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АУТОР О „ДЕЛТИ ОЦА”
Годину дана прије него што ће почети суђење
Гојку Ђогу због његових „антиброзовских” стихова
објављених (25. маја!) у београдској „Просвети”, издавач „Запис” у свој план уврстио је и „Делту оца”.
Истина, рукопис је, што се мене тиче, био завршен
још 1975. године, али је, у дужем периоду, све до поменутог прихватања, и поред усмених похвала уредника, одбијан - у „Пегазу”, „БИГЗ-у”, „Универзитетској
ријечи”, „Раду” - углавном са образложењем „да још
није куцнуо час за ту тему”. Показаће се као тачно
мишљење Миодрага Булатовића (књигу је искрено
препоручио сваком од наведених издавача, а чак и кумовао њеном називу) - „тешко да ће је ико објавити,
док год је Овај жив”... (Узгред речено, „Овај” је
посљедњи од десетак псеудонима контроверзног припадника Коминтерниног политичког подземља, све
док, као Јосип Броз, „Овај” није устоличен за челника
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„капејота”, односно предсједника Југославије, и због
чега, за његовог четрдесетогодишњег диктаторства, ни
за једну кључну националну тему, барем кад је српска
књижевност у питању, „није куцнуо час”).
Ни мјесец дана нисам се радовао након што је
званично (у „Политици”, „Новостим и „Књижевним новинама”) објављен план тада авангардног београдског
издавача „Запис”, а његов главни и одговорни (колега
и пријатељ Растко Закић), заказао ми је разговор „у
четири ока” из кога сам сазнао да ће моја књига бити
пребачена за 1982. годину, јер исувише је ризично (ако
је уопште изводљиво), да уз „Вунена времена” чији је
тираж управо уништен и чијем се аутору већ суди, буде
објављена још једна књига „антидржавне” и „антититовске” поруке... Узалудан је био и мој аргумент да је
„Овај” већ годину дана „Онај”, и да је Буле прорекао
објављивање мог рукописа баш кад се то збуде:
„Делта оца” је изашла тек 1986. године (25.маја!),
у београдској „Просвети”, уз претходне честе и полуконспиративне консултације са уредницима едиције
Буцом Мирковићем, Браном Петровићем и Богданом
А. Поповићем (сва тројица су уређивали и „Вунена
времена” и, сљедствено, саслушавани и свједочили
у судском процесу аутору, као и његов „кум-Вујица”
Милан Комненић, који је, такође као један од уредника, у „Случају Ђого” одиграо нечасну улогу, а од
моје „Делте оца” оградио се на састанку редакције
чим је књига ушла у издавачки план); консултације
6

нису биле ништа друго до настојање и добронамјерно
убјеђивање тројице уредника да из књиге избацим
неке стихове (прије свих оне гдје се Јасеновац НДХ и
ГУЛАГ комунистичке ФНРЈ доводе у исти контекст и
континуитет кад је у питању погром над српским народом), у чему су, на моје непролазно жаљење, ако не и
кајање и успјели, искључиво због њиховог става да са
тим и још неким стиховима књига, једноставно, неће
бити објављена! „Нећеш ваљда дозволити да ти, по истом члану закона СФРЈ, послије оца, робија пријатељ и
омиљени песник”, завапио је Б. Петровић, посљедњег
дана консултација, и моја ауторска принципијелност
је дефинитивно клонула. Тек након тога, Б. Петровић
је написао рецензију која је објављена и на корицама
књиге, а за ову прилику наводим само један њен пасус:
„Песнички рукопис Зорана Костића прожет је
хумором и сентиментом детета које, у годинама првих
сазнања, у прегршти искиданих информација о очевој
судбини, доживљава не само најужи, природни свет
око себе, него и оно што би се могло назвати идеолошком радијацијом на биће малишана, али и народа коме
он припада. На нивоу фабулације, Костићева књига се
држи такозване „острвске књижевности” о познатим,
трагичним политичким ломовима с краја 40-их година
и представља прво релевантно поетско дело са овом
темом у српској књижевности... Пишући поетски а
певајући приповедачки, на песнички суверен начин,
Зоран Костић је испевао четири потресне поеме које,
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излазећи једна из друге, попут поглавља, представљају
целину својеврсног романа у стиховима”.
Сада, осим накнадно дописаних ПРОЛОГА
и ЕПИЛОГА, стихове које сам некада избацио или
измијенио уносим у ово, (не)званично пето издање,
а зашто наглашавам (не)званично – покушаћу да
објасним у најкраћим цртама. Чим се појавила, „Делта
оца” је изазвала пажњу јавности, неуобичајену за
једно пјесничко дјело: сем мноштва ТВ-интервјуа,
радио-промоција, двадесетак приказа у периодици и новинама, тешко је наћи већи град у Србији и
Црној Гори гдје књига није представљена! Рецимо,
на књижевној трибини београдског Дома омладине
(надахнуто су говорили Миодраг Булатовић, Рајко
Петров Ного, Божо Копривица, Ратко Пековић), сала
која прима 200 посјетилаца била је претијесна, па се
више од 600 људи преселило у биоскопску дворану, а слично је било у Подгорици, Никшићу, Чачку
(гдје је Б. Петровић одржао мастер-клас из усмене
есејистике), Крушевцу, Крагујевцу, Врбасу, Новом
Саду... А крајем `87, прије него што ће емигрирати у
Белгију, пред неких 300 посјетилаца у сали „Коларца”,
од уредника трибине Слободана Ракитића ријеч је
затражио најпознатији голооточки мученик Владо
Дапчевић, ратни друг и робијашки сапатник лирског
субјекта „Делте оца” и на пасје обојке изгрдио како
„промотере”(Драгослава Михајловића и Драгомира
Брајковића), тако и аудиторијум, а о мени, аутору, да
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не говорим, приближно сљедећим ријечима: „Узалуд,
ви, другови критичари, ође у звијезде кујете пјесника
– забоље ме она ствар за његово мајсторство - кад је
он изједначио и страдалнике и мучитеље, Брозове
сатрапе, приказујући и једне и друге као историјске
негативце! Да је жив, отац би га убио ка` зеца, а овако, мученик се преврће у гробу што му син издаде и
њега и свету комунистичку идеју!” На мој покушај
да колико-толико оправдам свој поступак питањем
– „а како је, уважени господине Дапчевићу, послије
њеног очитог слома у пракси, могуће и даље вјеровати
у ту вашу идеју”, одговорио је, пред запањеним
аудиторијумом: „Предвиђајући њену цивилизацијску
кризу, Коминтерна је оснивала своје „расплодне бригаде” чија се мисија састојала у томе да Идеју депонује
у људски ген: као припадник те бригаде ја сам, за неких петнаестак година, својекурчно направио толико
сљедбеника да не би стали у ову салу”...
Али, да се вратим на оно о тиражу „Делте оца”:
као тада на „Коларцу”, након Дапчевићеве рецензије,
на свим трибинама гдје је представљана књигу је
продавао неко од „Просветиних” књижара, али мени
није било ни на крај памети да провјерим је ли тираж од 1000 примјерака распродат, а плануо је, буквално, за само 3-4 мјесеца! Онда су кренула т.з.в.
„доштампавања”, наравно, све иза леђа аутора коме
би, по уговору, издавач морао понављати хонорар...
Ипак, све то ми, у четири ока, дојави службеница
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рачуноводства „Просвете”, тадашња супруга пјесника
Милана Ненадића (коме сам због тога обећао проценат), а потврди и Брана Петровић (уз нешто већи
проценат), након чега ја, не буд`лијен као што сам
иначе, пресавијем табак и пријавим издавача Заводу
за ауторска права Србије: према одштети коју сам наплатио (око 25 хиљада дојч-марака у динарском износу), закључак „утјеривача дугова” је да је доштампано
између 4 и 5 хиљада примјерака књиге, цирка четири
и по тиража.
Узгред, од тих пара, свакако, послије измирених
„процената” и још неких цехова у кафани „Коларац”
и „Клубу књижевника”, кад је дошао себи од обиља
на које није навикао, аутор је, на инсистирање његове
МАЈКЕ, главницом одштете затворио кредит и на тај
начин отплатио стан у коме је живио, а који је купио
(1970) и у њему, недуго потом, издахнуо његов отац –
лирски субјект тада и започете „Делте оца”.
Нека изношење овог податка послужи и као накнадни одговор на питање „А ГДЈЕ ЈЕ ТУ МАЈКА?”,
које је у истоименом приказу поставио Желидраг
Никчевић:
„И у првој књизи („Првине”, Побједа, Титоград,
1984. г), Зоран Костић се бави евокацијом прошлости,
оцртавањем помало митског хоризонта завичајне симболике, али сада су његове амбиције концентрисаније,
хомогеније и његов глас јаснији и узвишенији. „Делта
оца” сачињена је од четири циклуса, четири фазе
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једног истог – нерадосног – пута у свијет. Рођењем
обиљежен, пјесник се суочава са стварношћу, и тај
загрљај није присан. Подстакнута невјероватним, али
реалним историјским кошмаром, стварност показује
своје грубо, трагикомично лице. Лице још одбојније,
још бесмисленије, јер је виђено дјетињим очима. Све
се одвија по неумољивом сценарију „Куме Историје”.
И Костићев дјечак је (попут Кустуричиног Малика у
филму „Отац на службеном путу”), невољни свједок
који види све, који тетура према оцу, придржавајући
се мајке. Такву садржину предочити на пјеснички
релевантан начин – задатак је крајње компликован.
Пјесник мора превладати бројне унутрашње законитости пјесме, подређујући се дисциплини сасвим
независној од Истине, Правде и Љепоте. Зоран Костић
у томе успијева, углавном захваљујући приповједачком
дару и пјесничком мајсторству, које на импозантан начин поетизује причу (а не текст!)”
Од већ споменутих двадесетак приказа Делте
оца, један (објављен у Књижевним новинама) се
издвојио не само по дисонантности у односу на
остале текстове, него, прије свега, по својој припадности владајућој идеолошкој (и после Тита – Тито)
књижевној критици. По наруџби тадашњег главног
и одговорног уредника – ваљда ради потврде подобности уређивачке политике – у Књижевним новинама
појавио се режимски памфлет-приказ Васе Павковића.
Овај будни чувар имена и дјела „највећег сина наших(!)
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народа и народности“, у своме тексту не само да је
„указао“ на естетско-идеолошко застрањивање аутора
Делте оца, већ је озбиљно укорио и уређивачку политику „Просвете“, а строгоћу је испољио и на крају
свога јавног згражавања: „(...) И ко су уопште сви они
који су френетичним аплаузима поздрављали свако
Костићево казивање стихова на промоцијама његове
контроверзне књиге – у Дому омладине, у Коларчевој
задужбини и другде?!“
На Павковићев доушнички памфлет, у редакцију
Књижевних новина стигло је 6-7 утука, што од прозваних
промотера „контроверзне књиге“, што од неколицине
безмало сталних сарадника листа, али ниједан није био
објављен. Осим већ цитираног Желидрага Никчевића,
наводима одбијеног (касније другдје објављеног) текста Владимира Јагличића, завршићемо и овај ауторски
предговор најновијем издању Делте оца.
У тексту под насловом „Велико путовање“, поговору за књигу Огњени трозубац („Мирослав“, Београд
1997. године), Јагличић поред осталог пише и ово:
„Сусрет са овом Костићевом књигом десио ми се средином осамдесетих. Најпре сам приметио Делту оца,
а одмах некако потом, рецензију на њу у Књижевним
новинама Васе Павковића. Рецензија ме је поразила.
Збирка песама која се мени чинила сјајном, проглашена је слабом и политички утилитарном. Први пут сам
јасније осетио тешкоћу критике да се снађе пред изазовом нове, свеже и модерне поезије. Костић није писао
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онако како се тада од српских песника тражило, и добио је по прстима. Касније, када су ми до руке дошле и
следеће збирке песама овога песника (Првине, Соњети,
Ко смо), овај утисак је само непоправљиво ојачао.
Делта оца пева о сусрету историје и једне породице. На муци се познају јунаци. Историја је породицу
покушала да разори, али ју је само зближила и очврсла. Отац иза решетака својом неприступачношћу
постаје свеприсутан. Прогон који због његове политичке „кривице“ трпи породица, постаје морално
упориште које ће одредити песника за цео живот.
Костић је физички прогон доместио метафизичким,
песничким усудом. Зато, кад се породица, изгнана са
Цетиња и из Никшића, нађе у Мораковцу у теткином
„каменом дому“, Костић каже: Коријен твога имена,
мора, Мораково/ да одреди нешто у мојој судбини.
Вријеме је, отад, омеђено са два догађаја:
путовањем заточеном оцу у Билећкој апсани, и очевим
повратком кући. Повратак очев (циклус „Жиг“), спада
у најпотресније песме испеване на овоме језику. Неке
призоре из „Жига“ можемо поредити са појединим
антологијским сценама из филма Отац на службеном
путу Емира Кустурице. Ђаво је дошао по своје. Маске
су стргнуте и свак мора да покаже право, крваво, лице:
Заиста је човјек/ господар свог срама. Ипак, главна
личност Делте оца је мајка. На њој се држи породица,
на њој се држи и књига. Савивши се око сирочади,
она је, у ствари, Глишићева Миона која је упознала
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тековину двадесетог века – концентрационе логоре...
Песникова мати је грађевинским радницима носила
воде „након три године љуте беспарице”: Што сићева
дневно заитила с врела,/ толико их оде низ људска
ждријела,/двије године се, пуних, к небу пела/ а празних
враћала низ врлети скела. Ето о томе, у ствари, пева
Костић. Као и већина најбољих српских песника друге
половина двадесетог века: о кући, о породици, једном
окушеној топлини коју опет ваља, у хладном свету,
пронаћи и освојити. Кућа и породица ће, у Костића,
бити двоструко схваћене: као ужи простор једне лепоте, и као шири дом – отаџбина, којој такође прети
опустошење и коју, свим силама, ваља бранити.”
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ПРОЛОГ
Послије апса очевог, тек мало
од мноштва оста: зидно огледало,
чивилук, дубак, дјечији креветац,
шпорет „Слобода“, зелени креденац,
шифоњер, астал, пар старих столица
и шест великих, букових полица
тешког костура од библиотеке
гдје су остале књиге само неке,
њих седам-осам од више хиљада:
„Злочин и казна“, „Хамлет“, „Илијада“,
„Фауст“, „Дон Кихот“,„Тихи Дон“,„Рад“,„Мати“
и (зашто, само истрага ће знати,
остави роду кажњеника мрског) –
још Његошево „Огледало Србско.“
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OСИП

