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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

ПОЉЕИЗМЕЂУДВАНЕБА

О ци клу су пје са ма „Ко со во по ље” Вас ка По пе

Тре ћи и сре ди шњи ци клус Ус прав не зе мље Вас ка По пе је сте 
„Ко со во по ље” и са др жи се дам пје са ма. Дви је су те мат ски усмје
ре не на ко са („Ко со ва пе сма” и „Ко со во по слан ство”), па ће о њи ма 
би ти ви ше ри је чи ка да бу де мо го во ри ли о функ ци ји и зна че њу ко са 
у овом ци ку су. Оста лих пет пје са ма је ов дје у сре ди шту на ше па жње. 

Пр ва пје сма но си на слов ци клу са – „Ко со во по ље” – и по чи
ње као де скр тип тив на пје сма, и то као опи си ва ње не чег са свим 
обич ног, сто пу та ви ђе ног и по зна тог:

По ље као сва ко
Длан и по зе ле ни ла.

Али чим је из ре као ову обич ну сли ку о по љу као сва ком дру
гом, пје сник по чи ње да пред мет сво је пје сме оне о би ча ва, чи не ћи га 
не са мо је дин стве ним већ и из у зет ним и не по но вљи вим. На том пољу

Млад ме сец ко си
Пше ни цу се ли цу
Два укр ште на сун че ва зра ка
Сла жу је у кр сти не. 

На том по љу се, да кле, же твом ба ве све тле ћа не бе ска ти је ла 
– млад мје сец и сун це, од но сно два сун че ва зра ка. Млад мје сец 
пше ни цу ко си, а сун че ви зра ци, ко ји су кр сто ли ки, ве жу је и сла жу 
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у кр сти не. Де скрип ци ја из увод ног ди сти ха на из глед се на ста вља 
у ка тре ну, та ко да за ве де ни чи та лац по ми шља да се пред њим 
на ла зи иди лич на бу ко лич ка пје сма у ко јој, исти на, зе мљо дје лач ке 
по сло ве оба вља ју не бе ска ти је ла. Млад мје сец је, ме ђу тим, ме то
ни ми ја ре ли ги је, ци је ле јед не ци ви ли за ци је, од но сно цар ства ко је 
озна ча ва и ко је је при ти сну ло Ко со во по ље – ме то ни ми ја исла ма, 
од но сно тур ског цар ства. Пше ни ца се ли ца – звуч но, рит мич ки и 
сми са о но – асо ци ра на пше ни цу бје ли цу из на род не пје сме: сли ку 
у ко јој име ни ца (бје ли ца) има син так сич ку функ ци ју атри бу та, 
од но сно стил ску епи те та. Исту син так сич ку и стил ску функ ци ју 
има и име ни ца се ли ца, ко ја за мје њу је бје ли цу, до дат но очу ђу ју ћи 
сли ку. Но ва име ни цаатри бут, се ли ца, су ге ри ше да ни је ов дје ри
јеч (са мо) о жи ту ни ти о же тви већ о не кој стра шни јој ко сид би – 
ко сид би на ро да ко ме ће се о бе по ста ти ар хе тип, и то хри шћан ског 
сви је та у ко јем је пше ни ца ве за на за бо жић не, слав ске и по греб не 
оби ча је. Ци је ла стро фа је у зна ку ме то но ми је, ко ја по мје ра зна че
ње са де скрип ци је на исто ри ју и суд би ну на ро да. Сун це је пак 
ве за но за Хри ста, па сун че ви зра ци сла жу по ве за ну пше ни цу у 
кр сти не. Сла га ње сно по ва у кр сти не је хри сто ли ко; пје сник би ра 
лек се му кр сти не, а не њој си но ни мич ну – гра ни це, јер му је по
треб на асо ци ја ци ја на крст и хри шћан ство. При вид на де скрип ци
ја ко смич ке же тве на го вје шта ва те ма ти за ци ју су ко ба ко ји се већ 
рас плам сао – из ме ђу Ту ра ка и Ср ба, од но сно Ко сов ску бит ку. 
Млад мје сец ће до и ста по ко си ти пше ни цу, ко ја ће по ста ти се ли ца, 
а сно по ви ће би ти сла га ни у кр сти не. 

Ри јеч је, до и ста, о тај ним зна ци ма, ра су тим по Ко со ву по љу, 
ко је на глас чи та и об зна њу је цр но ри зац кос – пти ца ко ја сим бо
ли зу је чи но деј ству ју ћег ста ро став ног пје сни ка и му дра ца. Овим 
се пје сма, од но сно сли ка Ко со ва по ља, до дат но оне о би ча ва као 
сли ка по ља са ра су тим тај ним зна ци ма ко је на глас чи та и ту ма чи 
цр но ри зац кос. По ље се пре о бра жа ва у књи гу, од но сно у си стем 
тај них зна ко ва – мо жда баш у Ус прав ну зе мљу:

Кос на глас чи та
Тај на сло ва ра су та по по љу.

