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ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

ЈАВ НО ЧИ ТА ЊЕ ТАЈ НЕ ПО ШТЕ
Чи та ње пи са ма Ма ти ји Бећ ко ви ћу 

од Хо ме ра и До мен ти ја на

„Не ма ми пи сма од Хо ме ра, а мо ра да ми је пи сао” – жа ли се 
ду хо ви то мла ди Бећ ко вић. То Хо ме ро во пи смо је, из гле да, у ме ђу-
вре ме ну сти гло и пје сник га је до бра но про у чио и на ње га се осло-
нио. Као што су му сти гла пи сма и од на ших по лу пи сме них и 
не пи сме них на род них пје ва ча и усме них при по вје да ча – од на ше 
кла си ке „је ди не и пра ве”, што ре че Вас ко По па, за тим од Ву ка и 
Ње го ша, али и од дво ји це да ле ких са вре ме ни ка ко ји су се, пре ма 
Бећ ко ви ће вој по е зи ји, мо ра ли зна ти – од Дан теа и До мен ти ја на.

Бећ ко ви ће во по нов но от кри ће „усме но сти” и по нов но на ла же-
ње ве ли ке пје снич ке фор ме од епо хал ног су зна ча ја, ка ко за ње го ву 
по е зи ју та ко и за срп ско пје сни штво у цје ли ни. Вје ро ват но и не 
зна ју ћи, па и не ха ју ћи, за Ели о тов иде ал ве ли ке пје снич ке фор ме 
– иде ал не ке мо дер не вер зи је епа – Бећ ко вић је та кву фор му ство-
рио, и спо јио, као ма ло ко у свјет ским раз мје ра ма, ар ха ич но и мо-
дер но. За то су, пре ма на шем ду бо ком увје ре њу, Бећ ко ви ће ве по е ме 
свјет ски фе но мен, а не не ки еп ски срп ски ана хро ни зам, огра ни чен 
ди ја лек том и пле мен ским ме ђа ма. Ме ђа Ву ка Ма ни то га је ар хе тип, 
мит, а не са мо ло кал на гра ни ца. Ње го ва по е зи ја је до би ла при чу, 
„а кад при ча, ни је ти се дри је ма ло”.

„Сан сва ке пи сме но сти је да до стиг не усме ност”, ве ли Бећ ко-
вић, очи то са пу ном сви је шћу о оно ме шта ра ди и ка ко ра ди. Али 
то ни је по дра жа ва на усме ност фол клор не тра ди ци је, већ усме ност 
до ко је је до шла мо дер на пи сме ност и ко ју су осво ји ли мо дер ни 
пје сни ци и при по вје да чи. Ни је ли не што од то га на по ра уо че но 
код На ста си је ви ћа, па код Раст ка Пе тро ви ћа, о Вас ку По пи да и 
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не го во ри мо. На ћи ће мо ме ђу пје сма ма Ива Ан дри ћа бу гар шти цу, 
а на сло ви ње го вих ро ма на нај че шће су ше сто сло жни од сјеч ци (На 
Дри ни ћу при ја, Трав нич ка хро ни ка, Про кле та авли ја), као дру ги 
чла нак еп ског де се тер ца, а јед ном (Го спо ђи ца) то је че тво ро сло жни 
од сје чак, као пр ви чла нак исто га сти ха. Та тен ден ци ја по нов ног 
тра же ња усме но сти ка рак те ри стич на је не за не ке ана хро нич не 
пје сни ке, већ за пје сни ке аван гар де, и то оне нај ве ће (Иво Ан дрић, 
Мом чи ло На ста си је вић, Раст ко Пе тро вић и ка сни је Вас ко По па).

Ову те жњу ка иде а лу но ве усме но сти пра ти још од аван гар де 
тен ден ци ја ка ру ше њу гра ни ца из ме ђу по е зи је и про зе, па се, пре-
ма на шем ми шље њу, Бећ ко ви ће ва по е зи ја не мо же ту ма чи ти без 
по мо ћи кри тич ко-те о риј ске апа ра ту ре ко ју при мје њу је мо при ту-
ма че њу про зе. Сам Бећ ко вић је за пи сао да ње го ве по е ме има ју 
не сум њи ву „срод ност са ар ха ич ном при по вет ком”. 

