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ЛАЗЕКОСТИЋА
Сажетак: У ра ду ће би ти при ка за не по ја ве му зи ке, као и му зич ких 
еле ме на та у пе сма ма, ба ла да ма и по е ма ма Ла зе Ко сти ћа. Ука за ће 
се на то да је Ко стић при ка зи вао пе ва ну пе сму и игру као део же
ље не ат мос фе ре, као сим бол укр шта ја му зич ке умет но сти и по ја
ва из при ро де и, као ин стру мент дра ма ти за ци је по ет ског тек ста. 
Ана ли зи ра ће се по ја ве му зич ких ин стру ме на та, као и струч них му
зич ких из ра за у по ет ском те сту. Основ ни циљ би ће да се од ре де и 
кла си фи ку ју му зич ки еле мен ти у Ко сти ће вом књи жев ном тки ву, 
од но сно, на чи ни на ко је их је пе сник ко ри стио. 

Кључнеречи: му зич ки еле мен ти, му зи ка, пе сма, баладa, поемa, 
драмa

Пе сме, ба ла де, по е ме

УсвомразноврсномпоетскомопусуЛазаКостићкористи
музичкесликесједне,тј.описујемузику,икористимузичке
изразерадиописаодређенетематике,сдругестране.Обека-
тегоријенајчешћесуприсутнеуциклусуПо ста нак пе сме,
Ви ло ван ка маиКо смич ком ци клу су,доксеунајмањепојава
могууочитиуљубавним(каоштојеранијепоменутапесма
Сла вуј и ла лаукојојјепесникглорификоваопесмуславу-
ја)иродољубивимпесмама(нпр.већцитирани,последњи
стиховипесмеНа па ра сто су Ву ка Ст. Ка ра џи ћакојипред-
стављајукраткуодуВуку).Некеодпесамапоседујуусвом
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поетскомтекстумузичкесликеипојмове,али,упркостоме,
нисукомпоноване.ТаквесувилованкаМе ђу зве зда маиро-
дољубивапесмаНа па ра сто су Ву ка Ст. Ка ра џи ћа.

ВилованкаМе ђу зве зда ма,написанајеупештанскојсамици
1872. године. Већ на сâмом почетку, Костић се осврће на
својусудбину„лутањаитражења”,1сублимираљубавпре-
ма књижевностиШекспира (William Shakspеarе),Шилера
(FriеdrichSchillеr)иГетеа(JohannWolfgangvonGoеthе),као
иживотнетоковесатканеоднизапустоловина–кроздру-
жењесапоезијомимузиком.ВрснипознавалацКостићевoг
дела, књижевникМиодраг Радовић, пише у својој књизи
дасу„различитибилигласовикојисудопиралидоњегаи
претилидагаочарајуизаробе”2,тосугласовикњижевно-
стиимузикелире,који,свизаједно,посебнозвоне,посебно
звуче.Отомесведочестиховиизвилованке:

„Менисвиравечналира

–Пиндара,Анакреона–

–иМилтона–иБирона–

–Шилер–Гета–иТењира–

–Данта–Таса–

–Калидаса––

Такоменезвуцигоне,

Азасвакимречизвоне”.3

Унаставку ће бити издвојене строфе у којима се користе
музичкасредства.4Текстпрвестрофегласи:

„Ниолуја,нибујица,

тојецвркутрајскихтица;–

ил’јеразлегодпесама

изнајвишегоногхрама

надзвездама?

Потихотнојвасељени

1 Радовић,M.(1983)Ла за Ко стић и свет ска књи жев ност,Београд:Del ta 
Press,стр.15.

2 Исто.
3 КостићЛ.Иза бра на де ла (пе сме, дра ме, есе ји),приредиоЖивковић,Д.

(2006),Београд:Драганић,стр.11.
4 КостићЛ.нав.дело.Музичкипојмовиисредствазамузицирањепоми-

њусеустиховиманастраницамa,стр.9-13.
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разлежусезвуцињени

смртномувунечувени”.

Овајестрофалирскогкарактераистакнутоглирскимосмер-
цем,узполустихпослечетвртогстиха.Целастрофаједата
увидумузичкеслике.Устрофисеописујезапесниканај-
лепшапесмуувасељени,песмарајскихптица.Костићеви
стиховиупућујунанеоплатоничарскемислиФеручаБузо-
нија(FеrruccioBusoni),којиобјашњавамогућноститонског
сликањаприроднихзвуч нихпојава,измеђуосталих:тутња-
вугрома,шумдрвећаиживотињскекрике,упоређујеихса
појавамакојесеви де–севањеммуње,птичијимлетом,по-
кретомускоковима,бависељудскимосе ћа њи ма којемузи-
катребадаопишеиразјаснислушаоцу,тедолазидодефи-
нисанепро грам ске му зи ке,музикенационалногкарактера.
Свакиданпочињеисто,свитањем,алиипакдругачијенего
претходни,пишеБузони,такоикомпозиторсвојаделаувек
свира другачије, али у складу са датим односима „вечите
хармоније”5.Зањегасутосве„ситнидогађајинаЗемљи”6,
деомузикекоја„прожимачитавсвемир”.7

Наредна музичка слика, у осмерцу, такође описује појаву
песме,овајпут,замамнупесмуморскихсирена:

„Каосмелиморепловац

древнихпричаивремена,

штојевезанзакатарку,

убезумљуслатку,жарку,

слушôпесмеодсирена,

дивних,мамнихморскихжена:

такоменезвуцивуку,

устострукомзборегуку”.

