог ро да”), чо
ве ка ка жње ног за зло чин ис ку ша ва ња бо го ва. Мо гу се ви де ти од ре
ђе не ам би ва лент но сти – обо же ње Бо го ро ди це пра ти је ре тич ко обоже
ње же не, ка зна за бо го ху ље ње иде ру ку под ру ку са про ме теј ством.

Дру го, од по ме ну тих пи та ња, је пи та ње сли ке са ме Мај ке Бож
је. Вре ди по но ви ти пр ви стих: „Опро сти, мај ко све та, опро сти”. 
Фор му ла ци ја „мај ко све та” је дво сми сле на, „све та” се мо же чи та ти 
као при дев жен ског ро да (у овом слу ча ју ра ди се о обр ну тој син
так си) или као ге ни тив ре чи „свет”. Ми о драг Па вло вић при ста је 
на пр во чи та ње и ви ди га у сти ху ко јим се кон сти ту и ше све тост 
Бо го ро ди це56, схва та ју ћи је као „све ту мај ку”, ma ter san cta. На дру
гој стра ни, Мла ден Ле ско вац, ко ји је, та ко ђе, ана ли зи рао раз ли чи те 
ру ко пи сне ва ри јан те де ла, ис ти че да је Ко стић то ком ра да на пе сми 
про ме нио рас по ред ре чи („све та мај ко” у „мај ко све та”), ме ња ју ћи 
та ко зна че ње: „Ко стић је [...] осе тио да је Ma ter Mun di фе но мен 
ду бљи и об у хват ни ји но Ma ter San cta.”57 Слич но раз ми шља Пе тар 
Ми ло са вље вић, а до дат ни увод ни ар гу мент уво ди но ву, ин те ре
сант ну пер спек ти ву ин тер пре та ци је Ми о драг Ра до вић. Ау тор књи
ге Ла за Ко стић и свет ска књи жев ност ви ди у по ме ну том сти ху 
ве зу са Ши ле ро вом пе смом Die Ele u sische Fest, ко ја се за вр ша ва 
ре чи ма „Die be gluc ken de Mu ter der Welt” („бла го сло ве на Мај ко 
Све та”).58 Ра до вић у тој слу чај но сти ви ди за ни мљи ве по сле ди це:

Ко стић јед ним по те зом пе ра, ши ле ров ским обр том, уво ди хе
лен ски по јам „мај ке све та” и свој ства ми то ло шке бо ги ње пре но си 
на лик Бо го мај ке [...] Бо го ро ди ца с јед не стра не, по при ма обе леж је 
Це ре ре (Mu ter der Welt), а с дру ге стра не бо ги ње Иштар. Обе бо ги ње 
при па да ју истом ар хе ти пу мај ке: мај ке све га по сто је ћег и кул ту 
плод но сти. Оба бо жан ства при па да ју знат но ста ри јим ре ли ги ја ма 
од по ја ве хри шћан ства.59 

За кључ ци ис тра жи ва ча о усва ја њу ка рак те ри сти ка па ган ских 
бо ги ња у ли ку Мај ке Бож је, у Ко сти ће вој пе сми, мо гу се сма тра ти 
за су ви ше да ле ко се жне, јер се за сни ва ју не са мо на осно ву ана ло
ги је и чи ње ни це до брог по зна ва ња Ши ле ро вих де ла од стра не 
Ко сти ћа. Ме ђу тим, чак и др же ћи скеп тич ну дис тан цу, вре ди обра
ти ти па жњу на то ко ли ко да ле ко се жне тран сфор ма ци је мо же про ћи 
лик Бо го ро ди це.