I

„Пиј шербета из чаше свечеве,
ал’ сјекиру чекај међу уши”
(Његош)

Отац,
на Конгресу,
иза говорнице
(док о задругама
извјештај подноси),
мој пол, за се, кришом,
чита с цедуљице
и шаље телеграм:
„Дај му име Јосиф,

Зоран КОСТИЋ
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стоп – честитам, жено,
поносим се сином,
тек за седам дана
крај ће ове трке,
стоп – кад стигнем кући
хоћу да, с момчином,
толико чеканом,
помијешам брке.”
Кума Историја
(или сама судба),
узима под своје
ПТТ и мене:
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нема сумње, то је
тада ревна УДБА
скренула депешу
од очеве жене –
да је обрадује
садржајем друге:
„Хвала ти на сину,
дај му име Зоран,
стоп – објасни дјеци –
отварам задруге,
стоп – прилично дуго
одсуствоват морам.”
Тако, тај телеграм
што не стиже до нас,
кроз пола године –
у реторти суда,
оби се о главу
оцу, као доказ
(у низу доказа),
да је гнусни Јуда,
те и ја задужих
своју Отаџбину,
творцу врат ломећи
вољом насљедника,
да сам бира име
што приличи сину
17

цијелог народа
(а не издајника).
Истовремено сам,
уз услугу роду,
показао како
за идеју треба:
отпором ближњему
заслужих слободу
(сва срећа, бркове
бријах, као беба).
II
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Рођен сам у кући
Ратнога Изрода –
Томажа Тавчара,
Главног Инжењера,
кратицом названог
РИГИТ, јер смо онда
скраћивали људе
и оштрицом пера.
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Уважени стручњак,
нешто испред рата,
за себе сагради
на Цетињу дворац
(како су тад звали
здање преко спрата).

То што кућевласник
није Црногорац –
облаке прашине
диже око виле,
сумња чак захвати
и баштенске руже,
чим су мирисније
и једрије биле
(к томе и трајаху
од комшијских дуже),
а да не причамо
о свакаквом воћу,
штоно, над жељезном
висећи оградом,
сусједство скупљаше
испод себе, ноћу.
То обиље није
тумачено радом
Словенца, дођоша,
вјечито у послу.
Још и прије војне
градом је кружило
да је по сриједи
врло мутан дослух
овог инжењера
с нечастивом силом,
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а Слобода у то
и увјери људе –
пошто са Њемцима
одмаглиња шпијун,
ни не сачекавши
наше, да му суде
и да под мач правде
сам подметне шију.
Напротив, РИГИТ је
приступио трику:
с циљем да изигра
неискусне власти,
на мансарди куће
остави Мицику
(своју, да не кажем
шта, у пуној цвасти) –
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остави наивну
Штрајерку под кровом,
па је будна Служба
посумњала зато,
како је гад РИГИТ
повјерио, овој,
да му чува (ко зна
гдје) скривено злато.
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III
Моји родитељи
добијају здање,
свакако, с Мициком,
уз услов незнатни –
да не смичу ока
(по могућству), са ње,
не би ли на мајдан
нагамбали златни.
Али, под мој јастук,
сустанарка, дукат,
једном заборави,
или, пак, остави.
Оптужише оца
да је још и „рукат” –
јер тог дана баш му
почеше о глави,
јер тог дана баш нас
први претрес снађе!
Сви су ту, изгледа,
све знали, сем мене:
казаше за златник
да је доказ крађе,
а и срамне везе
оца и те жене
21

(што ова, убрзо,
пред судом потврди).
Узалуд је мајка
побијала тврдње,
штавише – и за њу
нађоше да „смрди”,
чу тешке ријечи
и другарске грдње
и само због тога
што имаде троје
(брат и сестра већ су
смјерни ђаци били),
а најприје ради
маленкости моје –
Служба, канда, смекну
и над њом се смили,
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па јој чак понуди,
уз брз развoд брака,
живот на мансарди,
запослење часно...
Како мати одби,
ми се, једног мрака
(будућ проглашени
за сјеме опасно),
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завезосмо, силом
(с пола намјештаја),
главном – Његошевом,
кроз Цетиње драго
(на дан Радних људи,
првог дана маја) –
испод мирних круна,
накривљеном „Прагом”.
IV
Сву ноћ до Никшића
соптасмо беспућем,
преко усуканих
успона и кврга,
да нас истоваре,
у само свануће,
код чесме (под липом),
у један крај трга.
Кад помањка човјек,
Свевишњи помаже:
стиже, око седам,
захукталим џипом,
локално божанство –
да осорно каже
како не можемо
остати под липом,
23

већ морамо, брзо,
наћи људски смјештај –
јер гдје би водило
да сви варошани
изесу овако
накот и намјештај,
с намјером да живот
уприличе вани?
„То што ти је, тобож”
(мајци суво рече),
„родитељска кућа
у рату спаљена –
доживљавам таман
као да је крече.
Према таквој врсти
немам сажаљења,
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нити уважавам
икакве разлоге
повратка у твоје
мјесто завичајно.
Ако немаш крова –
одмах пут под ноге,
не чекај ми подне,
овдје – ни случајно”!