Унареднојстрофијеописанзвукгусала,алинедабиафир-
мисаомузику,већјезвукгусалаистакнуткаосимболславне
прошлостисрпскогнарода:

„Ал’нечујемоногзвука,

Звонкејеке,мамнагука,

Штоусветлиј’њенихдруга:

5 BuzoniF. (2014)Notacijaprotivemocije,u:Na crt za jed nu no vu este ti ku 
mu zi ke,Београд:StudioLirica,str.27.

6 Buzoni,F.(2014),nav.delo,str.19.
7 Исто,стр.20.
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Гласимукаипокаја,

Шапатјада,сузнибризи,

Неодољнихуздисаја

Бројанички,светинизи;

Стареславесетнахвала,

Аскорањихсрамнихзала

Осветница,–јекаодгусала”,

каоиуделустиханазавршеткупесме:

„Акадгусларпоњимгуди,

изјаворајадебуди,

изтамницејадилете

дасебраћајадасете,

дасесете,даихсвете!”

ГуслесуинструментчестозаступљенупесмамаЛазеКо-
стића. То и није чудно с обзиром на његову посвећеност
Српству,српскомфолклору,песмамаиобичајима.Гуслесу
симболсрпскогнарода,историје,победоноснихидеја.Гу-
слесуепскиелементупоезијиимузици,панијеслучајно
штојеупоследњојцитиранојстрофи,наконнизалирских
осмераца, песник гусле увео помоћу епског десетерца, у
стиху:„Осветница,– јекаодгусала”!8Поменимоиразби-
јене гуслеинесрећног гуслараупесмиИза сна (из1859.
године),укојој„срцегудиоосвети”.9

Даље,увезисапретходним,уродољубивојпесмиНа па
ра сто су Ву ка Ст. Ка ра џи ћаиз1864.године,упоследњем
шестерцуостваренајеодаВукуКараџићу.Стиховипомињу
музичкиинструмент–гусле,каосимболсрпскогнарода:

„Исаслушал’настакоГосподБог,

понестаћеизрајајавора,

потесаћегадусинагусле.

затиличассрпскибићерај!

Ал’каквесмоназемљисрећице,

8 Костић, Л.Vi ta no va, приредила Стефановић,М. (2012), Београд: ЈП
Службенигласник,стр.30-31.

9 Исто.
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отећенамјошитајзавичај”.10

ИмајућиувидуКостићевоангажовање,првоумладалачким
данимаделовањаОмладинесрпске,апотомиуконкретном
политичкомраду у влади ЈованаРистића,може се закљу-
читидаКостићевокоришћењегусалаупесмаманијеусвр-
сивеличањамузике,већмутајмузичкиинструментслужи
даистакненационалност,односно, служимууполитичке
сврхе.

МиодрагРадовићбавећисепојавамавилауКостићевојпо-
езији,пише:„Узводенувилу,Костићпризивавилусветло-
газрака,којајекаозаштитницапесменајсроднијамузама.
Чињеницаштосусатимвиламаповезанептице(уSMDS11
суславуји)подсећанадревнопредањепокомептиценај-
лепшепевајуугоригдесуМузесахранилеОрфејевекомаде
тела”.12РадовићовдеуказујенамитоОрфеју,митоузвише-
ностимузичаракојипобеђујесилеподземља,игенерално,о
несхваћеномуметникукојииманаднаравнемоћи,истичући
песниковкласичарскиприступуметности.Осимроманти-
чарскогнеговањастариххеленскихмитова,Костићнегујеи
култсрпскогјунаштваипркоса,којисупрењегаукњижев-
номсветлуоживелиСимоМилутиновићСарајлијаиПетар
IIПетровићЊегошупоемиЗа ро бље ни Цр но го рац од ви ле.

Радовић пише да се зрачна вила појављује у Костићевом
сну,„алииуснународногпевача–гуслара”,каоштојеу
песмиИза сна,устиховима:

„аутихој,утавнини

вилаколозаводила”.

ТакођесеупесмиВи лајављaпојампе смеудвестрофе:

„Еј,узракусјајнавило,

дамидајешсрцетвоје,

свебипунопесмебило,

таузракуптицепоје.

Душо,виломогавека,

Тисимигадаласама,

10Костић,Л.нав.дело,стр.38.
11М.РадовићусвојојкњизивишепутадајескраћеницуSMDSзапесму

San ta Ma ria del la Sa lu te.
12Радовић,M.нав.дело,стр.43.
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Пуновере,пунолека

Пуномиљаипесама.”13

Миодраг Радовић закључује да је песник одсањао нацио-
налниипесничкисанупештанскојтамници1872.године,
кадага јевилаизсна„упутиланагуслеиназвездунаше
народнепоезије.Тимејепесничкинаговештенодајепоре-
кломитскесликеудушевнимизворима,дајевилапоникла
каосветлостсна,каоониричкиизразједногсна(којијепе-
сникуодбранаодјаве).Тојесаноослобођењуипроцвату
националнепросвете,уметностиикњижевностикојима је
вилабилачуваркакрозвекове”.14Уовомслучају,претходно
цитиранимстиховима,виланијепесникаупутиланасâму
музику,већнагуслекаосимболСрпства.

ОвајКостићевсансамојемисаони„прстен”којисепотпу-
нозаокружиоистопиосадетињимсветомукојемсудубоко
укорењенислободарскиМилетићевистихови,толикочесто
део песникових дечачких дана.15 У Костићевој поезији је
алегоријачестапојавакојом јеонпрoјектоваосвојеполи-
тичке идеале и стремљења. ЈованСкерлић, један од наји-
стакнутијихКостићевихкритичара,пишућиоКостићевом
делу„Чедовилино”,осудио јеКостићевупотрагу за стил-
скимфигурамаиметафорама,назвавшиовакавњеговјезик
извештаченимиусиљеним,пунимчуднихисмешнихкова-
ницакојејествориосâмсвојгеније.Нијеприхватиодајеза
КостићаВила–иКосовкадевојка,иносилацслободе,вере
инаде.