56 М. Па вло вић, San ta Ma ria del la Sa lu te Ла зе Ко сти ћа, с. 243. 
57 М. Ле ско вац, О Ла зи Ко сти ћу, Бе о град 1978, с. 240. 
58 М. Ра до вић, Ла за Ко стић и свет ска књи жев ност, с. 167. 
59 Исто, с. 167–168. 
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Вре ди пред ста ви ти ка кве иде о ло шке по сле ди це по вла чи апо
те о за Ма ри је и њој по све ће ни храм на Ве ли ком ка на лу. Цр ква San ta 
Ma ria del la Sa lu te сим бол је ле по те и ње но име се вра ћа у сва кој 
стaнци пе сме као по след њи стих. Ита ли јан ска фра за, кон траст на 
са остат ком пе сме, та ко ђе, абе це дом, ин те гри са на је у са др жај срп
ске пе сме. То је у скла ду са основ ним на че лом Ко сти ће вог по гле
да на свет, те о ри јом укр шта ја, укр шта ња. Ово тка ње за ни мљи во 
ко ри сти Ми о драг По по вић у члан ку Сим бол је дин ства ре ал не и 
тран сцен дан тал не ко ег зи стен ци је. По ла зе ћи од при су ства итали
јан ског из ра за у срп ском тек сту, ис тра жи вач пред ста вља ту ма че ње 
San ta Ma ria del la Sa lu te као ви зи ју ве ли ке син те зе: тран сцен дент ног 
и има нент ног, ду хов не и те ле сне љу ба ви, али и За па да и Ис то ка, 
у окви ру јед не европ ске кул ту ре:

Срп ски бор већ у по е ми Бе се да стра да у тр но ви тој бор би про
тив Ту ра ка. У пе сми Ду жде се же ни, по се че ни бо ро ви су де бла од 
ко јих су Мле ча ни са гра ди ли сво ју ве ле леп ну ба рок ну цр кву. Од 
тих бо ро ва оста ло је се ме; из ње га ће на ста ти цр но гор ски ју на ци 
ко ји ће на ста ви ти веч ну бор бу за сло бо ду [...] Тек у кон тек сту пе сме 
Ду жде се же ни, от кри ва се и сим бо лич ни сми сао по чет них сти
хо ва San ta Ma ria del la Sa lu te. Узи ђу ју ћи срп ске бо ро ве као сту бо ве 
у за пад но е вроп ско умет нич ко зда ње, Ко стић ши ри по ље њи хо ве 
сим бо ли ке. Они у ње го вој има ги на ци ји сим бо ли шу све ју на ке и 
ро до љу бе, гра ни ча ре, хај ду ке, уско ке, му че ни ке ко ји су, ги ну ћи у 
бор би про тив тур ске на је зде на бе де ми ма за пад но е вроп ске кул ту
ре, вла сти том смр ћу угра ди ли се у њу, на шу европ ску San ta Ma ria 
del la Sa lu te.60

Пре ма По по ви ће вом ин спи ра тив ном ту ма че њу, за о крет ка 
кул ту Бо го ро ди це и иде а ли за ци ја жен стве но сти, зна чи и про ме ну 
иде о ло шке ори јен та ци је. Култ Бо го ро ди це ви ше ни је из раз бо ле сне 
не мач коро ма нич ке кул ту ре и екс пан зив но сти ла тин ског на ро да 
већ еле мент за јед нич ког на сле ђа, чи ја нај бо ља илу стра ци ја мо же 
би ти чи ње ни ца да се у ве не ци јан ској ба зи ли ци на ла зи ви зан тиј ска 