24

Навраћаху ваздан,
разни – а све једни,
говораху исто,
но, сваки пут љуће.
С пријетње се, често,
и гладни и жедни,
срећом, имадосмо
воду по сред куће,
а страх кад окошта
негдје око подне
и кад сок за мене
пресуши у мајци,
из чесме – млијеко
(дар пјескуше родне) –
пође, мјесто воде!
С њим, крај не би бајци,
већ чуда кренуше
неким својим редом
(колико Бог сами
да нам шаље помоћ) –
текло је млијеко,
чисто и са медом,
пунило се суђе,
кад, тачно у поноћ –
25

млаз воде најави
да се стварност враћа.
Душе, што нијесам
изум твојих снова,
часни родитељи
и недужна браћа –
што нијесу твоје
ријечи и слова,
па да зло вјековно
буде подношљиво?
Да ме раб не створи,
него пјесник (ликом),
да нијесам биће,
већ о њему штиво –
овакав крај не би
засметао ником:
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дођоше у поноћ
с тешким булдожером,
нас, липу и ствари,
заједно са чесмом
(сматрајући, ваљда,
цио скуп – завјером),
сравнише са земљом.
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Одоше са пјесмом,
у нове побједе...
Остаде утрина,
из које сплет црних
жила и цијеви,
подсјећа, нараштај,
сабласно, јутрима,
како су збринули,
„лијеве”, „лијеви”.
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МОРАКОВО

I

„Бјеше једна кућа повелика
у којој се грађаху бродови”
(Његош)

Заврши се прогон сињим Мораковом,
узводно од града, на жупноме репу.
Камени дом теткин, под сламнатим кровом
(као сви у селу), предалек цријепу,
ближи минувшему, но овом стољећу,
сам пун невољника, још веће пригрли
(уз ризик да због нас навуче несрећу).
Без таквога скраса ми би се утрли,
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а кроз њега спознах, што не бих никада
(све док неималац зна бити издашан,
док је човјек богат дјељивошћу јада),
насртај зле коби, ма колико страшан –
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и кап милосрђа може задржати.
Шест година скута – колико је много –
ма чиме враћао, не могу да вратим.
Ријеч је јад, дјељив (још јаднијим), слогом,
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и од њега – словом, па, слово, па слово,
док дуг сричем, слутим, како, у давнини,
корјен твог имена, мора, Мораково,
да одреди нешто у мојој судбини.
II
Мач окрутни жену пљоштимице бије,
друкчије ће на њу, него на човјека,
таман да јој муке буду сношљивије.
Ушанчи у рани морање, па чека,
окршаја мушког надмудрује муњу,
природа, из тежње да свој пород спаси,
карлицу са водом смјестила је у њу,
да громове који дом гађају, гаси.
Од Адама, Ева (еон) одлажући
смак (земаљске драме вјероватни расплет),
смисао и снагу налази у кући,
док, између истог и опсјене, распет,
њен немирни ловац (од пећине) хрли
измаглици новог – самоубилачки:
бисмо, да он рађа, давно изумрли,
а да нас њен нагон води стваралачки –
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не би било јаче од женске ватрице,
ни, сем њеног срца, неког другог бога,
рој би се владао по зују Матице,
с три вјечита циља - трење, мед и слога.
И једном и другом, оно друго смета,
под дрветом грешним обнављају муке –
у сласти – сопствене, у плоду - свијета,
стављеног између - вишег и јабуке.
III
О коме мрмори? Никако не могах
разабрати да ли, стољетна старица,
кује у звијезде оца ми, ил’ Бога,
тражећи га, при том, у склопу мог лица,
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начином слијепих – прстима и дланом,
пошто назријети не може кроз мрене,
трешњу, вранца, кућу, ни, истакнут даном
масив Прекорнице, а камоли мене –
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ушице настанка, на концу јој доба.
Два пола вијека, два краја сазнања
(живи гроб и млазу поред тога гроба),
саставио удес, сјединила сања
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о томе да им се чекани појави:
ма он био творац, мој, или врховни
(родитељ у дјечјој, Бог у древној глави),
збуњује ме што су тако истословни
(што их, са ОН, оба, стара именује,
залемљене зјене изврћући к небу),
па никада не знам кога ишчекује
и за киме већу осјећа потребу,
да ли то о оба, усхићена, шапти,
чује ли свод плави и за моје жуди
и, ако их, моћне, силнији узапти,
трну ли заједно Бог и криви људи?
IV
У борби образа с налетима стида,
није било љепше међу дјевојкама.
Сестри сам у крилу (сви смо поред зида),
док се крв скрнави што кола у нама,
она ми, прстима, пуни ушне шкољке
и тако не чујем, по мене, најгоре,
једини с те клупе поштеђен сам бољке,
од које ће моји чиљети, до зоре.
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Схватићу доцније: тад, у нашој кући,
ониски гиздавко, очево одсуство
објасни издајом, сву ноћ ликујући
што му одобрава онолико људство.
Сва се села стекла да чују људину,
како им звијезду (донедавну) блати
и то дошла к нама – брлогу Јудину,
сједимо дуж зида (ја, сестра, брат, мати),
тетку (главу куће), видим крај огњишта,
гдје, ожегом, огањ, скрушена, подстиче.
Оџак пун свијета, говорник пун пришта,
младеж би да игра, већ ситана приче,
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но, једино очи одају то хтјење,
у сусрету кратком крадом се попију
(смирујући порив, страх бди над стрпљењем),
говорник, на шкрињи, киван на Русију –
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пошто искупуса прокажену мапу –
досјетком зачини завршницу хуке:
„Ђевојке, има ли, која од вас, сапун,
па макар и слизак, умио бих руке”...
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Смијехом и пљеском подмићен због вица
(ријешен да скоро не силази са ње –
с оне шкриње), кицош, озарена лица,
испод петролејке, отвара играње –

угризом у пласу хармонике усне,
на постољу старом паде у транс нови,
полетјеше лакци и стасале ђусне,
у ђавољој кући збише им се снови...
Онако, на клупи, задуго по скупу,
капало из рана плакањем без гласа.
Сахнула је грана појања низ Жупу,
надвладаног гложњом лисица и паса.
V
Кад поче кроћење плахе Грачанице
и мати нам доби прво ухљебије.
Након три године љуте беспарице,
глава радилишта (дођош), задужи је
(на двије године), с два црвена сића,
с тим да јој не смију радници вриједни
ниједног тренутка остати без пића,
горе, по скелама, гдје су вјечно жедни,
гдје их сунце пржи, а испод њих, вода,
недоступним бљеском осветнички дражи.
Обикну се, даском, по брани да хода
и би јој, од земног, пут лакши и дражи:
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улазила у дан много прије неба,
због дужине цесте у два је кретала,
да би, табанима, од куће до хљеба,
за сантим одмакла испред хајке зала.
Што сићева дневно заитила с врела,
толико их оде низ људска ждријела,
двије године се, пуних, к небу пела,
а празних враћала низ врлети скела.
VI
На фотографији с Иваном и Блажом
(мутном споменику негдашњем значају),
међу малобројним свима нам најдражом,
и ако по пања, с по њега, при крају
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(а к томе, ликова разблажених сва три),
извјесно је да се, официр–партизан,
тјеран мразом, штабној приклонио ватри,
но, по њега ту је, а остало изван –
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низ петокраку га, оса симетрије,
до земље, дијели, на видно и етар:
кад враг не да неком сав да се огрије,
не гријеши тада ни у милиметар,
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а да га упорно слиједи сјечивом
и да из човјека издваја ђавоље
(вјечито, са вјером, у јагми за мливом),
два друга фотоса свједоче још боље:
на оном скоријем, оцу (над ловином,
с чизмом задовољног на трофејној срни,
пушком премошћеном грудном половином) –
мјесто стојне ноге, пас гонич се црни,
на нешто ранијем, мада у сред снимка,
међу виђенима (одмах иза рата),
без деснога ока, опет је изнимка –
игром нечастивог, или апарата?
VII
У петој изгона, први пут на цести:
покуцах облутком - ослушнух бандеру,
из матице звучне издвојих вијести
и (ако је узраст недораст за вјеру),
онда стекох наду у способност стабла
обореног оца, који, лично, руком,
далеко одатле, чекића крај кабла,
увјерен како га негдје пратим слухом.
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Планине су ниске, расједине плитке,
обзиран је простор пред хрљењем душа,
кад изданак крхки свикне на губитке –
посјечена шума саму себе слуша:
под катраном дирек дуго памти жиле
и арије вјетра кроз негдашњу круну
и тај нерв га, након сјекире и пиле,
од труљења брани, претворен у струну.
VIII
И ако чекано пет година пуних,
прво писмо нас је неспремне затекло.
Од црвених слова посебно се збуних,
убијеђен да су исписана цвеклом

ДЕЛТА ОЦА

(пошто од мастила једва знах за плаво).
Разведри нам кишни првомајски празник
доказ да је отац повратио право,
да је жив и здраво, да ми нада празних
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толико сањали, драги час, нијесмо.
Тај плач цјелодневни (уз свако читање),
проглашавам првом породичном пјесмом,
мада смо је често кидали питањем –
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зар је, стварно, тамо, као што нам јавља,
толико угодно, да, човјек ниједан,
ако искусио није чар забравља,
не зна колико је убого вриједан
по друштво, уљуљкан вантамничким радом?
Уз то, сам је себе, страшћу покајника,
за брљања давна, шибао с насладом
(те чух, што не схватих – да је био „клика”),
но, како је нови („за пун круг степени”),
и како је трудом ублажио штету,
јавља (уз најљепше – дјеци, сестри, жени),
да му се сада може доћи у посјету.
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ОТУРЕНИ
„Не знам ништа, но само их гледао;
и сам мислим да је маштаније”
(Његош)
I
Имадох лиснате и прозрачне уши,
морнарску одјежду, издужене руке,
мајку, брата, тетку, два (сива) кофера
(у једноме разно, у другом јабуке).