Не сум њи ва је, ба рем за нас, и Бећ ко ви ће ва ори јен та ци ја на 
ту ђи го вор и ту ђи глас, па је илу зи ја усме но сти по сље ди ца те ори-
јен та ци је на глас дру го га. Ево нас у са мом ср цу те о ри је про зе. Прет-
ход на ре че ни ца је са же так по ле ми ке Ми ха и ла Бах ти на са Бо ри сом 
Еј хен ба у мом по во дом по е ти ке ска за, из ло же не у књи зи Про бле ми 
по е ти ке До сто јев ског. Бећ ко ви ће ве по е ме има ју сво је на ра то ре и 
сво је фо ка ли за то ре, оне су по сре до ва не, као мо дер ни ро ман или 
при по ви јет ка. У њи ма се че сто чу ју, па и бо ре, два и ви ше гла со ва, 
што је нај ви дљи ви је у по е ми „Бо го ја вље ње”. У ис тој пје сми два 
се гла са рав но прав но бо ре за дви је исти не, чи не ћи од јед не пје сме 
дви је, па јој и на слов гла си „Дви је пје сме”. Пр ви глас је но си лац 
хе рој ске, еп ске исти не:

А ва зда смо ги ну ли да не би уми ра ли,
Има ли ср це па гу би ли гла ву,
Има ли сре ће па мла ди ги ну ли

а дру ги је у зна ку стра ха од смр ти и бор бе за пре жи вља ва ње и чу-
ва ње гла ве и жи во та, у зна ку сти ха:

Сла ђа је ба ле га од смр ти.

Ма ти ја Бећ ко вић је на пра вио чу до: учи нио је по е зи ју, за ко ју 
се вје ру је да је мо но ло шки јед но гла сна, ви ше гла сном и дра ма тич-
ном. А то је и код нас, и у свјет ским раз мје ра ма, ри јет кост. И то 
је Бећ ко ви ћев ко пер ни кан ски пре о крет. По то ме му је по не кад, као 
у по е ми „Су бо та”, бли зак Љу бо мир Си мо вић.

То уну тра шње ви ше гла сје чи ни Бећ ко ви ће ве по е ме дра ма тич-
ним и вр ло те шким за кон вен ци о нал но ре ци то ва ње и чи та ње. За то 
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је Бећ ко вић и пје сник, и аед, и рап сод, и глу мац, и ре ди тељ, и чо-
вјек-по зо ри ште. То ни је са мо наш на лаз, ни ти је то са мо ре зул тат 
ње го ве не сум њи ве глу мач ке да ро ви то сти, већ је и из раз при ро де 
ње го ве по е зи је, из раз ње но га ви ше гла сја.

Бећ ко вић има огром но по вје ре ње у је зик и је зич ко пам ће ње 
и спо соб ност да то пам ће ње про бу ди у је зи ку. Је дан ње гов ра ни 
стих ду хо ви то упо зо ра ва:

Чу вај се ма ло крв не ре чи и пре хла де.

Он кон тро ли ше и об у зда ва де се те рац, гра де ћи на фо ну де се-
тер ца свој сло бод ни стих ве о ма је отво рен за фра зе о ло ги зме, ко ји 
по пра ви лу у се би скри ва ју не ко мит ско зна че ње. Отво рен је за го-
вор не жан ро ве: за кле тву, из ре ку, ле лек, ту жба ли цу. 

У ком год прав цу се кре не кроз Бећ ко ви ће ву по е зи ју, на и ђе 
се на очев гроб ко га не ма и ко ји је за то сву да. Нај лак ше је ући у Бећ-
ко ви ће ву по е зи ју пре ко оче вог ке но та фа, од но сно пре ко те ме очин-
ства. Од су ством оца оби ље же ни су чак и ре ла тив но „не у трал ни” 
сти хо ви:

Де те ни је уме ло да спа ва,
Јер ни је има ло од ко га да на у чи.

Ма ко ли ко ова два сти ха зву ча ла ало гич но – ка ко се то не ко 
од не ког на у чио спа ва њу – и емо тив но не у трал но, за пра во су по тре-
сни: дјеч ја не са ни ца до ла зи од оче вог од су ства. Је дан мла да лач ки 
стих гла си: 

У ту ђи ни ту зи гроб мог оца сви ра.

