
ЛАЗА КОСТИЋ УТЕМЕЉИВАЧ МОДЕРНЕ СРПСКЕ ПОЕЗИЈЕ

Поштовани домаћини, госпођо Наташа, и сви ви који бринете о култури Сомбора,
заиста сам почашћен наградом Венац Лазе Костића, као признањем за моје досадашње
(да не кажем укупно) књижевно дело. Свакако, драго ми је што сам још од младалачких
дана у овом лепом граду ослушкивао магнетни зазив песништва и уметности који су
нам даривали и дарују поред Лазе Костића, Вељко Петровић и многи други савремени
писци с којима сам друговао и још пријатељујем: Стојан Бербер, Миро Вуксановић,
Миленко Попић, Предраг Богдановић Ци, Мирослав Јосић Вишњић, Давид Кецман
Дако, Зоран М. Мандић и други подухватници окупљени у редакцији часописа Домети
где сам повремено објављивао стихове. Такође, неколико пута сам боравио и казивао
песме овде. У незаборавном сећању чувам сусрете и доживљаје са чувеним сликарима
Миланом Коњовићем (у његовом атељеу) и са Савом Стојковим (приликом отварања
једне његове фасцинантне изложбе слика)...

У новије време, захваљујући Удружењу Македонаца, који живе у Србији, гостовао сам
у Сомбору код гостољубивих представника овог уваженог удружења, госпође Љиљане
Соколове и Родне Попић. Захваљујем члановима жирија награде Венац Лазе Костића,
посебно онима који су нашли разлоге за то у мом књижевном делу, али поздрављам с
поштовањем и оне који су имали на уму друге кандидате, не оспоравајући њихово
право на другачије мишљење.

Првенствено, ни једног тренутка не заборављам грандиозно дело Лазе Костића и његов
изузетни допринос унапређењу српског песништва у контексту нових поетичких
тенденција у Европи, као и уопште афирмисању културе на ползу српског рода, којем је
припадао са свим својим великим интелектуалним потенцијалом. Било би, овом
приликом, од мене претенциозно да улазим у анализу његових генијалних и по много
чему сложених песама, које су и те како уносиле својства преображајности између
увелико освојеног романтичног модела и оног надолазећег на хоризонту модерне
поетске изражајности. Уосталом, о томе су сведочили многи текстови писаца уграђених
у историју српске књижевности. Напомињемо само неколико најугледнијих: Исидора
Секулић, Милан Кашанин, Аница Савић Ребац, Милош Црњански, Станислав Винавер,
Годор Манојловић, Младен Лесковац, Драгиша Живковић, Зоран Гавриловић, Милош
Ђурић, Душан Недељковић, Миодраг Поповић, Зоран Мишић, Мирослав Егерић,
Миодраг Павловић, Петар Милосављевић, Миодраг Радовић... Може се рећи да нема
ниједне песничке антологије у којој песме Лазе Костића нису најзаступљеније. Такође,
сви приређивачи тих антологија, посебно су писали о његовој поезији, наглашавајући
да је Лаза Костић зачетник и утемељивач модерне српске поезије. Неоспорно, много
тога, што је пре осталих песмотвора, крајем деветнаестог века, заструјало у његовим
стиховима налази и те како чујног одјека касније у симболизму и надреализму –
суштински у свему оном препознатљивом у његовој поетици, почев од песме Међу



јавом и мед сном, испеваној 1863. године до крунске, тестаментарне Santa Maria della
Salute, у коју се овај песник цео уградио.

Но, да застанемо! Чини ми се колико год пута да читамо поезију Лазе Костића и поред
свеколиких зналачких тумачења и путоказа до неухватљивих значења, оних
хармоничних и оних повремено ритмичких неусклађених лирских бравура, кованица и
рефлексија, намеће се мисао да је увек нешто остало довољно непрочитано и
необјашњено. А то је непорециво одлика велике самосвојне поезије, какву је овај
ненадмашни стихотворац завештао и оставио покољењима у славу неисцрпног
песничког језика и уметничке животодајности.

Поштовани пријатељи, сводећи ово моје слово, не замерите ми што поздрављам моје
сапутнике данас: моју супругу Гордану, Дејана Мастиловића, директора издавачке куће
Филип Вишњић, цењеног песника професора др Мирослава Раичевића и драгог Панду
који је омогућио својом добром вожњом, удобно путовање. У добру да се виђамо овде и
на другом месту!

7. 6. 2022.                                                                                                       Радомир Андрић


