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ДРА ГАН ЛА КИ ЋЕ ВИЋ

ПО ЈЕ ДИ НАЦ И ДУ ША СВЕ ТА
Но ве по е ме Ма ти је Бећ ко ви ћа

Лир ска мо ли тва – „Го спо де по ми луј”

Пе сму „Го спо де по ми луј” мо ра мо од ре ди ти као лир ску мо ли тву.
Лир ска су сред ства. Мо ли тва се обра ћа Бо гу, а молбa „Мо ли те 

ду ша са мо те би зна на” по на вља се на кра ју сва ке од се дам стро фа.
Стро фе пак има ју сва ка по де сет сти хо ва + при пев ко ји се по-

на вља: „Мо ли те ду ша са мо те би зна на / Још не на че та а ис пре па да на”.
Ри ма је у свим стро фа ма иста, на „ана”: ра на, оке а на, ка ра ка-

за на, жи ви сти ја на, ме ри ди ја на, та ва на... се дам де сет ре чи у се дам-
де сет сти хо ва. Са мо се рет ке по на вља ју: оке а на, дла на, стра на. 

И ме ло ди ја це ле пе сме је ујед на че на – од је да на е сте ра ца са 
це зу ром по сле пе тог, и два на е сте ра ца са це зу ром по сле ше стог 
сло га. Два на е стер ци обич но иду по два је дан за дру гим, а је да нае-
стер ци до ла зе и по три пут је дан за дру гим. Та кве про ме не ме тра 
ути чу на му зич ку ком по зи ци ју стро фе.

У пе тој стро фи, че твр ти стих има 13 сло го ва: „Му сли ма на Је-
вре ја Хри шћа на па га на”. То ли ко сло го ва има и де се ти стих ше сте 
стро фе: „И цр ва из му ља још не ис ко бе ља на”.

Све ове по је ди но сти го во ре о ри там ским и му зич ким свој стви-
ма пе сме, ко је та ко ђе до при но се ли тур гиј ском ду ху и ути ску.

Мо ли тве ни им пе ра тив „по ми луј” ја вља се че ти ри пу та – у 
пр вој, дру гој, тре ћој, ше стој, док се им пе ра тив „ми луј” ја вља у дру-
гој стро фи. И оста ли им пе ра ти ви су у дру гом ли цу јед ни не: так ни 
у пр вој, из двој и ста ви у тре ћој, кре ни у че твр тој, пре ђи у пе тој.

Шта све мо же ста ти у пред мет и зна че ње утвр ђе ног ис ка за 
Го спо де по ми луј, нај че шће по ми ња ног у бо го слу же њу? Пе сни ко-
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ва има ги на ци ја то от кри ва на дво стру ки на чин: нај пре лич ним 
до жи вља јем Бо га и Ње го вог де ла „са да и увек”, по том ту ма че њем 
оп ште људ ске ве ре у Бо га и ње го во де ло.

Пе снич ки су бјект обра ћа се Бо гу над це лим и раз у ђе ним све-
том. Тај свет је у истом тре ну по је ди на чан у по је ди но сти ма („По-
ми луј је ји ну и вра на га вра на / Са ка тог мра ва жап ца окра ста на...”, 
или „Про цва так про био кроз по кров ка тра на”) и уку пан у фор ма-
ту у ко јем је ство рен („Свих кон ти не на та и свих оке а на”, „Свих 
упо ред ни ка и ме ри ди ја на”). 

Бож ји длан по тре бан је све му на све ту – ма лом и ве ли ком, 
ви дљи вом и не ви дљи вом, све том и про фа ном. Кад се све то на бро-
ји, на ста не бес крај ни низ – ре чи, име на, сли ка, пој мо ва – ве ли ким 
и ма лим сло ви ма на пи са них еле ме на та све та ко ји тре пе ри иш че-
ку ју ћи „ру ку Спа са” и сми сла. При том, сав тај је зик пе ва: ка ко фо-
ни ја и оно ма то пе ја пре тва ра ју се у сим фо ни ју ана лог ну ме трич ким 
сто па ма и ри ма ма. То по сти же осе ћа ње бли зи не „два дла на” ко ји 
ће по ми ло ва ти, осми сли ти, спа си ти, убла жи ти „Све што вр ви зе-
мљом по сло ву твог пла на”, „Би ћа кре си вом тво јим ис кре са на”.