Ка сни је ће се ова те ма раз ви ја ти кроз мно штво ва ри ја ци ја и 
до би ја ти мит ско, би блиј ско и ре ли гиј ско зна че ње. Те ма очин ства 
иза зи ва и те му син ства. Син ва пи је са сво га рас пе ла:

За што си ме оста вио оче?
А отац по ру чу је из ниг ди не и без гроб ни штва: 
Не мој ме оста ви ти, си не.

Страх, а по себ но страх од оста вље но сти, уни вер за лан је; свој-
ствен је чак и ду хо ви ма мр твих. Ка да дух мр твог оца вла да пје-
снич ком сце ном, не на ла зи мо ли се то у Шек спи ро вој бли зи ни? 
За што та ко не би смо чи та ли Бећ ко ви ћа?
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Ар хе тип за ва ђе не бра ће, те ма људ ских ко сти ју као чу ва ра 
ду ше, те ма гро ба и са хра не, од но сно пра ва на гроб и са хра ну – све 
нас то опет во ди Хо ме ро вом пи сму и тра ги ча ру Со фо клу, ко ји је 
ску пљао ге ни јал не мр ве са Хо ме ро ве со фре и чи ја Ан ти го на при-
кла ња сво је по на ша ње, па и жи вот, бо жан ским а не зе маљ ским 
за ко ни ма, као што је то чест слу чај и у Бећ ко ви ће вој по е зи ји.

Моћ на је и те ма мај чин ства – ар хе тип мај ке – у Бећ ко ви ће вој 
по е зи ји. По ве за на је са те мом од ра ста ња си на, си ра ка – ар хе тип 
си ро че та – и са те мом на глог зри је ва ња: 

Ни си ти ви ше ма ли
До го ди не ћеш у шко лу.
Дај ви ше бу ди чо ек
Алал му мај ка.

Бећ ко вић раз ви ја цио је дан по ро дич ни ро ман. Те ма љу ба ви 
ве за на је за Ве ру Па вла дољ ску, па он да и те ма љу ба ви и смр ти, 
од но сно мр тве дра ге, што ће љу бав ну пје сму пре ве сти у мо ли тву. 
Има он и јед ну са свим крат ку љу бав ну пје сму ко ја но си на зив 
„Мо ли тва”:

Уђи у мо је очи
Пре не го што их скло пим
Да те под тре па ви ца ма чу вам.

Бећ ко ви ће ва љу бав на по е зи ја вр ху ни у мо ли тве ној по е ми 
„Па ру си ја за Ве ру Па вла дољ ску”.

У тој по е ми мо ли тви за спас и вас кр се ње, од но сно за при су-
ство Ве ре Па вла дољ ске, по што је сва ка па ру си ја Хри сто во при су-
ство. По е зи јом се вас кр са ва, па ње – Ве ре Па вла дољ ске – „ви ше има 
от кад са мо си ја” кроз звук и по е зи ју. По чет ни стих, Бран ков ци тат:

Ње ви ше не ма, то је био звук

пре о бра жа ва се на кра ју у по ет ску ви зи ју да ње нај ви ше има од кад 
се по е зи јом пре се ли ла у звук, чи ме јој је обез би је ђе но при су ство 
у зву ку вас кр се њем у пје сми.

„Па ру си ја за Ве ру Па вла дољ ску” је ре ли гиј ско-мо ли тве но 
кри ло љу бав ног трип ти ха по е ма „Ве ра Па вла дољ ска”, „Кад до ђеш 
у би ло ко ји град” и „Па ру си ја” и љу бав но кри ло ре ли гиј ско-мо ли-
тве ног трип ти ха „Го спо де по ми луј”, „Учи ни ми љу бав” и „Па ру си ја”. 
Она спа ја и ује ди њу је два ти па Бећ ко ви ће вог пје ва ња – љу бав но 
и мо ли тве но.
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Го вор о Бећ ко ви ће вој пје сми као мо ли тви нео дво јив је од Хи-
лан да ра и Бо го ро ди це Тро је ру чи це. Мно го то га је пје сник на шао 
на „свом нај до њем ка ме ну”, у Хи лан да ру и срп ском гни је зду сви-
је ном у Бо го ро ди чи ном кри лу, под за шти том Бо го ро ди це Тро је ру-
чи це. Хи лан дар је дво стру ки храм: ма на стир и Је зик-цр ква. Обје те 
гра ђе ви не по ди гла је ру ка пр вог срп ског пје сни ка, је зи ко слов ца и 
све ца – Све то га Са ве, на дла ну тре ће ру ке Ма ти це Мај ке Хи лан дар-
ске, а пре ко ње – Бо го ро ди це Тро је ру чи це – срп ска по е зи ја је ус по-
ста ви ла ди рект ну ве зу са ве ли ким пје сни ком, ико но пи сцем и ком-
по зи то ром Јо ва ном Да ма ски ном, а та ве за је све жи вља и тра је до 
да на да на шње га. Бећ ко вић је до са да ис пје вао трип тих пје са ма о 
Бо го ро ди ци Тро је ру чи ци: „Бо го ро ди ца Тро је ру чи ца”, „Тро ру ка чу-
до твор ка” и „Бо го ро ди ца Тро је ру чи ца за штит ни ца срп ских пе сни-
ка”. Мо жда је ту те мељ ње го вог но ви јег мо ли тве ног пје сни штва.