ДЕЛТА ОЦА

Са мојих шест љета у тај воз смо ушли,
с братових тринаест (ако не у љето,
онда у разгору прољећа на врху),
да се завеземо са таквим свијетом
од којег се стари: прво, у поласку –
таман да појмимо разлоге и сврху
овог путовања, потом, у повратку –
чак да узмогнемо повремено хтјети.
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(Мада, још подуго, уз одјећу кратку,
по вољи природи, а уз длаку сјети,
вршњаке гледасмо рађе него друге) –
послије тих дана не бијасмо дјеца:
на темељу куће, наше свете туге,
тек што га пустимо, придависмо јецај.
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Воз, тежак и бритак, силином се бича
усјече у хрбат попоноћном красу
и у свијест која увјерава, вјечно,
да се и осталих тиче ова прича
о том путовању – ускоколосјечном –
од часа кад зора прену другу класу.
II
Имадох ујутро довољно година.
Док је свела чељад поспано шутјела,
иза прозора су, хитро, поред шина,
промицали сури симболи предјела:
осунчану пустош врлетног безвођа
оживи (чађава) кућа самотњача –
над нумером кревет америчког грожђа,
мурва, бистијерна, магарац, вртача,
коза жбуњ дрмуса, њу, испод ње, јаре
у борби с вименом, док пса и дјечака
обузима чежња и густ облак паре,
да, опет, уз писак, почне шега мрака –
од окна, до окна – брда јутром лају
постројеном тмином чопора тунела.
Нема вишег чуда, у оваквом крају,
од камене лађе са теретом села –
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од невоље људске да се овдје свије,
овдје да омрче и ту да се буди.
(Мора да је проклет васцијели свијет,
чим довде, од њега, одскочише људи).
III
Кад је угледасмо – би тек трака (модра),
бачена из нашег виса, у подножје.
Од појаве воде чељад бива бодра
(кривуља ријеке знак је бриге божје),
прозори купеа наједном су уски,
сви хоће да виде, тискају се лица,
иза ноћи несна зјеницама људским
искре заборава враћа Требишњица

ДЕЛТА ОЦА

и сјај, кад, ускоро, упоредо са њом,
сипљива стонога воза заврлуда.
Час расплине воду, час збије за кањон,
да, из њега (мада, запјењено луда),
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преведе бјеснило, матицом, у игру,
а њу, након газа, крунисану виром,
тек пошто са слашћу посише срж бигру,
кроз сјеновит врбак (сад, сјетним немиром) –
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настави, но, тако, што пред тешким падом,
удари у помам (него икад луђе).
Ту се растадосмо. Воз раскрсти с надом,
чим у гркљан крша понорница уђе.
Умјесто ријеке – удвојена пруга,
све спорија вожња, све мрснија штрека.
Врати се у лица бљедило и туга.
Билећка станица на утрини чека.
IV
Имадох оловку, са гумицом жутом
(поклон од човјека ком’ тврдо обећах
да му име неће бити споменуто) –
у то доба рјеткост, неопходна оцу:
ако кад затворска управа дозволи,
да нам се обрати (воља му одјећа,
воља дуван, двопек, пошиљка у новцу,
или, написмено, за себе да моли).
V
Иде се. Дубоко, крњи каменолом –
развалина трешње – на сунцу се руди.
Дочекује, болне, крај сопственим болом,
жене, бабе, нејач и времешни људи,
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у колони стрмој, отегнуто (црно),
ћутке, ка чељусти мајдана силазе,
низ усукан једњак херцеговског прла,
засјечен, ту и ту, резом козје стазе,
или, несварљивим, препријечен трном.
Низ храпаво грло, а све сувљих грла
силази, у круну, суморна, стоглава
посјета, онима иза тешких брава.
VI

ДЕЛТА ОЦА

Сретоше басови туробних стршљена.
Надражени воњем долазећег зноја,
гуде око глава забрађених жена.
Један се издвоји и, у име роја,
одромори кућни ред пред казаматом.
Без питања, сваком, би, изгледа, јасно
(мада, на језику сасвим непознатом),
шта оклопник каза тим инсекћим басом.
VII
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Би билећко подне. Под небеском љуском
(бијела) авлија на јари се љуља –
брод, пун туцаника, у мјесту се врти,
бедемом и жицом бранећ’ оку људском
да с палубе види море врелог уља,
прије потуљене, мученичке смрти.
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Ако ту шта живи – вапије за пљуском,
али, већ и зноја усахле су капи,
одозго, одоздо, све пије и жеђа,
осјећам, под мојим образом да хлапи
и оаза влаге с материних леђа.
Тада, спаничене, савладане жене,
из кофера, торби, одшивених врећа,
стадоше да ваде јабуке (зелене),
те и ми начесмо, опрости нам, оче
(непријатно млаке), твоје „петроваче”.
Као кад скрнавим, кроз залогај, почех,
над првим поразом тог дана, да плачем.
VIII
Полегли авлијом, јабуке једемо,
чекамо прозивку, препуштени небу,
већ два сата ничим не кварећи тајац.
У појасу сјене (под самим бедемом),
брат и ја, пратећи дјетињу потребу,
отварамо игру. Пошто, као пајац,
морах да засмијем свога краља–брата,
стадох да нападам пресвијетла чула,
нијемо – гримасом, покретом и скоком.
У заносу луде, нађох се крај врата –
капије, над којом стрши караула,
са будним стражаром, што, сигурним оком,
по служби надгледа природу корака.
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Спазих, поред њега, цијев митраљеза,
окренуту (за сад), вани – пут мајдана,
и тог часа, мјесто новог вала страха –
између нас, чудом, лака људска веза
пређе у најљепши обрт тога дана:
бркати човјек ми (сам Господ) – одозго –
облак слутњи разби шеретским намигом
и, пошто ме присност моћнијег одважи,
заратих из игре (не, никако, мозгом),
нанишаних прстом (не, никако, жигом),
пут чела онога што ме окуражи.
Бој два кажипрста, ћорке наших руку,
прекрати размјена (у рату ријетка):
од свог противника, за бомбу–јабуку,
изнудих чауру митраљеског метка.
IX
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Над сваким асталом по стражар што бдије.
Не трепћу, не дишу споменици силе,
само подсјећају какав смо то свијет,
пошто признајемо кажњене за миле.
Три реда столова, дуж бескрајне сале,
гдје, за четврт часа – што му живот узе –
уз благослов власти, тај тужни скуп враћа.
Сто дијели сужње и рођачке сузе,
све жуди, све наде, све потребе стале
у бездано КАКО грозничавог саћа:
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свих ових година дубило се КАКО –
зјапина између раздвојених људи
и, сад би, преко ње, заравњене лаком,
да, једни другима, улете у груди.
Већ од таквог хтјења пуца сјајна кора,
нема ту времена за пут по конопцу,
па се чини како (свака страна КАКО),
гомилом ријечи претрчати мора,
јер вијек посјете примиче се ропцу.
У тај амбис, душе бацају се граком.
X
Шта је – ко не смије ни поклон да прими,
већ миг одобрења од чувара тражи,
па, тек након тога, дариван и бива?
Шта је наш створитељ (а, уз њега, и ми),
кад оловку мора пријавити стражи,
колико и она да је с њиме крива?
А шта, да споменух име дародавца –
пријатеља, првог власника лаписа
ком’ се на мук заклех, као у завјери?
(Ниједна гумица никад не избриса
разлику између оца и кукавца,
коју тога дана оловка измјери).
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XI
Отац је имао необичне уши:
виђене у (мркој) политури стола,
то су двије зове пустоши и бола,
шикнуле из куле главе што се руши.
Отац је имао необично лице:
образи му стали у двије јамице.
Отац је имао само беоњаче
(бијеле) авлије – два затворска круга,
иза којих, можда, жутом мрљом плаче,
радује се нама, чуварима руга.

ДЕЛТА ОЦА

Отац је имао сестру и супругу:
издужене руке, спојене на лаку,
петнаест минута обнављале пругу,
којом смо се, довде, довезли по мраку.
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Отац је имао два нејака сина,
на та два кољена – на два пријестола,
два млада примјерка људских израслина,
што лик творчев мотре у глачини стола:
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непојамним стидом приковане за њу,
зјене се напрежу, као да над водом,
дјеца, окачена о очеву грању,
траже шта то човјек губи са слободом.