Та ко пе сма у исто вре ме сла ви Твор ца и ње го во де ло. Та кво 
де ло – од по је ди но сти и у це ли ни, од са вр шен ства и не по но вљи во-
сти – мо гао је ство ри ти са мо Бог. Али још ве ће ње го во де ло је сте 
ду ша, из ко је зра чи ова мо ли тва, ко ја је са мо Бо гу зна на – „Још 
не на че та а ис пре па да на”. Тај Бож ји страх пред ста вља осе ћа ње 
Бо га, а из осе ћа ња до ла зе ре чи мо ли тве и мол бе да се све спа си 
име ном и дла ном Го спо да. Из те мо ли тве и мол бе ис кр са ва ју лир-
ске сли ке и ме та фо ре: ис кре са на би ћа – об ли ци по ста ња и вас кр-
се ња у сва ком тру ну све та. 

Ду ша је у исто вре ме по је ди нац и ду ша све та. Мо ли тву из го-
ва ра ју у исто вре ме и оп шта и по је ди нач на ду ша. Пе сник је ту да 
је зич ки и ме трич ки са бе ре, по ве же, устро ји име на све та ко ји оче-
ку је Бож ју ми лост, љу бав и сјај сми сла. Тај је зик је раз у ђен – из 
ви ше реч ни ка и сло је ва, срп ских и ин тер на ци о нал них, ста ри јих 
и но ви јих, исто риј ских и ге о граф ских, ре ли гиј ских и по ли тич ких, 
али у пе сми чи не ре љеф но са звуч је, ана лог но све ту не бе ском и 
зе маљ ском ко ји је Бог ство рио и ко јем је по тре бан ње гов длан. 

По себ ну за ни мљи вост и ре љеф ност пе сми да ју име на све та 
обе ле же на ве ли ким по чет ним сло вом: кон ти нен ти, зе мље, пла ни не, 
гра до ви, ре ке, ве ре, ма на сти ри, све ти те љи, све те књи ге, а на спрам 
то га: је ји на, га вран, мрав, жа бац, пе тао, ту љан, гњу рац, џив џан, 
жу на, орао, леп тир, ја рац. Док Ин ди ји, Ки ни, Ја па ну, Пат мо су, Ато-
су, Си о ну, Пе ћи, При зре ну, Де ча ни ма – ни су по треб ни при де ви, 
до тле онај ма ли бож ји свет, ко ји пред ста вља ве ли ка бож ја чу да – има 
сво је атри бу те ко ји их још ви ше уса мљу ју и ума њу ју, али се ти ме 



690

ве ли чи на Бож јег де ла чи ни још рас ко шни јом: „са ка ти мрав, „жа бац 
окра стан”, „пе тао на у шљан”, „гроб ни леп тир”, „ошу га ни ја рац”. 
Вр ху нац по је ди но сти ко је је Тво рац об ли ко вао, а ко ме исто тре ба 
по ми ло ва ње – је сте „Про цва так про био кроз по кров ка тра на” – ма ло 
вас кр се ње, је дин стве на ме та фо ра укуп ног жи во та и чо ве чан ства.

Су бјект ове лир ске мо ли тве има свест о од но си ма до бра и зла. 
У по след њој стро фи он те ре ла ци је и по ми ње: „Док не по ме ни ци 
ума огу ба на / тар ка ју ис под га ра вог ка за на” – и де лу ју са тан ске 
си ле, до тле се Бог, „ши ри од Не бе са”, са жет у искру, не ону ње го-
шев ску не го на шу људ ску, са же ту у је згро: „И у жи жи ну жи жу 
са жи жа на / А код ку ће си у зрн цу та мја на” – мо ли да из тог зрн ца 
„Спу сти ру ку Спа са за о ри Оса на / И огла си са свих не бе ских екра-
на” да има сми сла жи ве ти с ве ром у сјај Твор ца и ње го ве ми ло сти. 
Али те ра ци је ових сти хо ва са мо су ге ри шу по себ ни си стем срп ског 
је зи ка – ње го вих бо ја и рит мо ва из ко јих се оства ру је по е зи ја.