У че твр тој стро фи – тер це ту – сли ка је то ли ко за чуд на да по
ста је ми то ло шка:

Бо жу ри ста са ли до не ба
Слу же че ти ри цр на ве тра
Сје ди ње ном кр вљу бо јов ни ка.
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Вје тар, а по го то ву цр ни вје тар, де мон ска је си ла и фи гу ра. 
Че ти ри цр на вје тра су на по чет ку и ја ви ће се на кра ју ци клу са, тек 
у за вр шној пје сми: кос ће, на кра ју, из њи хо вих ру ку, оте ти сво је 
по ље, пре тво ре но у зе ле ни сви так, и од ни је ће га „он зна ку да”. У 
пр вој пје сми се че ти ри цр на вје тра го сте „сје ди ње ном кр вљу бо
јов ни ка” – срп ских и тур ских јед на ко.

Та ко оне о би че но по ље, са ко смич ком жр твом, чи та њем тај
них зна ко ва, ми то ло шком сли ком бо жу ра и че ти ри цр на вје тра, 
не ма се би слич но га. За то је Ко со во по ље као ни јед но дру го – из ме ђу 
два не ба – па је у за вр шном тер це ту пре о кре ну та сли ка из по чет
но га ди сти ха:

По ље као ни јед но
Над њим не бо
Под њим не бо. 

Дру га пје сма у ци клу су је „Ве че ра на Ко со ву по љу”. Не ма тај
не у ср ци ма рат ни ка на Ко сов ској, срп ској Тај ној ве че ри, јер:

Сви се де про вид ни за сто лом
И ви де је дан дру гом зве зду у ср цу. 

Сви ви де јед ни дру ге до у дно ср ца. У ср цу сва ко га од њих је 
зве зда ве ре ни ца с ко јом ће са смр ћу вјен ча ти; сва ки ће се ко сов ски 
ју нак смр ћу при кло ни ти сво јој зве зди ве ре ни ци у пла вим астрал
ним про сто ри ма. „Зве зде у ср цу” су „ве ре ни це зве зде” ко је ће 
при зва ти ко сов ске ју на ке у астрал ну пла вет. 

У дру гој и тре ћој стро фи – обје су тер це ти – ја вља се и чи но деј
ству је Вен цо но сац, глав ни ко сов ски ју нак – кнез (цар) Ла зар. Већ се 
слу ти да је он бу ду ћи му че ник ко ји ће по стра да ти за вје ру и отаџ бину. 
Он је већ при је бо ја при мио му че нич ки, Хри стов вије нац стра да ња. 
Вен цо но сац вр ши об ред нео бич ног при че шћа сво јих бо јов ни ка:

Вен цо но сац им ло ми и де ли
Њи хо ву злат ну про шлост
И они је је ду.

Си па им у пу ти ре бе лих бо жу ра
Њи хо ву руј ну бу дућ ност
И они је пи ју. 

Ко сов ски ју на ци се при че шћу ју све вре ме ном – про шло шћу 
и бу дућ но шћу – а при чест им да је Вен цо но сац, чи не ћи их вјеч ним 
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и по бје ђу ју ћи смрт. Ма че ви већ ре же на ко ље ни ма бо јов ни ка жељ
ни бо ја. У чан ци ма на сто лу огле да се не бо 

И на не бу крај стра шног бо ја.

У по ен ти, на кра ју пје сме, кос сли је ће на де сну ру ку Вјен цо
но сца и за чи ње пје сму. По сљед њу ри јеч о од суд ном бо ју има ста
ро став ни пје сник – кос цр но ри зац – за то смо ње му по све ти ли 
по себ ну па жњу, из дво јив ши га у по себ ни одје љак ра да. „Ко со ва 
пе сма” – пје смамо ли тва – тре ћа је по ре ду и уно си про мје ну у 
ин то на ци ју и перспек ти ву пје ва ња: ис пје ва на је ко со вим гла сом, 
у пр вом ли цу јед ни не. 

У пр вом ли цу, aли мно жи не, из перс пек ти ве ко лек тив ног лир
ског су бјек та – из пер спекти ве елит них ко сов ских бо јов ни ка, ко
ња ни ка – ис пје ва на је че твр та пје сма – „Бој на Ко со ву по љу”. Коња
ни ци с пје смом иду у су срет „окло пље ним зма је ви ма”:

Ја ше мо пе ва ју ћи по љем
У су срет окло пље ним зма је ви ма. 

