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ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

КОСЦРНОРИЗАЦ

О функ ци ји и зна че њу ко са у ци клу су „Ко со во по ље”  
Вас ка По пе

У свих се дам пје са ма ци клу са „Ко со во по ље” ја вља се пти ца 
кос као ин те гра тив ни сим бол по ве зу ју ћи све пје сме у ци клус, одно
сно у цје ли ну. Кос је и цр на пти ца по ко јој је Ко со во по ље до би ло 
име, и пје сник цр но ри зац.

Он, у пр вој пје сми, „на глас чи та / Тај на сло ва ра су та по по
љу”. Та ко се ус по ста вља па ра ле ли зам из ме ђу ко са и хо до ча сни ка, 
пје сни ка: и хо до ча сник ис пи су је сво је тај не зна ко ве, са ку пља ју ћи 
ка ме ње ко је ће раз ди је ли ти и ту ма чи ти по по врат ку у Бе о град. И 
хо до ча сник је от кри ва лац и ту мач тај не. Кос цр но ри зац је пје сник 
ко ји чи та и од го не та тај не, дру ги ма не ви дљи ве зна ко ве; про на ла
зач и от кри ва лац тај не. 

Он ће у дру гој пје сми – на Ко сов ској ве че ри – сле тје ти „на 
де сну ру ку вен цо но сца” – кне за Ла за ра, хри сто ли ког му че ни ка и 
двој ни ка Све тог Јо ва на Кр сти те ља по стра да њу, и за по че ти пје сму. 
Ко со ва пје сма пра ти бој и вјен цо но сца. Де сна је пра ва ру ка, ру ка 
исти не и от кри ћа. Спој вјен цо но сца и пје сни ка цр но ри сца је ар хе тип. 

Тре ћа је „Ко со ва пе сма”, ис пје ва на из пер спек ти ве и гла сом 
ко са, у пр вом ли цу јед ни не, што ће ре ћи да се њо ме ми је ња и лир
ски су бје кат, и ин то на ци ја, и пер спек ти ва у од но су на прет ход не 
пје сме, али и на цио ци клус. У пр вим двје ма стро фа ма, и у за вр шној, 
кос от кри ва и по твр ђу је свој иден ти тет: он је ста ро став ни пје сник, 
цр но ри зац кос, угра ђен у име Ко со ва по ља – по ље је ње го во и по 
име ну и по иден ти те ту, и по при пад но сти, и по пје сми. Пр ва и дру
га стро фа гра де сми са о ну, иден ти тет ску цје ли ну: 
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Ја кос
Цр но ри зац ме ђу пти ца ма
Скла пам и рас кла пам кри ла. 

Чи но деј ству јем на сред сво га по ља
Пре тва рам у кљу ну
Кап ро се и зр но зе мље у пе сму. 

Пје сма, од но сно пр ви тер цет, по чи ње за мје ни цом ја, пр вим 
ли цем јед ни не, од но сно пред ста вља њем чи та о цу/слу ша о цу. Дру
ги стих је апо зи ци ја су бјек ту, од но сно пр вом сти ху: цр но ри зац 
ме ђу пти ца ма зна чи онај ко ји чи но деј ству је, све ште ник и ста ро
став ни пје сник исто вре ме но, ка кви су би ли пје сни ци и пи сци прет
ко сов ског и ко сов ског до ба. Ње го ва пје сма је ду бо ког мит ског и 
исто риј ског пам ће ња, пра ће на скла па њем и рас кла па њем цр них 
кри ла, што је дио ње го во га чи но деј ство ва ња, од но сно об ре да. 