Ду ша лир ског су бјек та ски да рђу – не са Бож јег де ла, не го са 
сво га ума и ду ха ко ји по ми шља да се то де ло мо же опањ ка ти: „Да 
је рђа с тво га де ла са стру га на / Име на тво га ра ди опањ ка на”.

Пе сма је рас пе ва на и за ди ха на у исто вре ме, она је при вре-
ме на и не пре кид на, „са да и увек” – по чи ње сво јим за вр шет ком. У 
ње ној ин то на ци ји по сто је и ра дост и ва пај, ве ра и сум ња у се бе, и 
на да у „ру ку Спа са” ко ја не пре кид но до вр ша ва Бож је де ло.

Са зна ње по е зи је о по е зи ји – 
„Па ру си ја за Ве ру Па вла дољ ску”

То чу до по е зи је по ро ди ло је по да так да слу жбе но ли це са цен-
тра ле Кли нич ког цен тра, у из ве шта ју о ста њу бо ле сни це Ве ре Па-
вла дољ ске из го во ри „по ло ви ну чу ве но га сти ха” из слав не по е ме 
„Ту га и опо ме на” Бран ка Ра ди че ви ћа: „Ње ви ше не ма, то је био 
звук”. Да ли је то из го во ри ло „овла шће но ли це”, или, кроз про ми-
сао (ње го ва уста и те ле фон ски си стем) – Бог?

Од те чи ње ни це, од тог са зна ња-пре по зна ва ња и рит ма из у-
зет ног сти ха срп ске кла сич не по е зи је – на ста је Бећ ко ви ће ва пе сма 
„Па ру си ја за Ве ру Па вла дољ ску”, са ста вље на од 13 стро фа од по 
7 сти хо ва са по де сет, је да на ест или два на ест сло го ва. Та ко је на-
ста ла још јед на по ет ско-му зич ка ком по зи ци ја, љу бав на по е ма о 
до жи вља ју смр ти. 

Бран ко ва по е ма „Ту га и опо ме на” има 60 стро фа од по 8 сти-
хо ва, од ко јих тре ћа, че твр та и пе та ни су са чу ва не, укуп но 452 
сти ха, де се те ра ца и је да на е сте ра ца. Стих „Ње ви ше не ма – то је 
био звук” на ла зи се на по чет ку 44. стро фе, 317. по ре ду у по е ми. 



691

У овој стро фи на ла зи се цен тар емо тив ног, лич ног и лир ског до-
жи вља ја – сре ди ште на ра тив но раз ви је не це ли не. Са зна ње ње не 
смр ти у ко ре ну по тре са би ће лир ског су бјек та:

Ње ви ше не ма – то је био звук,
У њен кад ја уни шо би ја дом,
Стра о ви то ме дир ну ше тад ук
Из ве дрог не ба, као стра шни гром,
Ве се ља мо га уби сав он пук,
Из ко ре на се љуљ ну жит ка стром; 
И да му де бло ни је би ло ка мен,
Те ре чи би га пре ло мио пла мен.

Бран ко ва по е ма на пи са на је око 1844. го ди не. 
Ви ше од јед ног и по ве ка од Бран ко ве по е ме, до жи вљај смр ти 

и из раз смр ти дра ге по кре ће би ће још јед ног прин ца срп ске по е-
зи је. То је Ма ти ја Бећ ко вић, ко ји је сво ју пе сму „Па ру си ја за Ве ру 
Па вла дољ ску” ис пе вао са мо од до жи вља ја са зна ња у об ли ку тог 
чу ве ног сти ха Бран ка Ра ди че ви ћа.

Из ме ђу Бран ко ве и Ма ти ји не по е ме мо гло би се тра жи ти још 
са гла сно сти, као што је уну тра шњи свет лир ског су бјек та и свет 
ва си о не, по тре си у чо ве ку на спрам по тре са у при ро ди итд. „Жит ка 
стром” (ста бло жи во та) код Бран ка укр шта се са жи во том ка сни-
јег пе сни ка: „С мо јим жи во том се туђ стих укр стио”.