УтекступесмеПе вач ка ’им на Јо ва ну Да ма ски ну,којујеКо-
стићпосветиоСрпскомпевачкомдруштвупанчевачком,ја-
вљасевише„музичкихмотива”.Сâмназивупућујенатода
сеовајтекстпресвегапева,али,нажалост,доданаснисмо
нашлинотнизаписовеКостићевепесменастале1865.го-
дине у оквируКо смич ког ци клу са.Што се тичемузичких
елеменатаупоетскомтекступесме,већнасâмомпочетку
песниксвезвукевасељенесврставаупредиванпојам„сфе-
ре звучногамâ” и уњима је „песманебних снова” која у
себисадржисваосећања,људскупатњу,боликлетве.Пла-
тонова (Plato) теорија да је свет идеја једини истинити и
савршени свет, док је материјални свет само несавршена
копијастварногсветаидејапримењенјеуовојпесми,упра-
воустиху„песманебнихснова”.Људскадушапорођењу

13Радовићјеовупесмуцитираоиззбиркеподназивом:Костић,Л.(1909),
Пе сме,НовиСад:Матицасрпска,стр.73.

14Радовић,M.нав.дело,стр.46.
15Исто.
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улазиутело,докјепретходноборавилауцарствуидеја.У
сазнајномпроцесу,душазаробљенаутелузаборављаштаје
виделауцарствуидеја,аусазнајномпроцесусеоживљавају
сећања–кодКостићасуто„небниснови”сатканиодљуд-
скихемотивнихдоживљаја.

Костићпоновогусламаглорификујељудскупобеду,назива-
јућигусларскусвирку„победопој”.УКостићевојнебеској
песмиувекјеглавниликсветиЈован,којипесмомпроноси
понебу–дораја,људскенадеиснове.16Нијеслучајнопе-
сникпосветиопесмуЈовануДамаскину,сиријскоммонаху.
Упознат саДамаскиновимуделомуреформисањуОк то и
ха,једнoгодглавнихлитургијскихделавизантијскецркве,
истовременоивеликихпесничкихзборника,онгајенавео
каопесничкиузор–исâмтежећидареформишепоетски
језиксвогдоба(негујућисрпскијамбкојимсусепромени-
лиуобичајениакцентскиодносиустиху)17.ЈованДамаскин
јебиовеомаплоданпесник,атакођеиредакторканонакао
песничкеформе–скратиогајенатридочетиристрофе–
тропара,узирмоскаоносиоцатемеусвакојоди,инатај
начинмуодредиоконачнуструктуру.Узто,сигурнојеКо-
стићу био узор збогшироког поља научног и уметничког
деловања – осим поезије, бавио се и теологијом, правом,
филозофијомимузиком.Аутор је химникоје су јошувек
уупотребиуправославнимхрамовимаширомсвета.Стога
нијенеобичноштојеКостићуправоједнухимнунаписаоу
частвеликогполихисторикаиретора.

ДосаданијепронађеннотнизаписПе вач ке ’им не Јо ва ну Да
ма ски ну.Ипак,сачуванајекомпозицијаСлавољубаЛжича-
раПе вач ка хим на(уКостићевоморигиналу–Пе вач ка ’им
на)18укојојсеКостићевпоетскитекстодносинапостојање
музике,пресвега,хорске.Песниковоригиналнипредложак
из1865.годинегласи:

„Гласовапевче,Јоване,

својхрамобновисвет,

обновипесмепотоње

услусиманекпотоне

несносивочиглед!

16Костић,Л.нав.дело,стр.62-63.
17Отомевишевидетиуесеју:Винавер,С.(2005),Лазинисетниекспери-

менти,у:За но си и пр ко си Ла зе Ко сти ћа,Београд:Дерета,стр.114-115.
18Ал бум срп ских пе са ма  Albуm na ti o nal Ser be. 100 срп ских на род них пе

са ма за гла со вир,приредиоЛжичар,С.(1881),ed.HenryЛitolf’sVerlag,
Boston:ArthurP.Schmidt.
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Утемељбаснекудристен

подривљивнеимаре,

некбудимногутужнусен

изкостурницестаре,

дамахнемошти,–успомен

даносипредолтаре!

Гласовапевче,Јоване,

својхрамобновисвет,

обновипесмепотоње,

услусиманекпотоне

несносивочиглед!

Ба ри тон мушкинеказид

засветилиштегради

унепроглед,унепрокид,

незванојневеради,

аступовеунедовид

слободи,вери,нади!

Гласовапевче,Јоване,

Својхрамобновисвет,

обновипесмепотоње,

услусиманекпотоне

несносивочиглед!

Асводнекдижете норсмео,

кôрукекадсездруже,

умолитвисеБогусвео

занездруженедуше,

довршитхрамдапустицео

ил’–итонекаруше!
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Гласовапевче,Јоване,

својхрамобновисвет,

обновипесмепотоње,

услусиманекпотоне

несносивочиглед!

Ал’омладино,гласемој,

навршкутимичујсе!

Тијабуку,Адамовплод,

узнесинаврхунце,

ил’местоњенекмладипој

допојеснебасунце!–

Гласовапевче,Јоване,

својхрамобновисвет,

обновипесмепотоње,

услусиманекпотоне

несносивочиглед!”

