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КОШТАНА, ИМЕНОМ МАЛИКА У МЛАДОСТИ И СТАРОСТИ 

Жали моме да жалимо (врањанска песма) 

Почетком марта 1927. неколико месеци пре смрти епохалног српског писца 
Боре Станковића у “Политици” је осванула неочекивана и некусна сензација 
– Коштана, сада већ остарела Циганка из Врањска Бање, оптужује аутора 
легендарбе поетске драме да је бесправно у виду плагијата, преузео њену 
личност из младих врањанских дана и да тражи одштету (позамашну) за ову 
књижевну узурпацију, итд... 

Разуме се да је овакав обрт или заокрет у односима аутор дела и његов потенцијални 
прототип одмах покренуо новинарску митраљеску ватру. “Политика” је хитро интервјуисала 
већ легендараног српског писца Ко штане, Старих дана, Нечисте крви, Ташане. “Наш 
сарадник посетио је јуче г. Станковића у његовом стану. Стан г. Станковића налази се у 
Вршачкој улици број 26, поред самог Дунава. То је једна узана и дугачка кућа, са малим 
двориштем засађеним лозом. 

Права врањска кућа у Београду. Иако је било већ подне г. Станковић није био код куће. Тек 
два часа доцније он је дошао, опрезно прелазећ и двориштем. Био је необично располож ен, 
што није увек случај. – Чекају те гости, Боро! – упозорила га је његова симпатична госпођа. – 
Сигурно новинари, – одговорио је г. Станковић, који се досетио који су то гости што тако 
истрајно чекају. Седајући у плетену до врата, он се обратио нашем сараднику. – Због 
Коштане... – Интересује нас да чујемо шта ви мислите о захтеву Коштане. – Необична ствар. 
То је неко наговорио. Коштану сам ја први пут видео у Врањској бањи пошто се мој комад 
играо. Знам је само као гимназијалац од раније. У Врању је било неколико циганских трупа, и 
трупа у којој је била Коштана била је најбоља и најче шће су је позивали по кућама 
имућнијих Врањанаца. 

Оно што сам ја писао о Коштани није Коштана у самој ствари.” Затим је г. Станковић дао 
нашем сарадику изјаву коју је спремио за “Политику”, а која гласи: “Уредништву Политике, Е 
хајд баш да одговорим моме ортаку Коштани. Коштану, после мог се ћања из детињства о 
њеној игри и певању по свадбама, први пут сам у животу видео у Врањској бањи, када се 
Коштана већ играла у Народном позориш ту. – Алфонс Доде би се слатко смејао кад би знао 
да се обнавља историја породице Волмажурових у његовом роману Нума Руместан. – 

Ви свакако држите да Коштану неко наговара? – Особито од кад је онај Никола Трајковић 
писао да г. Милан Беговић преговара са неким америчким кућама о продаји ауторског права 
за приказивање Коштане у Амерци, и да бих ја за то добио милион долара. А већ три године 
Коштана се не игра у Позоришту, и ја сам изгубио око 70 000 тантијеме. – Могуће је да ће 
овај случај учинити да Коштана узме опет своје место у националном репертоару. – Ово би 
се дало искористити као реклама и кућа би била пуна. Али шта ћете! Данас писац не мора 
само да напиш е комад него још и да нађе глумце. Сва њена причања о њеним доживљајима 
састојала су се у томе, да је частим ракије, а од моје жене, затим гђе Спасић и женске 
публике, да извуч е који пар чарапа или коју реклу. Да она зна, по причању њених 
савременика, зашто су је прозвали Коштаном (кестен), одрекла би се тог надимка, а још мање 
би тражила лажно уверење да је она била тај кестен. 

Аналогно томе значило би, да сваки човек у Врању, који се зове Митке, имао би право да 
тражи тантијему. Г. Влајко Коцић, народни посланик који хоће овај спор да заглади, боље би 
учинио, да у својој новој палати уступи Коштани једну собу и да је изло жи на прозору, па би 



више зарадили и он и она, него што њена корисница и његова кирија износе. С поштовањем 
Београд, 1. марта 1927. Бора Станковић Међутим, спиритуелна, заносна и обесна играчица из 
Коштане, а сада збрчкана, времешна, зависна од дувана и ракије, није дочекала решење 
своје, наговорене тужбе јер је њен ортак Бора Станковић кроз три месеца напустио овај свет. 
И ишчезнути крадом као лопов, збуњен и стидљив а пред зору да ће доћи у циганску малу и 
залупати на прозор прве лепе Циганке и ритмом лењог равнодушног ашиклије запевати 
Шано душо, Шано мори, отвори ми врата... Јер ту се дерт, као и свуда претворио у 
проституцију и у уметност. Уметност и проституција иду заједно, из истог су извора. 
Циганка је морала да игра, да пева, да љуби – све за паре. Њена врата и њена уста била су 
отворена свакоме. Њене ноге за игру, њена уста за песму могао је свако да купи. 

Зар нису уметност и проституција једно исто а то је само у первертираним и дегенерисаним 
душама. Врање је имало декадентско доба, а са њиме и своју високу уметност песме и своју 
фину проституцију. Једно Врање било је у стању да то издржава, као што је декадентска 
класична Јелада издржавала своје хетере, своју Теодоту и Ламију, као што је императорски 
Рим имао своје куртизане, а Париз Другог царства своју чувену проституцију, или предратни 
Петроград своју. Врање свиле, песме, дуката, ракије ђумерта, ашика, татлије, стварало је свој 
тип Циганке. Социјални закон се манифестирао и ту у малом, као свуда у великоме. И то свој 
специфичан тип Циганчице доста висока, протегљаста али обла и пуначка, витких ногу, руку 
и врата, малих лаких груди, нервозних рамена, живог корака – сва као од електрич не 
композиције – округлог једрог лица, крупних циганских и зачу ђених очију... Читава 
врањанска песма као основну импресију пружа сету и бол. Људска туга и сета којом је 
прожета врањанска песма није настала само као резултат оријенталног утицаја, већ је делом 
и производ сложеног таложења догађаја на људске животе током тешког хода историјских 
збивања. Људи су били опхрвани сетом и болом баш и када су се веселили, јер је њихова 
песма испевана по некој тузи због неостварених жеља, промашеног живота или неиживљене 
младости. 

На природу тог источњачког дерта указивано је у више махова и ми се на томе не бисмо 
задржавали. Још је Дучић рекао да дерт није уопште српско осећање. И Бора Станковић је у 
потпуности схватио природу врањанске песме. 

Згуснута скица те песме дата у Певцима веома пластично и садржајно истиче њен карактер 
Уношење, ватра, и то као нека одавно наслућивана, велика страсна, као жив жар, а опет 
притајена, уздржана чежња, бол. Станковићев Врањанац плаче и када се његова песма пева, 
кроз песму он исказује тугу и уместо да се кроз њу развесели, постаје тужнији и сетнији. То 
је свакако особина страна осталом појасу наших крајева са словенским живљем. 