Дру ги тер цет упра во го во ри о ко сов ском чи но деј ство ва њу: 
кос чи но деј ству је на сред сво га по ља, ства ра ју ћи пје сму. Ства ра ње 
пје сме је чу до рав но ли тур гиј ском чу ду: док се на ли тур ги ји хљеб 
и ви но пре тва ра ју у Хри сто во ти је ло и у Хри сто ву крв – у жр тву 
ко ја се при но си и ко јој се при сту па за рад спа се ња – цр но ри зац кос 
пре тва ра „у кљу ну / Кап ро се и зр но зе мље у пе сму”. Пје сма је ре
зул тат ко со вог чи но деј ство ва ња – об ре да – и ме та фо рич ки на ста је 
од зр на зе мље и ка пи ро се; ства ра лач ким про це сом ко ји је исто
вре ме но и об ред. Ни је ли то и је дан По пин ме та фо рич ки ис ка зан 
по е тич ки став о при ро ди ро до љу би ве по е зи је?

По е тич ке им пли ка ци је има и тре ћи за вр шни тер цет, од но сно 
сед ма стро фа у пје сми:

Пе вам
И па лим јед но пе ро из ле вог кри ла 
Да ми пе сма бу де при мље на. 

Пје сма, да кле, тра жи жр тву – па ље ње пе ра из ли је вог ко со вог 
кри ла – „да бу де при мље на”. Пје сник је тај ко ји се ви ше стру ко за 
пје сму жр тву је. Бо ри се и за ње но при ма ње, по го то ву што пје сма 
ли чи на мо ли тву, па па ље ње пе ра из ли је вог кри ла мо же зна чи ти 
исто што и амин – не ка та ко бу де. 

„Ко со ва пе сма” је, да кле, уо кви ре на три ма по е тич ки усмје
ре ним тер це ти ма: два ма на по чет ку и тре ћим на кра ју пје сме. 
Тер це ти у овој пје сми има ју на гла ше ну по е тич ку функ ци ју. Из
ме ђу дру гог и тре ћег тер це та на ла зе се че ти ри ди сти ха. „Ко со ва 
пе сма” има, да кле, укуп но се дам стро фа. 
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У дис ти си ма до ла зи до про мје не гла гол ског об ли ка и па де
жног об ли ка су бјек та. У сва ком ди сти ху кључ ни је по је дан импе
ра тив: бу ди, по бе ди, усре ћи (два пу та). Им пе ра тив је об лик ди рект
ног обра ћа ња – апе ла и за мол бе – пра ћен је во ка ти вом. Цр но ри зац 
кос се у овом об ре ду обра ћа бо ју, тра ви, по бје ди (у два ма дис ти си
ма): бо ју, са же љом и мол бом да бу де ли јеп; ца ри ци тра ви – да је
ди на по би је ди; по бје ди – да усре ћи ца ри чи не слу ге, ко ји је цр ве
ним мли је ком хра не, и слу шки ње зви је зде, ко је је у сре бро обла че. 
Лич на за мје ни ца ти по ја ча ва тон обра ћа ња и за мол бе, али из ража
ва и бли скост, од но сно збли жа ва ње цр но ри сца ко са с оним ко ме 
се обра ћа пје смом као мо ли твом. Оту да и по сту пак на бра ја ња оних 
ко ји ма се кос обра ћа: 

Ти бо ју су тра бу ди леп

Што ће ре ћи пра ве дан

Ти зе ле на ца ри це тра во
Ти је ди на по бе ди

Ти по бе до усре ћи ца ри чи не слу ге
 Ко ји је цр ве ним мле ком хра не

Усре ћи и ње не слу шки ње зве зде 
Ко је је у жи во сре бро обла че.

Бој мо же би ти ли јеп је ди но ако је пра ве дан; ље по та и прав да 
су из јед на че не. Сре ди шње мје сто у на бра ја њу ли ка зе ле на ца ри ца 
тра ва. Цр но ри зац кос се мо ли за ње ну по бје ду. Она и је сте, пре ма 
ко со вој ви зи ји бу ду ћег бо ја, је ди на пра ва по бјед ни ца; ње ној по
бје ди до при но се оба про тив ни ка. Она је зе ле на ца ри ца, ко смич ка 
чи ње ни ца, ко ју „цр ве ним мле ком хра не” бо јов ни ци оби ју вој ски. 
За то су сви уче сни ци бит ке ње не слу ге. Тра ва, кр вљу за ли ве на, 
оста је жи ва по бјед ни ца и њу зви је зде „у жи во сре бро обла че”. Цар
ство оста је на кр вљу на хра ње ној зе ле ној ца ри ци тра ви. Она ће 
ра сти и об на вља ти се; мно ги бо јов ни ци не ће. 