Не при ја те љи ко сов ских ју на ка су окло пље ни зма је ви, моћ на 
и стра шна хтон ска би ћа, из ро ни ла из до њег сви је та. Пут ко сов ских 
ју на ка је, ме ђу тим, већ од ре ђен и иза бран; Вјен цо но сац је тај дав
на шњи и вјеч ни из бор са мо по твр дио и ак ту а ли зо вао. Из бор је за 
свој на род оба вио знат но ра ни је ње гов глав ни кул тур ни ју нак, и 
глав ни ју нак ово га спје ва – Све ти Са ва, „Наш пре ле пи вуч ји па
стир”, ка ко га ви де бо јов ни ци са Ко со ва по ља. Иа ко не и ме но ван, 
он не сум њи во про си ја ва кроз ове сти хо ве: 

Наш пре ле пи вуч ји па стир
С про цве та лим шта пом у ру ци
На бел цу не бом ле ти. 

Пре по зна је мо га по проц вје та лом шта пу и по вуч јем па стир
ству. Он пра ти сво је вуч је ста до на дан ве ли ке же тве, по ка зу ју ћи 
му астрал не про сто ре на де, утје хе и спа се ња.

Оруж је, ко је је на Ко сов ској ве че ри ти хо ре жа ло на ко ље ни ма 
ју на ка, са да је, у бо ју, по бе сне ло и жед но, па „сâмо се на сред по ља 
ује да, а

Из смрт но ра ње но га гво жђа
Ре ка на ше кр ви из ви ре
Те че увис и уви ре у Сун це

По ље се под на ма ус пра вља. 
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Пр во се ус пра вља људ ска, рат нич ка крв: ци је ла ри је ка кр ви 
из ви ре и те че увис, уви ру ћи у сун це, по ста ју ћи та ко ко смич ка, 
свје тло сна и ва тре на чи ње ни ца. При род но би би ло да крв по ни ре 
и те че на ни же; да се гу би у зе мљи. Код По пе, она је по пут геј зе ра, 
у ве ли ком кр во ско ку до са мо га сун ца, и уви ре у ужа ре ну зви је зду, 
по ста ју ћи ва тра и свје тлост, а не у зе мљу. Не сје ћа мо се да смо 
не гдје дру гдје на шли сун це као увир људ ске, ју нач ке кр ви. То је 
По пи на има ги на ци ја. А са кр вљу, и за кр вљу ус пра вља се и по ље.

Ко со во по ље, да кле, то ком бо ја, пре ла зи из во до рав ног у 
ус прав ни по ло жај – по ста је сре ди шња сли ка ус прав не зе мље. 

Са кр вљу и по љем ус пра вља ју се и по ги ну ли ју на ци. Они кре
ћу за сво јим не бе ским ко ња ни ком, вуч јим па сти ром, и за сво јим 
зви је зда ма вје ре ни ца ма:

Су сти же мо не бе ског ко ња ни ка
И сво је зве зде ве ре ни це
И ле ти мо за јед но кроз пла вет. 

„Бој на Ко со ву по љу” је че твр та, сре ди шња пје сма ци клу са, 
она има по вла шћен по ло жај; она је пје сма си ме тра ла ци клу са. Тек 
из ове пје сме је ја сно от ку да „зве зде ве ре ни це” на Ко сов ској вече
ри у ср ци ма ко сов ских ју на ка. Оне при вла че по ги ну ле ју на ке као 
суд би на; за јед но с њи ма ле те кроз пла вет и ди је ле астрал не про
сто ре. Зви је зде вје ре ни це су и зви је зде во ди ље – у вјеч ност. 

У по ен ти пје сме се чу је „опро штај на пе сма ко са”, ко ја од о здо 
пра ти ју на ке ко ји се ваз но се. У прет по сљед њој пје сми ће се и сама 
ко со ва пје сма по ди ћи и ја ви ће се од о зго. Ус пра вља ју се и уз но се 
и крв, и ју на ци, и по ље, и пје сма ко са. Хо ри зон тал но пре ла зи у 
вер ти кал но. 

Пе та пје сма ово га ци клу са је „Вен цо но сац са Ко со ва по ља”. 
Глав ни ју нак је до био сво ју пје сму: он је пре о бра жен у све ца, који 
– по пут све тог Јо ва на Кр сти те ља и Пре те че – др жи сво ју одсје че ну 
гла ву на дла ну. Бој је за вр шен; пао је мрак роп ства, па је је ди на 
свје тлост та од сје че на гла ва Ла за ре ва, ко ја је исто што и цр ква – 
за ду жби на и сун че ва на мје сни ца:

Др жи на дла ну сво ју од се че ну гла ву
Све тло зар ну сво ју за ду жби ну
И сун че ву на ме сни цу
У све оп штем мра ку.