XII
Ништа кроз мрак мркли у повратном возу
сем уздаха муклих и није се чуло дисала посјета казаматску грозу
у којој је јуче сравњена са нулом
на коју су њени најближи сведени:
„нула”-”нула”-”нула” точкова о шине –
сву ноћ је, до зоре, тај ритам у мени
(и дуго по вожњи), сред мркле тишине
пулсирао духу да се потре слика
ништавности људске с тамничког ходника не видјех што видјех и, сва је прилика,
онаквог свог оца не упознах никад,
то је сна суморног болна посљедица:
гдје може жив човјек бити мртвог лица,
гдје може жив човјек бити без зјеница,
гдје може жив човјек да буде ништица,
несмиона сјена, кост кожом пресвучен!
Не, не видјех таквог свога творца јуче,
сву ноћ понављао- слику тјерајући
и послије воза, по повратку кући
лик обнављајући оца-подвижника
каквог мој дух сазда из прича и слика.
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XIII
Да је мене мени заборавит старог,
да настане моје тупо и слијепо,
кренули би дневи лишени огавног,
мада би се, истом, потрло лијепо
дјетињства препуног бајковитог ничег,
кад је чила машта, умјећем паука,
мрежу спаса ткала из матерње приче
њишући ме изнад заједничких мука.
Ако ријеч може дивљење да ода,
ако небо могу да досегну слова
(иако невичан састављању ода),
теби посвећујем препјев раних снова:
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чиме мјерим чемер у твоме животу –
прикриван предамном даром материнства –
одрастао, мјерим и ону љепоту
по којој се сјећам опорог дјетињства.
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ЖИГ

„Вријеме ће својим током ходит,
а ово су уредили стари”
(Његош)

I
Послије свих мука,
паклена путања
затвори се – да ли
по закону круга,
или по закону
на коме се сања:
с облаком прашине
„Прага” (али друга,
не она од прије
пуних девет љета
која ближње сужња
извезе из раја),
врати кажњеника
из доњег свијета
(из „Петрове рупе”),
на тло завичаја:
крочи из прашине
тегет одијело,
лелуја два метра
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ДЕЛТА ОЦА

човјек који „Прагу”
к’о шкатулу стреса,
ближи је ономе
што жели основац
(кад се дуго чека
савршенство меса,
тада није личност,
већ појава – отац),
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скелета и коже гладно тамновања
гро га је појело,
но, и на то оца,
хвала ти и (Боже),
хвала, што му, ипак,
након свега раде
машна, шешир, ноге,
руке, црни кофер,
мада ће ме вјечно
пећи бљесак наде
да ми је родитељ –
не он – него шофер:

па како да онда
то буде сподоба,
чије, учини се,
кољенима, кости,
при ходу, зглобују
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„слобода” – „слобода”,
лијевим од срца,
десним од слабости,
па те испод вјеђа
невјерице лаке,
које се од свега
шире и пасуље,
па те, на рукаве
насађене, шаке
(калемљењем срасле
виле и грабуље) –
све је одвећ страно
чулима и души,
но, видећи како
најужу родбину
суза надошлица
потапа и гуши –
схватам да то није
примјерено сину,
те и сам узимам
учешћа на цести
у тако обилној
размјени њежности,
да тек иза стола,
прије но ћу јести,
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доживим и први
вал праве радости:
кад мати почасти
(мјесто мене), оца,
рибљим уљем, пићем
мојих стварних мука –
у творцу наслутих
ослободиоца
и ручак отпоче
испод славолука.
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Нема таме равне
тами апостола,
нити приче теже
него с мучеником:
сви се снебивају
пред божанством бола,
спрам њега обични
искуством и ликом.
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II

Пуко бивствовање
не иде уз чојство,
страдање је благо
на душевном тасу,
сиромашног патњом
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ода неспокојство,
док слуша – у лицу,
док збори – у гласу,
пошто тек открива
ману пријатности –
одживљење слатко,
препричљиве тешко:
на муци су били
многобројни гости,
док им, адпрошавши,
слуша, са смијешком,
блиједи извјештај
о свакидашњици
и при том их попут
свезнанца љубазно,
као лутке, шета
по лабавој жици,
са које падају
у сопствено празно.
Стижу на виђење
умиреног вође,
доносе понуде
(он учтиво враћа),
пуна нам је кућа
шаролике рође,
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смјењују се стрине,
кумови, сабраћа...
До јуче нијесмо
својили се ни с ким
(недовољно врли
за право по крви),
а сад откривамо
цио свијет блиских,
око нас од својте
непознате врви

Зоран КОСТИЋ

ДЕЛТА ОЦА

и, за дивно чудо,
људи опште с нама
топло, као да је
одвајкада тако.
Заиста је човјек
господар свог срама –
угрушке изјава
враћа, одвећ лако,
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у плитку и мутну
карактерну локву:
то што некад каза
(са страха, ил’ с пизме),
сад, пред жртвом, гута –
неки, као смокву,
неки, пак, властите
к’о да куса чизме,

а повратник, с вајном
нехајношћу, прашта
псовке, на његово
име избљуване:
схватајући гадост,
схвата њено рашта,
склон да правда слабост
из самоодбране –
и сам још срамнију
прошавши путању
људског унижења
(псећи вијек дугу),
кад се извјештио
том истом гутању,
за трпезом бруке –
у деветом кругу.
III
Дешава се, кожа
надокнади месо,
пресељено из ње
у мртву ћелију;
у мемлу (из бића,
притиснутог пресом),
сок што су успјели
негда да одлију,
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на капи и граме
враћа закон круга
и колико ова
досљедност одмиче –
толико, трен сваки,
особа је друга,
човјек самог себе
по честицу стиче,
мада, те промјене
постају мјерљиве
тек када их могу
изразити кила
масе, што ће скрити
вене и тетиве
и стишати буку
зглобова и била.
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Удаљи се оцу
кожа од костура –
и то растојање,
тај слој нове снаге –
разблажи сјећање
на збивања сура,
оте се од море,
бодрен иглом ваге:
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што је од њих двоје
била даља нула,
што биваху ближи
идеалном броју,
све чешће виђаше
вражји обрис кула,
смишљајући нови
улазак у Троју:
изгласан од часних
сусједа из зграде
(изазову овом
Улис не одоље) –
власт, у небодеру,
врховна, постаде,
поштујући избор
свенародне воље.
IV
Потекоше приче
непресушног оца,
кроз корито дома –
мутне, судбоносне,
вратише му нагон
руководиоца,
грувамо лекције
значајне (а посне),
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недотучен занос
(подбадан удесом),
кроз цвикере сумње
види своју сврху:
у бризи да пород
не скрене „удесно”,
подгријава давно
охлађену трку,
подучава, пита,
задаје, ријечју –
темељито ради
на кућној свијести
и (како би памет
усмјерио, дјечју),
уводи правило
„КО ЗНА – ТАЈ ЋЕ ЈЕСТИ”.
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Све чешће лијежем
(по заслузи), гладан,
падају укори,
а васпитне шибе
изнуђам, хулећи
да је Маркс досадан,
да ме се не тичу
ни УДБ-е, ни ИБ-е,
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да се Енгелс теже
усваја од твиста,
да ми није близак
предавачев начин,
да ћу бити голман
(а не комуниста),
да ми, од Лењина,
више значи Јашин...
Да, онај коме су
згадили слободу,
да може, свијет би
смјестио у оков,
од свега би негве
сковао породу,
стога нек опросте
Островски, Шолохов,
и сви, што пишући,
слутили нијесу
да ће својим дјелом
запаприти дјеци –
баласта, бацаног,
у братском бијесу,
из воза побједе,
дуж шина, по штреци.
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V
Враћена слобода
ничим није равна
укинутој силом,
прије много љета.
Свијетла и чиста
бијаше та давна,
колико и човјек
под лупом свијета
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а сад, кад је име
рошаво од казне,
управо слобода
губу му истиче –
кривице заслужних
нијесу пролазне,
њихове науме
обнављају приче,
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живи слој гријеха
покрива заслугу,
врлине се трудно
кроза њ` промаљају,
ићи прав под крстом –
теже је на југу,
него у ма којем
од свијета крају,
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јер тамо већ пламса
што другдје тек тиња,
лудује замајац
карневала страсти,
гдје, у вјечном плесу
снова и светиња,
танцују нарави,
дугови, напасти
и гдје посрнуло
изгажено буде
ближњим ђоновима
а, испод њих, с муком,
проба ли ко опет
стати међу људе –
немилице бива
враћан брижном руком;
све ако га небо
ишчупа из глиба,
изнијеће само
крваву таштину,
која ће, од тада,
до судњега гиба,
стресати са кусог
репа прљавштину.
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У свакој прилици
и пред било киме
дизаће се паун
из скореле птице,
што упорно пишти
исмијано име,
док виђа (свог перја)
пуне јастучнице –
и тешко га ближњем
аколи не схвати,
да дугују њему
за удобност главе:
има, несувислим
признањем, да плати,
нестварну цијену
поништене славе,
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јер ко се са адским
животом сагласи,
ад носи у себи
и пошто ад мине:
он, до пакла КО СИ,
осуђен на ШТА СИ
уз забрану права
на трачак истине,
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губи људски порив
да је се и сјећа
камоли да опет
његов дух јој тежи,
свјестан да га због ње
сустиже несрећа
(због ње је лежао,
због ње ће да лежи
изван гробља часних
и по земној смрти).
Па, ипак, понекад
крозасан смо чули
шкрипу и шкљоцања кад би га завртњи
поново враћали
страви у Мамули,
Котору, Билећи,
Голом („Рупи” на њем’),
да само једанпут
сновиђење оца
(искрено бунцање),
заврши признањем:
„Све су то кругови
адског Јасеновца”,
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а судњега јутра,
кад минуше снови,
са предсмртним ропцем
исповијед поче:
„То се Јасеновац
мом роду понови...
Касно прогледасмо,
праштај, Боже-Творче...”,
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бијаше посљедње
што покајник каза
док га напушташе
душа напаћена –
до тад увјерена
да нема излаза
из људског тијела
нељудског времена.
(1975/1986)
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ЕПИЛОГ
1.
Договоре се мој отац и мати,
ако се родим, Јован ћу се звати
по претку који паде на Мојковцу.
Радосну вијест отсутноме оцу
ревносна УДБ-а јавља на Пленуму
и, да ли њему то врцну у уму
или, пак, Служба карте промијеша –
мајци очева не стиже депеша
о мом имену дана кад сам рођен
(„Како због посла не могу да дођем,
овај мој захтјев матичару носи,
стоп. нек укњижи: име сина – Јосиф”),
него би доказ та депеша иста,
пред судом, да је отац стаљиниста
а пошто није ни жена му боља
(умјесто таквих родитеља воља) 65