Ко со ва пје сма до би ја ко смич ке ди мен зи је. Цр но ри зац кос 
на го вје шта ва да је пје сник ко смич ких до ме та и оно стра них, мета
фи зич ких про сто ра. Он је при пад ник оне ве ли ке и моћ не пје снич
ке по ро ди це ко ја је ство ри ла ста ру срп ску књи жев ност, од но сно 
по е зи ју, ко ју је Вас ко По па ве о ма ци је нио и по што вао. По пи на 
при сна ве за са на шом сред њо вје ков ном књи жев но шћу не сум њи ва 
је и по твр ђу је се из ци клу са у ци клус ње го ве пје снич ке књи ге 
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Ус прав на зе мља. На кра ју, у по ен ти пје сме „Бој на Ко со ву по љу”, 
у ње ном за вр шном ди сти ху, пре по зна је се са ста вљач ан то ло ги је 
Ју тро ми сле но срп ске сред њо вје ков не по е зи је – не ма њић ког до ба. 
Но ше ни сво јом про ли ве ном кр вљу увис, пре ма сун цу, и пре ма 
свом не бе ском ко ња ни ку, по ги ну ли, па вас кр сли срп ски рат ни ци 
чу ју од о здо пје сму ко са ко ја их пра ти:

Од о здо нас пра ти
Опро штај на пе сма ко са. 

(Под ву као Ј. Д.)

Осим у тре ћој и сед мој – за вр шној – пје сми, ко је су у цје ло сти 
те мат ски усмје ре не на ко са цр но ри сца, сти хо ви о ко су и о ње го вој 
пје сми су, по пра ви лу, на кра ју пје са ма, у њи хо вим по ен та ма ко је 
на гло, из но ва оба сја ва ју пје сму као цје ли ну. Пје сма ко са пра ти 
ваз не се не срп ске рат ни ке у бо ју на Ко со ву по љу, а у пје сми „Вен
цо но сац са Ко со ва по ља”, по сје че ни кнез Ла зар је жив „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 
Ко со ву по љу”. Вјен цо но сац уче ству је у ко со вој пје сми не са мо као 
њен при род ни глав ни ју нак већ и као вас кр сли по јац и ко сов ко
а у тор. 

Пје сма „Бо јов ни ци са Ко со ва по ља” ис пје ва на је пр вим ли цем 
мно жи не – лир ским ми – из пер спек ти ве ваз не се них бо јов ни ка. 
Зе ле на ко со ва пје сма не до ла зи ви ше од о здо, не пра ти уз ди за ње 
ко лек тив ног лир ског су бјек та већ од о зго, и са ма ваз не се на и уз диг
ну та из над бо јов ни ка:

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

Нај зад, „Ко со во по слан ство” епи лог је и за вр шна пје сма ци
клу са. Цр но ри зац кос је тај ко ји за тва ра ци клус, а не вјен цо но сац. 
Пје сни ко ва је по сљед ња ри јеч, за вр шни глас, и чин, о суд бин ском 
и пре лом ном до га ђа ју и о кључ ном исто риј ском и мит ском мје сту. 
Про сто ри пам ће ња и чу ва ња су про сто ри по е зи је, оно стра ни и 
ме та фи зич ки. 