Цитирана песма почиње припевом који се понавља након
свакеодчетириизложенестрофе.Песникјезамислиохор-
скупесмукрозмушкихорскихстав.Упрвојстрофијеопи-
саоглас–деоницубасовакаотемељуизградњимузичког
става,акојионназива„храмом”.Познато једа јеумузи-
цибасовадеоницаосновазакреирањетонално-хармонског
тока,тенијечудноштојеиКостићкренуоодње.Средњи
гласјебаритон,онпредстављаизидимостирукеканебу,
односно,канајвишемгласу–тенорукојиводимелодију.Су-
дећипоовојпесми,песникјебиозаинтересованзахорско
певањеисигурно јеимаоконтактасахорскимпеваштвом
његовогвремена.Јошкаодетејепостављанначелонацио-
налнепараде,укојојјеобилазиоселопевајућисавојницима
српске песме о слободи и јунаштву.У омладинском добу,
Костићасујакозанималеиинспирисалехимне,збогјелин-
ских слободарских порука које су носиле, химничном пе-
смомХеленисуподстицанинаборбу.19Стогајенеколицину
песаманаписаоухимничномдуху,нарочитоудвадесетим
годинамаживота.Интересовањезахорскопевањеуправоје
показао тежњомда повеже текстове химни самузиком за

19Винавер,С.нав.дело,стр.24.
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хор.ПодациговоредајеобехимнепосвећенеЈовануДама-
скинуписаозаСрпскопевачкодруштвопанчевачкоидаје
наКостићеветекстовекомпоновановишемелодија.Прашки
музичкижиријеодбијаотеверзијесведокЗмајЈованије
преуредиотекст,азатимгаЈенкокомпоновао.20

Сдругестране,какојеистакаоДушанИванић,„темељ,зи-
довиили сводовиуКостићевој пјесмипостају хомоними,
јерне значешто значе у општем језику...”.21 Разматрајући
тематикуисимболикуКостићеведвехимне,теоретичари
историчардраме,МартаФрајндуказујенабарокнеутица-
јенаКостићаприликомписањаовихпесама: „Обехимне
насталесуускороистовреме,њиховобликимаритамба-
рокнихкомпозиција,њиховасликовнаизвучназгуснутости
доследностизвођењамислииосећањасвојственесунајбо-
љојпоезији17.века”.22Ипак,Фрајднаглашаваитодасуу
овојпесмитакођеевидентниКостићевиузорикојидатирају
одантикеиренесансе,падобарока.

УбаладиСам сон и Де ли лаиз1869.године,уодељку4,Ко-
стићописујепесмузаробљеногСамсонаследећимдесетер-
цима:

„Самсонјепевô,оримусеглас,

бојевасмртнихнекадживужас

надјекујеоковатужнизвек

стамницастресамеђукамена”.

Некадамоћан,асадазаробљенислеп–чујесе„прижељак
небесни/славујаслепогутомкавезу”...Доксеона,Делила
спремазасвадбу–„Самсонћесватовацпевати!”Овабалада
нијезасадакомпонована,доксупесмечијићетекстбити
анализиранунаставку–компоноване.23

20Исто,стр.28.
21Иванић,Д.РаниЛазаКостић–свемоћметафоре,у:Ла за Ко стић 1841–

1910–2010,уредиоСимовић,Љ.(2011),Београд:Српскаакадемијана-
укаиуметности,Научнискупови-књигаCXXXIII,Одељењејезикаи
књижевности–књига23,стр.22.

22Фрајнд,M.(2017)ЛазаКостићиенглескапоезија17.века,у:У тра га њу 
за Ла зом Ко сти ћем,Вршац:КОВ,стр.29-30.Фрајндуказујеинавелику
сличностКостићевеПе вач ке ‘им не,укојојсепојављујеЈованДамаскин
каоиницијатормузикеправославногхрама, саПе смом за дан св. Це
ци ли је,ЏонаДрајдена,укојојјеописанаСветаЦецилија,заштитница
музикеукатоличкојцркви.Тусуимногобројнезанимљивекомпарације
М.Фрајнд,оизборутерминологијеиодабранихописауобепоменуте
песме.

23Костић,Л.нав.дело,стр.90-91.
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УпоемиSan ta Ma ria dеlla Salutе из 1909. године,Костић
спајасвекосмичкепојавеухар мо ни ју сфе ра,алихармони-
ју–складкојисетемељинасупротностима.Отомесведоче
стихови:

„Зарменијадномсватадивота?

Зармениблаготоликосве?

Зарменистаромнаднуживота,

тазлатнавоћкаштосадтекзре?”

–укрштајмотивастаростиимладости;илиустиховима:

„Двесеуменипобишесиле,

мозакисрце,паметисласт”

–укрштајрацијаиемоција.

„Музичкемотиве”уочавамоиустиховима:

„Тадмојавилапредамеграну,

лепшејеовајневидевид;

изцрногмракадивнамисвану,

кôпесмаславујаузоринсвит”.24

Осимшто је, за песника, најлепшамелодија симболисана
песмомславуја,уовимстиховимаизвршенјеукрштајзвуч-
ногивизуелног.Ви ла јетоликолепа,датакваранијеније
виђена;онајеосванулаизмрака,као„славујевпој”узору.
Накрајупесме,поновоуимепобедељубавиилепоте,за-
чућесеода–„душинежицесведапрогуде”.УзпесмеМе ђу 
ја вом и мед сномиМо ја дан гу ба,стиховипоемеSan ta Ma ria 
dеlla Salutесуобликованитакодасепесникчестопозивана
поређењаса„музичкимелементима”илиасоцијацијамана
музику,очемућевишеречибитикасније.