четрдес’ осме, мајка Црна Гора
одлучи да се ја назовем Зоран.
2.
Након шездесет као Костић Зоран
поново бијах новоименован:
да Црна Гора буде отсрбљена уступи више хиљада имена
мртвим душама, па и име моје:
живи престаше тако да постоје,
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мјесто нас мртви разлаз изгласаше
између двије једнородне наше –
између Црне Горе и Србије.
Од тад у родној књизи име ми је
Нијаз – ни Јован, ни Зоран, ни Јосиф
а презименом - гласач инокосни
(умјесто Костић) – постадох Јакупи –
први Арнаут у никшићкој Жупи,
но и мртав се нећу наживјети:
Арапи стижу – постаћу Ајети,
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послије њих ће слово „А” отпасти
и од (А)јети – Јети ће остати –
па име створа из Леденог доба
писаће плочом не само мог гроба
већ сваког српског са оног простора
што се доскора звао Црна Гора.
(2008)
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ПОГОВОР

А ОД КУМЕ ИСТОРИЈЕ – ИМЕНА И ВЈЕЧИТИ
ОЖИЉЦИ
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– Од Јосифа до Нијаза –
Тематска усмјереност српске књижевности на
историју сматра се једном од њених најмаркантнијих
и најзначајнијих поетичких обиљежја. Истина, то се
својство различито тумачи и вреднује: некад као знак
дубоке и живе везе књижевности са стварношћу –
њене животне заинтересованости за судбину народа
и појединца – а некад као сувише приземни баласт
који ту књижевност спутава да се вине у простор
фантастике и слободе. У многим случајевима та веза
се показује као нужност, а каткад историја – са политиком и идеологијом као неизбјежним пратиљама
– доиста јесте судбина која предодређује живот. Она је,
наиме, судбински обиљежила и живот и стваралаштво
бројним нашим писцима, а у поезији Зорана Костића
историја је тако и схваћена – као судбина.
То је нарочито јасно из његове интимне поезије у
којој се тематизује сопствено дјетињство и фигура оца,
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а те пјесме се групишу под насловом „Делта оца” и заиста су драгоцјен и моћан ток Костићеве поезије који
објашњава пјесникову отвореност према историји у
другачије тематски усмјереним пјесмама, књигама и
циклусима. Ријеч је о вишедјелним поемама: „Осип”,
„Мораково”, „Отуђени” и „Жиг”, којe се сижејно – тематски надовезују једна на другу чинећи – и на плану
облика и на сижјено-тематском плану – једну већу
лирско-наративну цјелину.
Узгред смо већ назначили још неколико поетичних својства Костићевог пјесништва. То је,
прије свега, наративност, односно постојање једне
тематско-сижејне линије која се развија кроз више
дјела.То је, потом, склоност ка поеми, а независно од
поеме и склоност ка лирском књижевном јунаку. То је
усмјереност на драму историје, али и на драматичне
догађаје и обрте свога времена, односно отвореност за
историјски актуелне теме и за драму дневних догађаја,
што ову поезију понекад доводи у близину дневно-политичких и актуелних збивања и у опасност да се чита
као примијењена и функицоналнизована поезија.
Примијећена је већ стилска посност ове поезије
на плану стилских средстава: готово одсуство метафоричности, ријетка поређења, повремена склоност
ка перифрази, односно тежњи за јасноћом, што је све
различито од модерене поезије. Наглашена је изразита склоност ка иронији све до сарказма. Поеме су,
најчешће, строфички и силабичко-тонски урeђене,
69
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што их доводи у везу с традицијом пушкинског
пјевања. Ми смо увјерени да је на плану облика и
на стилском плану Костић ближи Пушкину него
савременој српској поезији; то потврђује и тежња за
јасноћом, и одсуство метафоричности.
Све четири наведене поеме које сачињавају
„Делту оца” имају за мото по два Његошева стиха.
Мото прве песме – „Осип” – сугерише варљивост и
несигурност благостања у неслободи, поготово ако
зависи од воље и расположења онога ко тим стањем
располаже:
Пиј шербета из чаше свечеве,
ал’ сјекиру чекај међу уши.
Онај коме је мио шербет из чаше свечеве, не смије
бити изненађен када се та чаша измакне, а умјесто ње се
појави судбинска сјекира у џелатовој руци. Рок трајања
уживања у шербету зависи од свечеве процјене колико
му је испијач шербета ревносно одан.
Његошеви стихови као мото могу се прочитати и као упозорење и сугестија читаоцу: поема која
слиједи могла би имати универзалније значење.
Лирски субјекат поеме „Осип” говори о своме
рођењу, очито са накнадно стеченим знањем, и о очевом понашању на вијест да му се родио син.
Отац је лијеви интелектуалац на угледном по
ложају – судија и руководилац и ангажован у акцији
оснивања задруга, па је далеко од жене у часу порођаја.
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Вијест о рођењу сина прима за говорницом, док на неком важном конгресу подноси извјештај о задругама.
Он упућује жени телеграм и честитку са надом да ће
доћи кући за седам дана да са момчином помијеша брке.
Жели да му се син зове Јосиф. Брци и Јосиф ће ускоро
постати опасне шифре – асоцијација на Стаљина – па
ће кума Историја умијешати своје прсте и показаће се
као судбина. Срећној мајци ће ревносна Удба упутити
телеграм другачије садржине: уз захвалност и честитке, син ће се звати – Зоран. Вријеме очевог одсуства је
у другом телеграму неодређено, али несумњиво „прилично дуго”; никако тричавих седам дана.
Ироничним преокретом, дакле, кума Историја
је, рукама Удбе, промијенила дјечаку име и од Јосифа
је постао Зоран. Човјек не може бити сигуран ни какво
ће му име син носити. Додуше, изгубљено идеолошки
изразито једнострано обојено име било је по дјечака
најмања штета: Јосиф је тада мало кога асоцирао на
библијску традицију, већ готово искључиво на Јосифа
Висарионовича Стаљина.
Прича о телеграму се наставља и даље се
иронизирајући. Иначе несклон метафори, Костић ће
употребити једну генитивну и врло функционалну: у
реторти суда телеграм ће се, кроз пола године, обити
оцу о главу и бити један од доказа његове крупне издаје
– Јосиф и брци ће идентификовати оца као Ибеовца.
Син ће – тријумфује иронија – стећи идеолошко-политичке заслуге за „своју Отаџбину”, иако је био мало
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и бесловесно биће: као беба није имао бркове, а носио
је име Зоран, што се тумачило као свјесно опирање
очевој идеологији о Јосифу и као бескомпромисан отпор ближњему у идејној борби.
Апсурдној игри именима није овдје крај.
Пјесник Зоран Костић је – не више само лирски
субјекат –2008. године затражио држављанство од
новоформиране независне Црне Горе, али му је одговорено да његовога имена нема у матичној књизи
рођених: име му је забијељено коректурним лаком и
преко њега уписано Нијаз Јакупи. Кума Историја баш
умије да се поигра људима, именима и идентитетима:
од Јосифа, преко Зорана Костића до Нијаза Јакупија.
Нема тога мајстора апсурда који је кадар да домашта
и испрати нашу, у овом случају црногорску стварност.
Кума Историја је маштовито биће.
У другом дијелу поеме „Осип” говори се о кући
на Цетињу у којој је рођен лирски субјекат: то је кућа
главнога инжењера Томажа Тавчара, Словенца који
је живио и радио на Цетињу и ту себи саградио „дворац”. Инжењер Тавчар је скраћеницом назван РИГИТ,
што значи: Ратни изрод главни инжењер Тавчар. Било
је то вријеме, вели пјесник, када смо „скраћивали
људе и оштрицом пера”; доба „скраћивања људи” на
разне начине. А о томе, заправо, пјевају овепоеме: о
„скраћивању” очевога и свога живота; о оцу, прво
угледнику и моћнику, а онда о робијашу, и о породици
без оца, све виђено очима сина и испјевано синовим
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гласом. РИГИТ је прије ослобођења напустио земљу
(што му је донијело репутацију шпијуна), оставивши
у „дворцу”, на мансарди, своју љубавницу Мицику,
„у пуној цвасти”. То је распалило машту власти да
Мицика чува тајно скривено Тавчарево злато, па је
треба непрестано „имати на оку”.
Родитељи лирског субјекта добијају Тавчарев
дворац, са задатком да „не смичу поглед” са Мицике.
Али ни Мицика није била без улоге и задатка. При
првом полицијском претресу куће, када је кренула
хајка на оца Информбировца, под дјечјим јастуком
је пронађен дукат, што је био златни доказ да је отац
„рукат” – доказ не само крађе, већ и љубавне везе оца
и Мицике, што је Мицика и пред судом потврдила.
Узалуд је мајка побијала тврдње: оца је требало потпуно морално компромитовати и уништити прије
него се донесе пресуда и грешник упути на робију.
Пошто мајка није прихватила понуду милости
власти за брзи развод брака и за запослење, како би
се отац оставио без породичног упоришта, породица је проглашена за „сјеме опасно”, па је на празник,
Првога маја, прогнана са Цетиња, главном улицом, у
накривљеном камиону „прага”. Мајка са дјецом и остацима намјештаја избачена је насред улице у Никшићу,
под липу, крај чесме, без новца и заштите било које