Вјен цо но сац је исто вре ме но му че ник и бож јак, пре сре ћан 
због ис пу ње ног за вје та и сте че не све то сти; због то га што сто ји на 
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обла ку, бос и у по де ра ној ко шу љи, као бож јак. Опа сан је ре пом 
уби је ног зма ја, што се мо же ту ма чи ти да је тај уби је ни змај тур ски 
цар Му рат, ко ји је по ги нуо на Ко со ву:

Сто ји пре сре ћан на обла ку
Бос у по де ра ној ко шу љи
Опа сан ре пом уби је ног зма ја. 

Вјен цо но сац је – при сје ти мо се – у пје сми „Ве че ра на Ко со ву 
по љу” при че шћи вао сво је ју на ке све вре ме ном, про шло шћу и бу
дућ но шћу. У об је ма пје сма ма је лек се ма пу тир на шла сво је пра во 
об ред но мје сто. У пје сми „Вен цо но сац на Ко со ву по љу” пу тир је 
пре пун ње го ве кр ви, а пар чад ње го вог ма ча се пре тва ра ју у хљеб. 
Опет је с Вјен цо но сцем при че шће не по сред но по ве за но:

У пу ти ру пре пу ном кр ви
На пре се че ном вра ту
Пар чад се ње го вог ма ча пре тва ра ју
У дроб ни хлеб. 

Иа ко му че нич ка жр тва, са гла вом на дла ну, он је жив на кра ју 
пје сме, сје ди њен с ка пи ро се, за па ље ним ко лом бо жу ра и пје смом 
ко са:

Жив је у цр ве ној ка пи ро се
Игра у за па ље ном ко лу бо жу ра
Пе ва у пе сми ко са на овом по љу.

Та пје сма о Вјен цо но сцу, о ње го вој и ко лек тив ној жр тви, о 
Ко сов ској би ци, не пре ста је. 

Прет по сљед ња ше ста пје сма је „Бо јов ни ци са Ко со ва по ља”. 
То је пје сма о бо јов ни ци ма по сли је бит ке, ко ји су ис пу ни ли Ко
сов ски за вјет и до мо гли се све то сти. Пје сма је ис пје ва на у пр вом 
ли цу мно жи не. Ко сов ски бо јов ни ци су за го спо да ри ли „пла вим 
по љи ма / И ру до гор ји ма без под нож ја” – нео д ре ђе ним астрал ним 
про сто ри ма – „И ве нач ли се / Сва ки са сво јом зве здом име ња ки
њом”. Зви је зде у ср ци ма, па зви је зде вје ре ни це, по ста ле су са да 
зви је зде не вје сте. Бо јов ни ци на ста вља ју исти бој и у но во сте че ном 
цар ству. По па ни је на ив ни пје сник ве ли ког ес ха то ло шког оп ти ми
зма. По што на ста вља ју бој „уна траг”, а ни је су сти гли до по чет ка 
већ ше сто го ди на, они као да ис ка зу ју ес ха то ло шку сум њу гла сом 
ко лек тив ног лир ског су бјек та:
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Ов де у цар ству ко је смо сте кли
Скр ште них ру ку на гру ди ма
На ста вља мо бој

На ста вља мо га уна траг

Још ни смо де цо сти гли
И бог зна хо ће мо ли ика да сти ћи
До по чет ка бо ја. 

Сам крај пје сме у зна ку је цр но ри сца ко са: ње го ва зе ле на 
пје сма са да до ла зи од о зго, из над пла вих по ља ко сов ских бо јов ни ка:

Одав де чу је мо
Не где ви со ко над на ма
Зе ле ну пе сму ко са.

Сед ма и за вр шна пје сма ово га ци клу са је „Ко со во по слан ство”, 
о ко јој ви ше пи ше мо пра те ћи функ ци ју и зна че ње ко са у ци клу су. 
Кос оти ма сво је по ље „из ру ку че ти ри цр на ве тра”, пре ли је ће небо 
и но си свој зе ле ни сви так „он зна ку да”. Цр но ри зац кос, пје сник 
и пје вач, чу ва сво је по ље свим цр ним вје тр о ви ма упр кос. Кос се 
ја вља у сва кој пје сми, не у пре ди во че шће и од са мо га Вјен цо но сца. 
Ње го ва је по сљед ња. 

Др Јо ван М. Де лић 
Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
Фи ло ло шки фа кул тет 
Ка те дра за срп ску књи жев ност са 
ју жно сло вен ским књи жев но сти ма 
jo van de lic.de lic @gmail.co m