У том тре нут ку соп стве ног жи во та, су о чен са са зна њем смр ти, 
Ма ти јин су бјект ис ка зу је асо ци ја тив ни низ до жи вља ја би ћа и ума 
ко ји су по тре се ни не са мо оба ве ште њем да „ње ви ше не ма” не го 
и схва та њем да се у лич ној по е зи ји по на вља: „то је био звук” – стих 
на пи сан пре мно го вре ме на. Тај стих из срп ске кла си ке и лич не 
пе сни ко ве лек ти ре већ је жи вео у од но су пре ма дра гој ко је ви ше 
не ма: „Пре не го њу сам га био уо чио / Знао ње го ва мно га ту ма че ња 
/ А чим сам је срео њој га и ре као…” Као да су лек ти ра и ме мо ри ја 
пе сни ка би ли при пре ма за об и сти ње ње ста рог сти ха у жи во ту и 
у по е зи ји са вре ме ног пе сни ка.

На кра ју пе те стро фе по ја вљу је се још је дан слав ни ре френ 
из кла сич не по е зи је, овај пут из По о вог „Га вра на” (у пре во ду Ан-
ту на Шо ља на): 

Жељ но че кам ја сва ну ће, уза луд из књи га ву чем
Спас од бо ли што ме му че, јер ме од Ње ра ста ви ше.
Од дје вој ке ан ђе о ске, од Ле но ре ра ста ви ше,
Ах, ње са да не ма ви ше.
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Он до ла зи из исте оне слу ша ли це-ме та фо ре са зна ња смр ти 
– „Онај из цен тра ле или мр твач ни це”. Тај стих гла си: „У слу ша-
ли цу грак ну ни кад ви ше”. Та че ти ри сло га: „ни кад ви ше” – Е. А. По, 
„ко ја у пе сни штву већ то ли ко зна че” – Бећ ко вић, са да са оп шта ва-
ју исти ну смр ти и жи во та – из бол нич ке цен тра ле и из свет ске 
по е зи је у исти мах – лир ском су бјек ту и срп ском пе сни ку у истом 
тре нут ку.

То са зна ње по е зи је о по е зи ји про из во ди низ „су да ра” и „су ко ба” 
пој мо ва и су шти на би ћа и емо ци ја, про ла зно сти и веч но сти. Сти хо-
ви и њи хо ви сми сло ви, сим бо ли и сиг на ли ство ри ли су лир ско-фи-
ло зоф ски ко шмар емо ци ја – са гла сно сти и про тив реч но сти са зна ња:

Га вран за ра ти са сво јим ре фре ном
Бран ко са Ту гом Ту га с Опо ме ном
Ева с пра мај ком Те ло са Ло го сом
Ве ра с Па вла дољ ском Ерос с Та на то сом
Амин с Али лу јом а смрт са Хри сто сом
Ор феј са ли ром Је дан са Тро ји цом
Ал фа са Оме гом и Бо го ро ди цом.

Она ко је ви ше не ма, у та квом по рет ку ства ри и са зна ња, у пе-
сни ко вој пер спек ти ви, успе ва да не ста не на астрал ни на чин: „Али 
се об у че у звук и умак ну”. У том зву ку она ни је мр тва, иа ко је не ма. 
Пе снич ка и ре ли ги о зна ми сао да се оно нај вред ни је, у шта спа да 
љу бав, ни кад не мо же из гу би ти, то уто чи ште у зву ку по ве зу је са 
све оп штим „звуч јем” ко је об у хва та Бог: 

И да не би би ло ниг де ни ка кво га
Да шка жи во та у свим све то ви ма
Без оне ко ја је све и свја у звуч ју
И све га лак си је др жи у на руч ју.

Упр кос са зна њу ме ди ци не и зе маљ ске ад ми ни стра ци је, су бјект-
-пе сник са зна је да мр тва дра га, „Са до ка зи ма чи сте по е зи је”, по-
ста је бе смрт на: „Та што бе ше смрт на са да ви ше ни је”. То са зна ње 
вра ћа по ре дак ства ри и пој мо ва у ко смо су и у чо ве ку. Пе снич ка 
му зи ка, хар мо ни ја сли ка и ри ма, у обр ну том сме ру, вра ћа свет у 
пр во бит ни склад:

Све мир про зву ча ма тер њом ме три ком
Ор феј сра сте с Ли ром и Еу ри ди ком
Ве ра с Па вла дољ ском Му за са Пе сни ком
Пет са мо гла сни ка са Осмо гла сни ком
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Ру ко пис зве жђа са над гра ма ти ком
Му зи ка сфе ра са ма те ма ти ком
Снег у обла ку са оно ма сти ком 
Го ра на Го ри с Гла сно го вор ни ком.