Пје сма је са ста вље на од че тр на ест сти хо ва, рас по ре ђе них у 
увод ни ди стих и че ти ри тер це та. У ди сти ху је сли ка ко са ко ји 
су ши сво ја кр вљу оро ше на кри ла „На ва три цр ве них бо жу ра”. 
Сли ка је ми то ло шка: кос је пти ца по ко јој је Ко со во до би ло име; 
цр ве ни бо жу ри су ни кли из про ли ве не кр ви срп ских по ги ну лих 
ју на ка и зра че ва тром на ко јој кос су ши сво ја кр ва ва кри ла. 
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Пр ви тер цет је у зна ку ал хе ми је: пред ко сом се ши ри ње го во 
по ље „Ис пи са но вре лим људ ским гво жђем / Пре то пље ним у че
сти то зла то”. Гво жђе од из ло мље ног људ ског оруж ја пре то пље но 
је у „че сти то зла то”. Уз зла то сто ји епи тет ко ји но си етич ко зна че ње 
– че сти то – што ука зу је на ње го ву ме та фо рич ку при ро ду – алхе
ми ја ко јом је вре ло гво жђе пре то пље но у че сти то зла то ду хов не 
је при ро де. Сре ди шња, тре ћа стро фа, по но во ак ту а ли зу је сли ку 
ца ри це тра ве:

Тра ва ца ру је ме ђу сло ви ма 
И њи хо ве ре до ве
По сво јој во љи пре стро ја ва. 

Цар ству тра ве при па да ју и сло ва, што ме то ни миј ски зна чи 
– и по е зи ја. Тра ва је ап со лут на ца ри ца и по бјед ни ца. Сна га ње ног 
об на вља ња пре но си се и на ду хов ну сфе ру – на сло ва, књи жев ност 
и ду хов ност.

Че твр та стро фа, од но сно тре ћи тер цет, до но си пре о крет: пје
сма се на гло ди на ми зу је, а ак тер те ди на ми за ци је је кос цр но ри зац. 
У зна ку тог ди на мич ког пре о кре та је и крај, од но сно по ен та пје сме:

Кос оти ма сво је по ље
Из ру ку че ти ри цр на ве тра
И са ви ја га од по дне ва до по но ћи. 

У по ноћ не бо пре ле ће
И од но си у кљу ну не куд он зна ку да
Свој зе ле ни сви так. 

Цр но ри зац кос, да кле, спа са ва сво је по ље, оти ма ју ћи га из 
ру ку че ти ри цр на вје тра, па са вив ши га у зе ле ни сви так, ле ти с 
њим пре ко не ба у астрал не, оно стра не, ме та фи зич ке и тај не про
сто ре. Ко со во по ље се ваз ни је ло са сво јим бра ни те љи ма и по ста
ло нео ту ђи ва ри зни ца на род ног мит ског, исто риј ског, књи жев ног, 
по ет ског и сва ко ли ког ду хов ног пам ће ња. Оно ли ко ко ли ко је у 
до ме ну пје сни ка, пје сни штва и ду хов ног пам ће ња уоп ште, Ко со
во је са чу ва но док тра је ово га на ро да и пти це ко са цр но ри сца. 

Кос цр но ри зац је, да кле, сим бол пје сни ка ду бо ког пам ће ња 
и срп скови зан тиј ске тра ди ци је. Он је нај у че ста ли ја фи гу ра тре
ће га ци клу са Ус прав не зе мље – „Ко со во по ље”. Пре ко ње га су те
ма ти зо ва на по е тич ка пи та ња ово га ци клу са, на ро чи то у оквир ним 
тер це ти ма „Ко со ве пе сме”. Кос се ја вља до слов но у сва кој пје сми 
ци клу са „Ко со во по ље”, нај че шће у по ен та ма пје са ма, а дви је су 
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му у цје ло сти по све ће не („Ко со ва пе сма” и „Ко со во по слан ство”). 
Ко со во по слан ство је да пам ти и пам ће њем спа са ва сво је по ље 
пре тва ра ју ћи га у зе ле ни сви так. По па мај стор ски пре пли ће мит, 
исто ри ју и по е зи ју, игра ју ћи се вре ме ном и осло ба ђа ју ћи се ак ту
ел не иде о ло ги је. 

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