Песма Ка мо но ћи, ка мо да ни настала jе 1866. године, у
оквируциклусаТа по љу бац твој ми ри ше.Састављенајеод
петпоетскихцелина.Упрвојцелининалазисепетстрофа–
катрена у којима песникжали за прошлим временима, за
кафанским забавама, за „прозбореним, пропеваним пе-
смама”,непроспаванимноћима,састањима„међујавоми
медсном”.Песмаимузикапомињусеутрећојичетвртој
строфи,докпесмауцелинигласи:25

24Исто,стр.70.
25Костић, Л. Ме ђу ја вом и мед сном, приредио Павковић, В. (2005),

Београд:Политика–Народнакњига,стр.96.
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„Камоноћи,камодани,

пољупципроуздисани,

клетвамапрозаклињани,

камоноћи,камодани?

Седиљубав,пијевина

изочијупунихнаши’,

штогавишељубавпије,

вишегајесвакојчаши.

Апесамајатоплаво

срцимасекуца:Здраво!

–Песме,лакше!–Махни,ма’ни!–

Камоноћи,камодани?

Акадодубраћадома,

кадједостаслаткихснова,

кадсесместезанос–песме

упостељеодстихова…”

УпесмиЗво но,написаној1861.годинеуциклусуТа по љу
бац твој ми ри ше,звукзвонајављасесадвострукимтумаче-
њем,тј.улогом:првокаореалназвоњавазвона,адруго,као
тужнозвонокојесвираугрудимаиподсећанапроживљену
патњуибол:

„Звоно,звономало,

штоте,звоно,боли,

тесетакотужно

разлежешподоли?

Имојејесрце

зазвонилојако,

помоји’сегруди

разлежеједнако.

Срцемојезвони
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одтешкогаклатна,

тојеклатнотешко

њенасликазлатна”.26

Дверодољубиве,мањепознатеКостићевепесме,Срб ски пој
(1852)иПо бед на пе сма(1853)каснијесуупотребљенекао
текстзавокалнадела–хорскекомпозиције.Такођеобепе-
смеусвомпоетскомтекстусадрже„музичкеелементе”.У
песмиСрб ски пој,већизнасловасевидидајеречопесми
химничног карактера и лако семоже замислити да се пе-
вакаосвојеврснакорачница.Топотврђујустиховиупрвој
строфи:

„Асветежељепрођугруди

Намушкибој,

Намушкибој,

Слободакадсесбојемљуби

Тој’србскипој,

Тој’србскипој!”

Удругојстрофипевањеизвукжицапредстављајуреалну
песмуисвирку,алијеснажанзвуктрубедодељентоповима:

„Умукнупесмешалапређе

Умукнепир,

Умукне(?)жице,клонецвеће

Малакшемир.

Аместопесметопзатруби

Намушкибој!...”

И уПо бед ној пе сми помињу се свечане вилинске „песме
миле”ида„месторана,љубаврана/напевачепадасва!”27

ПесмaРа јо, ту жна ра јо из1860.године,симболјенадеи
вере.Писацдванаестерцимаказујеотомеданежелидапе-
васвомнароду,негодагасветииосвети:збогтурскогзу-
лума, изгубљених живота, испоштене и уништене земље.
Песникхоћедасепоново„песмазаори”,дапоновосвепро-
цветаидасе„јаркосунцезанавекразгори”.Природага,пак,

26Костић,Л.нав.дело,стр.88.
27ТекстобепесмекаоинотнизаписможедасепронађеуогледуВаса

Милинчевића:Милинчевић,В.,ДвенепознатекомпонованепесмеЛа-
зеКостића,у:Књи жев на исто ри ја,уредиоПетров,А. (28.VII1975),
Београд:ИПВукКараџић,стр.707-715.
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упућујенатодајеуњемусâмом,последичноиуцеломна-
роду–сунце,борбазабудућностибољиживот:28

„Рајо,тужнарајо,кадсетебесетим,

небихдатипевам,већбихдатесветим.

Датесветим,светагоро,облистана

одувела,бледа,турскађулистана.

Штомувенеружавећподгоромцрном,

паопеткукавнуземљукопатрном.

Изтуђегјесвета,престаладаруди,

пабидасешкропиизкрвавихгруди.

Еј,а‘дејесунцедасењимесуше

текрвавекапљесаувелеруже?

Даосушикапље,даружуизгори,

даостанезањомтекмирисугори.

Изтогамирисапесмадазаори,

кадсејаркосунцезанавекразгори.

Еј,а‘дејесунце?питамсрпскегоре,

Аонемивеле:иутеби,море!

Рајо,тужнарајо,кадсетогасетим,

небихдатипевам,већбихдасесветим”.

Јошједнапесмасадржиасоцијацијенамузику,тојепесма
Сви ра чи цакојајепрвипутобјављенауКостићевојпослед-
њој збирци–Пе сме,уНовомСаду1909. године.Садржај
песме односи се на цетињску кнегињицуМилицу, будућу
кнегињу Милицу Николајевну, која је умела да свира на
појединим жичаним инструментима. Њено умеће песник
описујепоследњимкатреном,иначе,писанимијекавицом:

28Костић,Л. Иза бра на де ла,приредиоМилинчевић,В. (1963),Београд:
Народнакњига,стр.59-60.
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„Ал’некосл’јепе:доктакеруке

небескојсвирциподижухрам,

вишевриједислушатимзвуке,

носунцавјечнигледатиплам”,29

докпремаречимаПереЗупца„утојпесмиимазвукаиспи-
ралног ткива које се касније сретно оваплотило у песми
Santa Ma ria dеlla Salutе”.30

Накрају,појединепесме,иакоутекстунесадржемузичке
сликеитермине,билесујакопривлачнемузичкимствара-
оцимакојисуњиховтекстискористилизастварањекомпо-
зицијанамењенихразличитимврстамаизвођача.Тосу,пре
свега,песме:Ме ђу ја вом и мед сном,Об је сен,Дон Ки хо ту,
Спа ва ћа пе сма,На ше,Спа вај ми че до,Ла ку ноћ,Дра га зо ро,
Мо ја дан гу ба,Сно ве сни вам,Еј, пу сто мо ре!(издрамеМак
сим Цр но је вић)иНа род ном по сла ни ку.