Бећ ко вић ни је при ја вио сво ју тај ну пре пи ску са До мен ти ја ном, 
али смо га „ува ти ли”: пре по зна ли смо, на и ме, по сту пак „пле те ни ја 
сло вес” у не ко ли ким ње го вим пје сма ма. Мо ли тве на по е зи ја је та-
ко ђе дио те „пре пи ске” и жи ве ве зе са на шом сред њо ви је ков ном 
тра ди ци јом, ко ју су у XX сто ље ћу ус по ста вља ли већ Ра кић, Ду чић 
и Бо јић, па На ста си је вић, По па, Па вло вић и Си мо вић, и мла ђи: Но го, 
Те шић, Сла до је. Бећ ко ви ће во мје сто је осо бе но и пре по зна тљи во.

Је дин ство Бећ ко ви ће вог мо ли тве ног и љу бав ног пје ва ња ви ди 
се и из мо ли тве Бо го ро ди ци „Учи ни ми љу бав”. Љу бав је бо жан ске 
при ро де, она је мје ра Бо жи јег при су ства:

Љу ба ви има и ко ли ко Бо га.

Бо го ро ди ца је би ће љу ба ви. За то се љу бав од ње мо ли. Ре френ 
мо ли тве „Го спо де по ми луј” је сте ди стих: 

Мо ли те ду ша са мо те би зна на,
Још не на че та а ис пре па да на.

Мо ли тву Го спо ду упу ћу је ис пре па да на ду ша, упла ше на за 
бу дућ ност сви је та ко ји се на ла зи пред опа сно шћу апо ка лип се, јер 
„не по ме ни ци ума огу ба на / тар ка ју ис под га ра вог ка за на”. Пје сник 
се мо ли за сва ко би ће и ствар, за сва ки дио коп на и во де: 

Го спо де, по ми луј пре ко жи вих ра на,
свих кон ти не на та и свих оке а на.

Је ди на на да је у Го спо ду ко ји мо же све да по ми лу је и да спа-
се сво ју тво ре ви ну. Он је, за Бећ ко ви ћа, као и за До мен ти ја на, 
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је ди ни Пе сник, па је по е ма „Сла ва те би Бо же” ис пје ва на у сла ву 
Је ди но га Пе сни ка и Ње го ве Тво ре ви не. 

По спо ју тра гич ног ви ђе ња исто ри је са ху мо ром и ми том, по 
осје ћа њу за је зик, по уни вер зал но сти и ду би ни зна че ња, по вер ти-
ка ли ус по ста вље ној од ја ма и ка ра ка за на, од под зе мља па до астрал-
них про сто ра, по че му је бли зак Дан теу, по спо ју љу ба ви, смр ти, 
мо ли тве и вас кр се ња, Бећ ко ви ће ва по е зи ја до се же уни вер зал не 
ди мен зи је, а оста је на ша и при сна, уви јек од пр вог сти ха пре по зна-
тљи ва као Бећ ко ви ће ва.*

* Бе се да из го во ре на при ли ком до де ле На гра де „Иво Ан дрић” Ан дри ће вог 
ин сти ту та Ма ти ји Бећ ко ви ћу за жи вот но де ло, у Ви ше гра ду, 8. ја ну а ра 2016. 
го ди не. 