врсте. Било је то примјерно, ритуално, јавно, празнично кажњавање; детронизација и изгон из Раја. Кума
Историја је свакодневно дијелила своје сурове дарове.
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Догађај на тргу, под липом, крај чесме, на празник, добија вишезначну симболичку вриједност: кума
Историја прави сурову представу. На трг долзи „закукталим џипом” никшићко локално божанство, да
демонстрира своју идеолошку исправност и да саопшти мајци како се мора склонити с улице. То што нема
гдје и што јој је родитељска кућа у рату спаљена, локално божанство не доживљава као проблем, већ као
да ту спаљену кућу крече – „накот (дјеца) и намјештај”
морају са улице.
Од страха је око подне мајци престало млијеко,
а одојчету храна. Утјешно је што су били смјештени
крај чесме, па су „насред куће” имали воду. У посјетама
су се смјењивали сурови званичници с пријетњама и
уцјенама..
У поноћ је на сцену ступио механизам Deus ex
machina: почистили су булдожером чељад, липу под
којом је била смјештена и чесму, и све сравнили са
земљом, а потом „Одоше са пјесмом / у нове побједе”.
Остаје слика људске суровости и још један печат куме
Историје; још један историјски апсурд – припадници
истог идеолошког смјера међусобно су се сатирали.
Крај и поента поеме „Осип” у знаку је слике безнађа и
историјског апсурда:
(…) Остаће утрина, /из које сплет црних /жила и
цијеви, /подсјећа нараштај, /сабласно, јутрима, /како
су забринули/„лијеве” „лијеви”.
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Чим се – свјесно или несвјесно – огријешиш о
свеца из чије чаше шербет пијеш, слиједи сјекира међу
уши, односно изгон из раја. Иста – лијева – партијска
и идеолошка оријентација само историјски апсурд
увећава и чини очигледнијим.
Поема „Мораково” логичан је наставак „Осипа”.
Сижејна линија породичног страдања и спасавања се
наставља: избачена породица, сада без намјештаја,
липе над главом и воде, негдје мора бити смјештена:
„Заврши се прогон сињим Мораковом”, а уточиште
је „камени дом теткин, под сламеним кровом”, „ближи минувшему, но овом стољећу, / сам пун невољника, још веће пригрли” /. Сиромашни људи, ботаги
„дјељивошћу јада”, способни су да дају и прихвате кап
милосрђа, и да од ње преживе.
„Мораково” слави женски принцип који је у
функцији рађања и одржања живота, истовремено кад
и Љубомир Симовић и очевидно независно од њега.
Кроз жену говори природа, кадра да надмудри муњу
и да „свој пород спаси”; „да громове који дом гађају,
гаси”. Жена „смисао и снагу налази у кући”, док мушкарац „хрли/ измаглици новог – самоуби-лачки”, „а да
нас њен нагон води стваралачки – / не би било јаче од
женске ватрице, /ни сем њеног срца неког другог бога,
/рој би се владао по зују Матице, /с три вечита циља
– трење, мед и слога”.
Другачија је перспектива старе жене. Она додиром, будући да је слијепа стогодишњакиња – тражи
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на дјечаковом лицу сличност с оцем. Отац је Он¸а то
Он је и отац, и Господ Бог, и оба Он стољетна сљепица
изговара „залемљене зјене изврћући небу”, усхићено
шапућући молитву Њему за спас Њега.
Једна епизода у „Моракову” (IV дио) посвећена
је новом ритуалу ружења и блаћења идеолошког грешника – оца – на сеоском сијелу сазваном у теткиној
кући, гдје живи грешникова породица. Блаћење оца
одвија се пред породицом и свим учесницима сијела.
Иако ће дјечак тек доцније схватити смисао ритуала,
сестра му затвара уши прстима како би га заштитила
од ужасних ријечи. Главни говорник је „ониски гиздавко”, очевидно по задатку одабран да остави утисак и
да започне весеље послије сеансе блаћења.
Прљавој приредби и „ониском гиздавку”
супротстављена је ватра на огњишту, о којој брине
тетка (женски принцип!): „Оџак пун свијета, говорник пун пришта”. Ево тих средишњих трију строфа:
/Схватићу доцније: тад, у нашој кући, /ониски
гиздавко, очево одсуство/објасни издајом, сву ноћ
ликујући/што му одобрава онолико људство. // Сва се
села стисла да чују људину, /како им звијезду (донедавну) блати/и то дошла к нама – брлогу Јурину, /сједимо
дуж зида (ја, сестра, брат, мати), //тетку (главу куће),
видим крај огњишта, / гдје, ожегом, огањ,скрушена,
подстиче/оџак пун свијета, говорник пун пришта, /
младеж би да игра, већ ситана приче. /
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Мајка ће добити први посао „након три године
љуте беспарице”, захваљујући човјеку дођошу, „глави
градилишта”, на „кроћењу плахе Грачанице”: мајка је
„улазила у дан много прије неба” да би стигла „табанима, од куће до хљеба” како би напојила све раднике по
скелама свјежом, хладном водом и како би „за сантим
одмакла испред хајке зала”. Пуне двије године се по
скелама „к небу пела” са пуном кантом хладне воде и
појила жедне људе изложене жези.
Разгледање очевих фотографија утврђује његово
присуство одсуством и значај за потомство, па се јавља
потреба за очевим гласом, за разговором с оцем, те
се из телефонског стуба ослушкују звукови као тајни
очеви знаци („под катраном дирек дуго памти жиле”)
– мотиви блиски Кишовим Раним јадима.Насилно
раздвојене, душе оца и сина хрле једна другој, упркос
просторним препрекама:
/Обзиран је простор пред хрљењем душа. /
„Мораково” се завршава очевим писмом писаним црвеним словима, првим послије пет година,
цензорски прочишћеним, којим јавља породици да му
може доћи у прву посјету.
Најављена посјета тема је поеме „Отурени”. На
пут до затвора у Билећи крећу лирски субјекат – сада
већ шестогодишњак – његов тринаестогодишњи брат,
тетка и мајка, са два кофера: „у једноме разно, у другом
јабуке”. Дјеца више нијесу дјеца – на тузи и патњи су
брзо одрасли и зрели. Лирски субјекат прича причу
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о свом путовању возом на прузи уског колосијека,
с увјерењем да се та прича тиче и осталих; да је по
сриједи прича општијег значаја:
/Воз тежак и бритак, силином се бича/
усјече у хрбат попоноћном красу
/и у свијест која увјерава, вјечно,
/ да се и осталих тиче ова прича
/ о том путовању ускоколосјечном –
/ од часа кад зора прену другу класу. /
Око из воза региструје „осунчану пустош
врлетног безвођа” на прузи уског колосијека Никшић
– Билећа. Посни пејзаж трајно се утиснуо у дјечју
свијест, а смјену камених брда и тунела оплемењује
модра трака ријеке Требишњице („кривуља ријека
знак је бриге божје”), чије понирање значи и губитак
наде путника (…„Воз раскрсти с надом, / чим у гркљан
крша понорница уђе”) и свођење пејзажа на утрину
билећке станице („Врати се у лице бљедило и туга. /
Билећка станица на утрини чека”).
Међу даровима намијењеним оцу посебну
вриједност добија дјечакова оловка са жутом гумицом – драгоцјени поклон од човјека коме је дат завјет
да му име неће бити споменуто. Биће то „ријеткост
неопходна оцу” да напише кући писмо, ако му то кад
дозволе затворске власти, или да тим властима упути
какву молбу. Ту жуту оловку с гумицом отац ће морати
уредно да пријави затворским властима тако да ће та
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ситница постати драгоценост и симболкојим се мјери
робијашево понижење и неслобода.
Дјечјим оком је очуђена и суморна, масовна
посјета робијашима у билећком затвору:
/Низ храпаво грло, а све сувљих грла/силази, у
круну, суморна, стоглава/посјета, онима иза тешких
брава. /
Несрећне људе прати рој туробних стршљенова,
а жедни и огладњели посјетиоци освјежавају се понудама што су понијели својим ближњима. На усијаном
билећком подневу, масовна посјета чека прозивку за
сусрет са својим робијашима послије вишегодишњег
негледања.
У пакленом пејзажу и ишчекивању десио се
„најљепши обрт тога дана” у односу између митраљезом
наоружаног бркатог стражара и дјечака. Тај обрт буди
наду да ни у робијашком паклу није свака људскост
угашена:
…/и тог часа, мјесто новог вала страха –
Између нас, чудом, лака људска веза
/пређе у најљепши обрт тога дана:
/бркати човјек ми (сам господ) – одозго –/
облак слутњи разби шеретским намигом
/и пошто ме присност моћнијег одважи,
/заратих из игре (не, никако, мозгом),
/нанишаних прстом (не, никако, жигом),
/пут чела онога што ме окуражи. /
/Бој два кажипрста, ћорке наших руку,
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/прекрати размјена (у рату ријетка):
/од свог противника, за бомбу – јабуку,
/изнудих чауру митраљеског метка. /
Стражари бдију над сваким асталом око којега
се окупља посјета. Робијаши могу да приме само онај
дар и ону понуду које им одобри стражар, односно затворска власт. У очима дјечака падају на дно дна и отац
у својој неслободи, и његова посјета пред понижењем
робијашке неслободе. Поклоњена оловка, коју је добио од млађега сина, постаје мјерна јединица очевога
статуса:
/Шта је – ко не смије ни поклон да прими,
/већ миг одобрења од чувара тражи,
/па тек након тога дариван и бива?
/Шта је наш створитељ (а, уз њега, и ми),
/кад оловку мора пријавити стражи,