МногикњижевникритичарикојисубилиКостићевисавре-
меници,попутБогданаПоповићаиЈованаСкрелића,напа-
далисуикритиковалињеговстил.Речихваледобиојеод
ВељкаПетровића,МилошаЦрњанског,ИсидореСекулић,
Станислава Винавера и многих других. Исидора Секулић
1941. године, између осталог пише: „У поемамаЛазиним
имараскошнихритмоваирима,потреснихвизија”.31

ВажнојеистаћиисвеобухватномишљењеПетраМилоса-
вљевићаиз1981.године,којијеуказаонатода„величина
Костићевепесменијесамоубројнимизначајнимтемама,
којејезахватила,нитиубројнимасоцијативнимвезамако-
јима јењентекстисткан.Она јеу ситномвезуиукујун-
џијској шари: у богатству римовања, оркестрацији стихо-
ва”.32Изцитатасевидидасуикњижевникритичариима-
липотребудауописимаКостићевихделаињеговогстила
користемузичкетермине.

Очигледноједасуикомпозиторе,нетоликоКостићевеса-
временике колико следбенике, привукле на првом месту
темеимотивисадржаниуКостићевојпоезији,нарочитоу
лирским песмама из првих циклуса. Песме коју су најче-
шће послужиле као литерарни предложак соло-песме или

29Зубац,П. (2009)Лен ка Дун ђер ска (лир ска сту ди ја),НовиСад:Me dia 
in vent–Тискицвет,стр.65-66.

30Исто.
31Костић,Л.Ода бра на де ла I, уредиоЛесковац,М. (1972),НовиСад–

Београд:Матицасрпска–Српскакњижевназадруга,стр.5.
32Исто,стр.9-10.
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некедругемузичкеформесу:Ме ђу ја вом и мед сном,Мо ја 
дан гу баиОб је сен,аосимвокалнихдела,појединикомпо-
зитори писали су и инструменталну музику инспирисану
Костићевимстиховима.

Народнa песмa Же нид ба Мак си ма Цр но је ви ћа – 
ин спи ра ци ја за пи са ње дра ме33

НаконштојеИвоЦрнојевићуспеодадоговорибракизмеђу
свогсинаМаксимаикћеривенецијанскогдужда,Анђелије,
поповраткуузетскидворзатекаојесинаМаксима,оболе-
лог од богиња.Од тог момента почиње заплет који дово-
дидотрагедијесвихпојединачнихликоваупесми.Поно-
снивладарИвоЦрнојевићједеветгодинаизбегаваосвадбу
МаксимaиАнђелије,ноипак је,наконпритисакаЛатина,
десетегодинеокупиосватовеипошаоуВенецију.Сковаоје
пландаМаксима,чијејелицебилопуноожиљакаодпреле-
жанихбогиња,заменипобратимомМилошемидаМилошу,
заучињенууслугу,предамладинмираз.Наконвелелепног
славља,Анђелијаипаксазнајезазаменумладожењеитра-
жи одИва да семираз преда правоммладожењи.Милош
одбијадавратидаровеидевојку.Долазидосукоба–Мак-
симубијаМилоша,отимадевојкуибежи.Усукобугинеи
капетанЈованкојиоткриваИвудајеМаксимубиоМилоша.
АМаксимпишедуждудамувраћанељубљенукћер,идаће
сепотурчитииостатидаживиуСтамболу.СањимуСтам-
болодлазииЈованЦрнојевић,обојесупотурченинаставили
даживетамо.

Упркострагичномсижеупесме,уједноммоментуописана
јевеселаатмосфераукојојликовипевајусватовскепесме.
То је свечани полазакИвoвих сватова уВенецију.Костић
удрамипишедаИвоЦрнојевић,ЈованкапетаниНедељко
„успутпијуи–певају”идадодаје:„Коимашегрлопоузда-
но/Попијевасватовскепоскочице”.Изовогштурогописа
неможесесазнатикојесусватовскепоскочицеупитању,
алијесâмкоментардовољандачиталацстекнеопштиути-
сакотренутнојатмосферитокомпутацрногорскихсватова
уВенецију.34

33ЗаовајрадкоришћенајепесмакојасеналазиукњизиНа род не пе сме,
приредилаСамарџија,С.(1999),Београд:Драганић,стр.231-263.Поме-
нутииздавачјепесму,којујеизворноиспеваостарацМилија,преузео
изСа бра них де ла Ву ка Ка ра џи ћа,збиркaII,приредилаПешић,Р.(1988),
гдејеподреднимбројем89,Београд:Просвета,стр.373-402.