60 М. По по вић, Сим бол је дин ства ре ал не и тран сцен ден тал не ко ег зи стен
ци је, с. 132–133. Љу бо мир Си мо вић та ко ђе пи ше на сли чан на чин: „У том тре
нут ку, ве ру јем, Ла зи Ко сти ћу ни је би ло ва жно што је Ма до на ка то лич ки сим бол: 
би ло му је ва жно из вор но зна че ње тог сим бо ла, и он Бо го ро ди цу ни је до жи вео 
као ’над ре ли гиј ски’, већ као над ка то лич ки, над пра во слав ни, тј. ва се љен ски, 
оп ште хрић ски сим бол. Та ко је Ла за Ко стић, пре све га, сле де ћи пут сво је пе снич
ке до след но сти и сво је ви зи је све та, над ра стао и свој ви зан ти ни зам, и до спео 
на ону ви си ну с ко је се ни је ви де ла гра ни ца из ме ђу ка то ли ци зма и пра во сла вља, 
из ме ђу Ис то ка и За па да, Бал ка на и Ве не ци је.” – Љ. Си мо вић, Бе ле шке о Ла зи 
Ко сти ћу, оп. цит., с. 256.
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ико на Бо го ро ди це. Ан ти те за За пад – сло вен ски свет, ко ја до ла зи до 
из ра жа ја у ра до ви ма о ко ји ма смо већ го во ри ли, за ме ње на је син
те зом. За јед нич ка европ ска кул ту ра укљу чу је ла тин ски За пад и 
ви зан тиј скосло вен ски Ис ток. По зи ва ње на иде ју бе де ма хри шћан
ства до зво ља ва да се кон ста ту је да иа ко Сло ве ни ни су ства ра ли сво
јим ру ка ма ре мекде ла ла ти ноза пад не кул ту ре, они, та ко ђе, има
ју пра во на њих, јер је њи хо во ства ра ње би ло мо гу ће за хва љу ју ћи 
сло вен ским жр тва ма. За ни мљи во је да та кве иде је из но си и Ко стић 
у већ ци ти ра ном пи сму „Sla visches Cen tral blatt” – Сло ве ни има ју 
пра во на на сле ђе европ ске кул ту ре, јер су упра во они омо гу ћи ли 
раз вој Евро пе, уми ру ћи на ње ним гра ни ца ма. Вре ди по но во ци
ти ра ти од ло мак из овог пи сма:

Има то ме го то во већ хи ља ду и по го ди на от ка ко су из азиј ских 
бес крај них сте па, по пут ка кве људ ске ре ак ци је на днев но окре та ње 
зе мље, за пад Евро пе по че ле да пре пла вљу ју пу сто па шне хор де ко је 
су све ру ши ле пред со бом и увек на но во за ти ра ле не до вр ше но за
по че то де ло кри ста ли за ци је со ли хри шћан ске кул ту ре рас тво ре не 
у во ди кла сич ног па ган ства. Ти по губ ни на ле ти тра ја ли су го то во 
цео је дан ми ле ни јум све док им се по пут бе де ма ни је ис пре чио 
је дан на род, ко ји је, до ду ше, сво јим ге о граф ским по ло жа јем пре 
свих био као ство рен да оба ви тај за да так, али је, с дру ге стра не, 
ње го ва му че нич ка суд би на у од бра ни кул ту ре би ла уто ли ко уз ви
ше ни ја, бу ду ћи да је по свом пр во бит ном дру штве ном би ћу по нај
ма ње од го ва рао тој свет ско и сто риј ској уло зи. Тај на род по стао је 
бе дем у од бра ни ци ви ли за ци је, али је за то сто ле ћи ма сам мо рао да 
под не се сву си ли ну ра зор них во да. Тај на род био је кул тур ни на род 
Сло ве на. Кр ва ре ћи у од брам бе ној бор би на гра ни ца ма хри шћан ског 
све та, тај на род омо гу ћио је мир но та ло же ње ду хов них кри ста ла 
хри шћан ске на у ке уз цр ве ну нит кла сич но сти, ко ју је ви зан тиј ско 
из бе гли штво про ву кло кроз та ла се за пад но е вроп ских вер ских ко
ме ша ња и су да ра. Ка ко он да да си но ви ју на ка са Сит ни це, са Кал ке 
и Мо ра ве, ка ко он да да по том ци Ми ло ша, Ива на, Ја ро сла ва и Со бје
ског не би има ли пра во да део оних пло до ва сма тра ју сво јим чи је 
је мир но са зре ва ње би ло омо гу ће но њи хо вим му че ни штвом?61