/колико и она да је с њиме крива? /
/А шта да споменух име дародавца –
/ пријатеља, првог власника лаписа
/ком се на мук заклех, као у завјери? /
/ (Ниједна гумица никад не избриса
/разлику између оца и кукавца,
/коју тога дана оловка измјери). /
У дјечјем погледу отац је изразито онеобичен
и очуђен. У првим стиховима сваке строфе варира се
тема: Отац је имао, па се овај дио стиха понавља као
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рефрен и има функцију онеобичавања оца, за своје
синове непознатога човјека. Костић чак активира и
метафофу у поступку онеобичавања:
/Отац је имао необичне уши:
/виђене у мркој политури стола,
/то су двије зове пустоши и бола,
/шикнуле из куле главе што се руши. /
/ Отац је имао необично лице:
/образи му стали у двије јамице. /
/Отац је имао само беоњаче
/ (бијеле) авлије – два затворска круга,
/иза којих, негдје (жутом) мрљом плаче,
/радује се нама, чуварима руга. /
Дјечаци, непосредно и очигледно, на очевим
кољенима, загледани у одраз очевога лика на столу испред себе, уче и сазнају шта човјек губи губитком слободе и на свој начин разумију позицију оца робијаша. Тим
дјечјим сазнањем губљења слободе и очевог робијашког
статуса, поентира се поема „Отурени”. Дјечаци изнутра,
интуитивно осјећају, поготово на очевим кољенима, да
су сви заједно отурени; да очева тешка сјенка прекрива
и кућу, и породицу, апосебно дјецу:
/Отац је имао два нејака сина,
/на та два кољена – на два пријестола,
/два млада примјерка људских израслина,
/што лик творчев мотре у глачини стола:
//непојамним стидом приковане за њу,
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/сјене се напрежу, као да над водом,
/дјеца, окачена о очеву грању,
/траже шта то човјек губи са слободом. /
Четврта пјесма носи једносложни наслов, и у
њему ријеч пакленог звучања и звучне обиљежности:
„Жиг”. Отац се вратио са робије на слободу, али са жигом на души, видљивим и препознатљивим у сваком
покрету, чину и ријечи.
Костић депатетизује слику оца, повратника са
робије. У првој слици његове појаве сведен је – поједен
гладним тамновањем – на тегет одијело, скелет и кожу:
/Изби из прашине/тегет одијело, /гре цестом два
метра/скелета и коже. //
Дјечак је захвалан Богу што оцу ипак раде руке
и ноге; што се креће и долази:
/хвала што му, ипак, /након свега раде/
машна,шешир, ноге, /руке, црни кофер, /
мада би син више волио да му је отац онај снажни шофер (оног камиона – „праге” и након девет година(!), „који камион, / ко шкатулу стреса”, а не готово
разглобљени, изнемогли и испаћени човјек.
Дирљиво је прво послужење које мајка износи
пред оца: умјесто епских пића – вина и ракије – служи
га изнемоглог и измученог, рибљим уљем, што дјечак
доживљава као ослобођење од напасти. Рибље уље је
овдје несумњив знак њежности и бриге за измученог
човјека као за дијете, а вјероватно и сигнал сиромаштва
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и немаштине. Знају та кумчад куме историје бити господствена у исказивању сиромаштва; присјетимо се
Данила Киша, Матије Бећковића и Рајка Петрова Нога.
Костић је изванредно укрстио дјечје опажање
и сјећање и накнадно разумијевање разговора других
људи са оцем:
/ „Нема приче теже
/ него с мучеником:
/ сви се снебивају
/ пред божанством бола,
/ спрам њега обични
/ искуством и ликом”
Искуство и лик – „божанство бола” – издижу мученика изнад обичних људи. То није само хришћанска
наука, мада је и то, и већ и дубок антрополошки увод;
универзална људска истина. Сиромашни патњом
је инфериоран у суочењу са адпрошавшим (каква
сјајна архаизација сложенице обликом!): „сиромашног патњом / ода неспокојство, / док слуша – у лицу,
/ док збори – у гласу”. Сјајно уочено, још боље сажето. Супериорност напаћеног осјећа се у способности
праштања. Поново долазе у кућу чланови породице,
бивши пријатељи и познаници који су клеветали мученика и сада, у суочењу с њим, гутају своју пљувачку
и повраћање. Повратник са робије разумије њихове гадости и са нехајем – опрашта. Живот се претаче у приче које, „мутне, судбоносне” теку кроз „корито дома” и
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враћају оцу нагон за некадашњим собом – руководиоцем. Али отац, неминовно, припада прошлом свијету.
Његова идејна брига о „кућној свијести” и „да ближи не скрену у десно” претвара се у терор над дјецом;
у потребу да контролише и у оковима држи свијет, а
поготово најближе. У сину се буди побуна; он хоће да
буде голман, а не комуниста; њему „од Лењина / више
значи Јашин”, легендарни голман Совјетског Савеза и
репрезентације свијета. Робијаш никада не може повратити своју некадашњу пуну слободу, јер „живи
слој гријеха / прекрива заслугу”: /Враћена слобода/
ничим није равна/ укинутој силом, / прије много љета.
//Свијетла и чиста/бијаше та давна, /колико и човјек/
под лупом свијета, ///а сад, кад је име/рошаво од казне, /
управо слобода/губу му истиче –// кривице заслужних/
нијесу пролазне, /њихове науке/ обнављају приче (…). //
Није лако ићи прав под крстом поготово „на југу”, гдје
је то теже „него у ма којем / од свијета крају”.
Робијаш остаје у својој прошлости и у своме глибу,
из којега га једино небо може ишчупати. Остаје рођен
под жигом који ће „до судњега гиба / стресати са кусог
/ репа прљавштину”. Робијаш је „скорела птица” која непрестано покушава да се уздигне до пауна. Скупа је и
нестварна цијена „поништене славе”. Не знамо да је неко
са оваквом дистанцом писао, а поготово да је пјевао о
оцу. Застрашујућа је, и застрашујуће дубока по својој
универзалности, по својим антрополошким уводима, ова
четврта Костићева поема, али и цјелокупна „Делта оца”.
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„Делта оца” је драгоцјено дјело српске
књижевности; својеврсни породични роман чији је
равноправни јунак кума Историја. Она нас увјерава
у блискост Костића пушкинској традицији – роману
у стиховима. У „Делти оца” испричана је и испјевана
наша прича, застрашујућа и истинољубива, са непредвидивим увидима у сложене односе отац – син, а поготово у позицију и ситуацију некадашњег моћног
човјека, који је био угледни руководилац, отац, па
робијаш, а онда повратник са робије који хоће да окује
свијет да би га спасао од идеолошког гријеха. Ово је
изузетна, и изузетно обликована, лична и породична
драма коју је режирала кума Историја. Човјек не зна
ни ко му је дао име, ни у чијем имену ће се обрести;
односно ко ће попунити његово бјелином поништено
име, датум, мјесто рођења, идентитет. Човјек је фантом: Јосиф – Зоран – Нијаз Јакупи. Зато нас не чуди
што ће кума Историја остати Костићева опсесија – почасни члан фамилије. Кума црногорских апсурда; и не
само црногорских.
Јован Делић
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О АУТОРУ
Зоран Костић је рођен 8. 10. 1948. године (Цетиње,
Црна Гора). Основну школу и гимназију је похађао
у Никшићу и Крушевцу, а Филолошки факултет у
Београду.
Пише поезију, драме, приповијетке, есеје, а
преводи поезију и прозу са руског на српски језик.
Објавио је 22 књиге стихова (неке и у више издања),
3 књиге драма и 14 књига превода прозе и поезије
(Пушкина, Љермонтова, Гогоља, Тјутчева, Јершова,
Чехова, Буњина, Булгакова, Јесењина, Туроверова,
Шукшина, Хајрјузова, Латињина, Слипенчука...).
Ових дана је објавио књигу својих превода
„Тридесет руских пјесника” (двојезично издање), а у
припреми је „Антологија руске поезије XI – XXI вијек”
у сопственом преводу на српски језик.
Неке од драма З. Костића постављене су и
играју се на сценама Републике Српске, Србије, Русије
и Бјелорусије, и овјенчене су угледним домаћим и
међународним наградама.
За књижевна остварења овом аутору је додијељено више престижних, домаћих и
међународних признања, између осталих: „Лаза
Костић” , „Вито Николић” , „Сарајевски дани поезије”,
86

„Златни витез” (Русија), „Мефодиј и Кирил”(Русија),
„Повеља Савеза писаца Руске Федерације”,
„Шумадијске струне”, „Грачаничка повеља” , „Бранко
Ћопић”, „Миодраг Ћупић”, „Шушњар”, „Петровдански
вијенац”, „Кочићева награда”, „Скендер Куленовић”,
„Змајева награда” , Удружења књижевника Републике
Српске за „Књигу године”, „Марко Миљанов” и дрге.
Поетска и драмска дјела Зорана Костића
су превођена на двадесетак свјетских језика, а
већи број његових пјесама и поема (130) налази се у најрелевантнијим антологијама српског и
југословенског пјесништва.
Зоран Костић је члан Удружења књижевника
Србије, Републике Српске (био је и предсједник
УКРС 2004 – 2013.) а, по позиву, почасни члан
Удружења писаца Руске Федерације постао је 1997.
године (као први инострани књижевни стваралац од
1918. годинедо наших времена); члан је Међународне
Словенске Академије Наука и Умјетности (Русија), а
такође и Почасни професор Филолошког факултета
Универзитета у Бањој Луци.
Зоран Костић живи у Бањој Луци (Република
Српска).
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