34Питањем транспоновања народне песме у Костићеву драму, изме-
ђуосталих,бавесе:ЛидијаДелић,уприлогу:ПесмастарцаМилијеи
драмаЛазеКостића оженидбиМаксимаЦрнојевића: две концепције
трагичног;потом,СнежанаСамарџијауприлогу:МилијиниКостићев
МаксимЦрнојевић.ОбатекстаобјављенасуузборникуЛа за Ко стић 
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Мотивсна јевеомчестусвимврстамакњижевности.На-
лазимо га у античкој књижевности (Хомер – Или ја да) и
у трагедијиКраљ Едип, потомуренесансиибароку,нпр.
кодКалдерона(PеdroCaldеrÓndе laBarca)уделуЖи вот 
је сан.Санубајкамаилегендамачестоосликава светсу-
протанстварности,каонапример,убајциАндерсенa(Hans
ChristianAndеrsеn) –Де вој чи ца са ши би ца ма. У романти-
чарској литератури наилазимо намотив сна који предска-
зуједогађаје(БранкоРадичевић–Ри бар че та сан),каоиу
српскојлитературидвадесетогвека(ИвоАндрић–На Дри
ни Ћу при ја).Уепској,усменојкњижевностиувекјеприсут-
новеровањедасанпружаистинскупорукуистоганерет-
коделујеналиковеиутиченањиховоделовањеинасаму
фабулу.Унекимпесмамасновичестопредсказујудогађаје,
често трагичне (Смрт Се ња ни на Ива).У песмиЖе нид ба 
Мак си ма Цр но је ви ћаописанјесанЈована–капетана,који
говориотомедасецрниоблакнадвионадИвовомкраље-
виноми да ће неко умрети.Узимајући у обзирпретходно
наведенепримереможесепретпоставитидаиспричанисан
уносибарстрепњуусрцаприсутнихликова,пресвега,Ива
Црнојевића,апосредно,икодчиталацапесме.

Драмa Мак сим Цр но је вић

ОКостићевом надахнућу приликом креирања драмеМак
сим Цр но је вић,ИсидораСекулићпише: „Укрштао јеЛаза
уМак си муШекспирасатрадицијомкласичном,ихелени-
стичкоминародномсрпском.Надодавао јенахиератичну
једноставност класичне трагедије реторику Шекспирову,
реторику вођену модерним, ренесансним интелектом који
јесвеналазиоучовекуисветумачиоизчовека.Класичан
стил,тосуврлети,врлетидухаимањедуховитости.Лазаје
имаоневероватнеспособностидаможеобастила,даможе
једнонајбоље,аонодругонајбоље.Исастављаојенајбоље
инајбоље,ионодругосубилесупротности,судари,кићење
икитинагдејојместаније,аимаодтогаврлоосетљивих
повреданаистиниуметности.Срећом,уосталомилогично,
Мак симјепостаоопера.ПетарКоњовић,маестроКоњовић
уједначиојестил,ипатетикаитрагикаЛазинедрамеостају
увеличанствумузикомказанихсудбинскихтајни”.35Коњо-
вићјечестопреиспитиванодстранекњижевнихкритичара,
јерјеКостићеврогобатантекстскратио,прецизираојеетапе
драмскерадње,свакомглавномдрамскомликудаојепосеб-
нумузичкутему,ацелокупнисадржајјеобогатиоцитатима

1841–1910–2010,уредиоСимовић,Љ.(2011),Београд:Српскаакадеми-
јанаукаиуметности,стр.191-208,стр.209-226.

35Костић,Л.нав.дело,стр.10.
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народних песама које је интерпунктирао међу појединим
сегментимадрамскерадњеинатајначинзначајнообогатио
почетникњижевнипредложак.

Од драмских сцена у којима се јасно указује на појаву
музике,издвајамоследеће:

–Анђелијинапесма,Iчин,

–Песмаослобођенихробова,IIIчин,

–Песмамаски,IVчин,

–Песмагуслара(прерушеногНадана),IVчини

–Сватовациздалека,Vчин.

Ан ђе ли ји на пе сма
НамлетачкомдворуседемајкаФилетаикћерАнђелија,ко-
ја везе калпак. Заљубљена је уМаксима, аФилета јељу-
та јеркажеда јој јеМаксимубиосинаМарка,ида треба
запарастосдавезебратовљевлик,анеМаксимов.Уовој
слициАнђелија,крозмонолог,исказујесвојанајискренија
осећања. Одговор на њену патњу, на чекањеМаксимовог
одговораАнђелијатражиуузбурканимморскимталасима.
Зањујеморетворац„дубокемислистворитељске”36,запра-
во,прекомораћестићилађасавестима.Њенаисповестчак
прерастаупесму,што јеКостићназначиодидаскалијому
тексту,накончегаАнђелијапевацелинукојапочињести-
хом„Еј,пустоморе!Еј,пустивали!”.37ИПетарКоњовићће
касније,уопериКнез од Зе те,креиратисаистимтекстом
Анђелијинупесму.

Пе сма осло бо ђе них ро бо ва
Упрвомнаведеномпримеруизтрећегчина,једанодробова
певаследећестихове:

„Шалајданом,сбелимданом

друговатћумоћи,

оковејестрес’оцрне

немилосненоћи.

Даживикнез,даживидужде

штооживисвојесужне!”

36Костић,Л.нав.дело,стр.103.
37Исто,стр.104.
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Овојепрвиексплицитнипримерпесме,атакођејеиретка
појаваримованогстиха–комбинацијаосмерцаишестерца.
Ослобођениробовипесмомвеличајудуждевскупородицу.
Стиховиупесмисуримовани–укомбинацијиседмерцаи
осмерца:

„Дуждевадаживикћи

штомилошћусрећенове

старемржњескидакове,

напијајмоњојзисви!”

Пе сма ма ски
Учетвртомчинуописанајеопштаслављеничкаатмосфера,
маскенбалуМлетачкојрепублици,организованповодомве-
ридбеМаксимаидуждевекћи.Маскиранисусватовисаобе
стране, ачује сепесмамлетачкихмаскиранихсватова.То
јегрупапевачакојипевајупесмусавеомаважнимстихом:
„Нашавладанашјеред,личиначитав–свет”.