По сто ји ви дљи ва ре фе рен ца на иде ју an te mu ra le.62 Ово пи смо 
на пи са но је 1865. го ди не, зна чи, у Ко сти ће вој мла до сти, баш као 

61 Л. Ко стић, Пре пи ска 1, оп. цит., с. 277–278. 
62 Вре ди обра ти ти па жњу на при су ство слич не иде је код Миц кје ви ча, у 

ко јој он на гла ша ва уло гу По ља ка, бра ни ла ца Евро пе. Ово је ва жан еле мент 
Миц кје ви че ве исто ри о зо фи је пре Па ри ских лек ци ја. Ви де ти: A. Mic ki e wicz, 
Dzieła, t. 6. Pi sma fi lo mac kie. Pi sma po lityczne z lat 1832–1834, op. cit., s. 321. 



897

и Или ја да. По глед на јед ну ле пу гла ву. Из гле да да иде о ло шке раз ли
ке нај бо ље об ја шња ва кон текст оба тек ста – Ко стић се дру га чи је 
обра ћао Ср би ма ис ти чу ћи зна чај сло вен ске на род не кул ту ре, ко
ри сте ћи на ра ци ју ко ју је Ма ри ја Бо бров ниц ка ока рак те ри са ла као 
сло вен ски мит; друк чи је је пи сао уред ни ку беч ког ча со пи са, же
ле ћи да ис так не ме сто сло вен ске ре ги је у европ ској кул ту ри. Те шко 
је про на ћи бо љу илу стра ци ју те зе Сте фа на Грин бла та (Step han 
Gre en blatt), да је умет нич ко де ло ре зул тат пре го во ра из ме ђу умет
ни ка, опре мљен спе ци фич ним, сло же ним зби ром кон вен ци ја, ин
сти ту ци ја и дру штве не прак се.63

7. Ла за Ко стић и ка то ли ци зам –  
про блем кул та Бо го ро ди це – ре зи ме

Од нос Ла зе Ко сти ћа пре ма кул ту Бо го ро ди це ви ше стру ко је 
пи та ње. Ево лу ци ја ства ра лач ких по гле да од су штин ског је зна ча ја. 
Кри ти ка про из во да бо ле сне ци ви ли за ци је За па да, у есе ју о Или ја ди, 
а по во дом све ти ње по све ће не Мај ци Бож јој, у зна ку ве не ци јан ске 
екс пан зи је, им пли цит на кри ти ка сен зу ал но сти Ма до не Ра фа е ла, 
у дра ми Пе ра Се ге ди нац, на ла зи сво ју су прот ност у пе сми San ta 
Ma ria del la Sa lu te, ко ја је про же та обо жа ва њем иде ал не во ље не 
же не, из ра жа ва ју ћи син те зу зе маљ ског и не бе ског, као и оног што 
је ис точ но и за пад но у европ ској кул ту ри (ма да се тре ба се ти ти 
ту ма че ња ко ја на гла ша ва ју хе те ро док сну ре чи тост Ко сти ће ве по
след ње пе сме).64 

Пре вео с пољ ског
Зо ран Ђе рић

63 S. Gre en blatt, Po etyka  kul tu ro wa. Pi sma wybra ne, op. cit., s. 42. 
64 На по ме на пре во ди о ца: овај есеј део је ком па ра тив не сту ди је То ма ша 

Евер тов ског Два ли ца la ti ni tas. Ре цеп ци ја ла тин ске кул ту ре у де ли ма Ада ма 
Миц кје ви ча и Ла зе Ко сти ћа (To masz Ewer tow ski, Dwie twar ze la ti ni tas. Re cep cja 
kul tury łacińskiej w dziełach Ada ma Mic ki e wic za i Lazy Ko sti cia, Poznań 2014). У 
из дво је ном по гла вљу о Ла зи Ко сти ћу из о ста вље на су упу ћи ва ња на дру га по гла
вља у сту ди ји Евер тов ског.