ОвојевеомаважноместоуКостићевојдрами.Песмавене-
цијанскихмаскиипосебно,претходноцитиранистих,осим
штоосликавајуопштувенецијанскуатмосферумаскенбала,
имају и другачије, донекле психолошко тумачење.Наиме,
песмупевајувенецијанскемаскиранезваницекојепоручују
дасусвиприсутни–гостинамлетачкомтлу,дасуМлеци
победнициуполитичкојборбиЗетеиМлетачкерепублике.
Стих„личиначитавсвет”дајевишеструкодвосмисленико-
ментарразноликихзваница–зетскихимлетачких,маски-
ранихинемаскираних,оданихииздајица,правихилажних
Максима–Милоша.ОтомекњижевнитеоретичарСнежана
Самарџијаизмеђуосталог,пишеиследеће:„Песманеста-
вљатежиштенаритуалнудимензијусветковина,испуњених
разузданимвесељем,мрсомипићем.Ипак,издубинесâмог
именовањапразника допиру околности уговарања свадби,
алииобавезнообредномаскирање.Бучнеповоркесирова-
ра,направљача,комендијаша,шиљкана(Недељковић),нај-
чешћесуишлеуопходекаогротескнидвојницисватовских
званица,саобавезномтрудноммладом.Али,докјењихово
весељеизмеђудвапостапризивалосвеопштуплодност,пе-
смаподшаторомнавенецијанскомтргуалудиранасрамну
маскарадусâмесвадбе.Потуљенаругалицаособенијеехо
Иванове исповести из епске песме, тим прешто се углед
кнезаињеговепородицелаганокрунимеђусвојима”.38

38СамарџијаС.РадМилијиниКостићевМаксимЦрнојевић,у:Ла за Ко
стић 1841–1910–2010,зборникрадова,стр.219.
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Пе сма гу сла ра (ма ски ра ног На да на)
Уистомчину,истојпојави,каомаскираназваницапојављу-
јесевојводаНадан.Он,препушенугуслара,певалажнуна-
роднупесму,песмуо„дватића”којасусеодродилазаувек.
ПесмасимболичноописујеодносМаксимаиМилоша.

Сва то вац из да ле ка
Последњемузичкиистакнутоместоудрамијеупетомчи-
ну.УпрвомпланудрамскогтокајеМаксимкојисевратиоу
ЦрнуГору.Дидаскалијомјеназначенодасесватовацчујеу
даљини.Каконемадругихознакаутекстудраме,поменута
дидаскалијауказуједабиприликомизвођењадраме,упо-
задинитребалодасечујеобреднасватовскапесма,којаби,
посредно,указаладасеудаљинизабављајусватови.

Иако једосадаиздвојеносвеганеколикодрамскихситуа-
цијакојеексплицитноуказујунапојавумузике,каоионих
местакојесудраматуршкипогоднезамузичкообликовање,
морасеистаћитодајетекстКостићеведрамеуцелини,уз
извеснаприлагођавања,искористиозасвојуоперуКнез од 
Зе текомпозиторПетарКоњовић(1883–1970).39

За кљу чак

Креирајућисвојепесме,баладе,поемеидраме,свестрани
стваралацЛазаКостићобилнојекористиосварасположи-
васредствакакобиихдраматизовао.Осимдраматуршких
инструменатакоји,пресвега,подразумевајуразвијањепо-
етскихтемаимотива,Костићсеокренуомузицикао зна-
чајном елементу драматизације свог опуса.Упесниковим
песмама,баладама,поемамаидрамамапомињусесвирање
имузичкиинструменти (пре свих, гусле), каои врстепе-
вања(хорско,појединачно,певањељудииживотиња).Та-
кођеКостићкористимузичкетермине,каоштосумузика,
хорскопевање,хармонијаидруги.Сједнестранепосматра-
но, песник дочаравањем музике динамизира драмски ток
књижевногдела,доксдругестране,упојединимпесмама
илиделовимадраме,музикаслужикаодеокоративниеле-
мент,драмскакулиса,којимаселатентноутиченасвести
подсвестреципијента.

39Користилисмоклавирскиизводсапевањем:Коњовић,П./s.a./,Опера
Кнез од Зе те(музичкадрамау4чина),Загреб:НакладаСавезакомпо-
зитораЈугославије.Какојеназначенонакориципоменутогклавирског
извода,КоњовићјесâмприредиотекстизтрагедијеМак сим Цр но је вић.
Упркоснастојањима,нијебиломогућепронаћипартитуруовеопере.
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MUSICELEMENTSINSONGS,BALLADS,
POEMSANDDRAMASBYLAZAKOSTIĆ

Abstract

Inthisessay,theauthorispresentingandexplainingelementsofmusic
artfoundinKostić’sliterarywork,suchaspoems,balladsanddramas.
It argues thathedepicted singinganddancingaspart of thedesired
atmosphere symbolic of the crossover of music art into the natural
phenomenaandusedtechnicalmusicexpressionsinhispoeticnarrative.
Thebasicgoalofthepaperistodetermineandclassifymusicelements
inLazaKostić’sliterarydiscourse,i.e.themannersinwhichthepoet
has used them. The author describes the function of using musical
elementsasdramatizationsof thepoetic textandits tragedies.Using
musicalelementsinanoriginalway,Kostićhasemphasizedpatriotic
themesinhisepicnarratives,aswellasromantic themein thelyrics
ofsongs,poemsanddramas.ItcanbeconcludedthatKostićhashada
greatknowledgeoftheartofdrama,andthathehasusedtheknowledge

ofdramatechniquesthroughouthisliteraryoeuvre.
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