Са гла сје ду ха, ума и је зи ка од ви ја се та ко ђе у зву ку и тај звук 
с по чет ка по ста је звук на кра ју. У ње му су му зи ка и по е зи ја, до би ја 
се зна че ње ли тур ги је и у то ме се пре по зна је бо жан ски удео оног 
„стра шног пе сни ка”. Пе сма, же на, му за, Бо го ро ди ца – све то по ста-
је „згла сје” емо ци ја, сли ка и пој мо ва, ко је омо гу ћа ва ју је зик и Бог. 
Над по е зи јом жи во та и смр ти бли ста по е зи ја веч но сти:

Реч на по чет ку по ста звук на кра ју
Што сла ви са мо жизњ бес ко неч на ју
Је ди на ју чи ста ју и не по роч на ју
Јер ње ви ше има от кад са мо си ја
Ре чи су но те је зик ме ло ди ја
Са мо Бог је пе сник дру ги су ко пи ја
А над по е зи јом си ја по е зи ја.

По е ма бро ја ни ца – „Сла ва те би Бо же”

Сво је вр сна лир ска бро ја ни ца, два де се то дел на по е ма, под на-
сло вом „Сла ва те би Бо же” ис пе ва на је у про ду же ним стро фа ма од 
по 14 сти хо ва, ри мо ва ним по схе ми ди сти ха а–а, б–б...

На са мом по чет ку на ла зи се мо то: „Шта је ску па ово све ко ли-
ко / До оп ште га оца по е зи ја”, из Ње го ше ве Лу че ми кро ко зма. Тај 
мо то те мат ски усме ра ва сла ву Бо гу – пре ма оном ње го вом де лу 
ко је се мо же пред ста ви ти као ства ра ње ства ра ња, или да ра за ства-
ра ње по е зи је. У ства ра ње ма те ри јал ног и ду хов ног све та спа да и 
ства ра ње по е зи је ко ја об у хва та све у куп ност ства ра ња.

Ства ра ју ћи свет, Бог је је био пе сник. Основ ни пе сник. Ство-
рив ши свет, ство рио је по е зи ју. И то нај пре свет као по е зи ју, а у 
исто вре ме – по е зи ју као свет. Бог је „са здао сав свет ни из че га”, 
и са мим тим је ства ра ње је дин стве но – пр во и по след ње, са мо Бо гу 
мо гу ће, ко је се под ра зу ме ва у сва ком дру гом ства ра њу ко јем је 
обра зац оно пр во и не у по ре ди во. У то ме је Бож ја моћ: да без игде 
иче га – има од че га да ства ра: сво јом мо ћи и љу ба вљу. Кад је ства-
рао свет, Бог је био „без игде иког”, а знао је за ко га ства ра. То зна-
ње је, у ства ри, си ла и љу бав: Бог ства ра „Си лом Све љу бе ћег Сло ва 
Љуб ве но га”. Ту моћ, при ка за ну све тло сном сли ком Сло ва Љу ба ви, 
по се ду је са мо Бог и на тој си ли по чи ва свет; без те љу ба ви не би 
би ло ни че га.
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Ни из че га, Бог се – ве ли пе сник – се тио све га и сва ко га, ко га 
и шта пре то га ни је ни би ло, али је за Бо га, и пре и по сле, пе снич ка 
пред ста ва ства ра ња све та има ла сво је лир ске и ло гич ке за ко ни-
то сти. Те за ко ни то сти про ис ти чу из ре ли гиј ских по став ки, али 
их над вла да ва фи ло зоф ска има ги на ци ја, ако се та ко мо же на зва ти 
трак тат о по сто ја њу у пр вој стро фи. Са мо Бог ства ра ни из че га, из 
соп стве не про ми сли – оно че му исто вре ме но да је и лик и име. Ства-
ра ју ћи свет/све тлост, Бог је ства рао и се бе као Твор ца не ба и зе мље, 
ко је об у хва та: „И она ко ка ко се раз ви де ла та ма / Ви де ло се ка ко 
ства раш се бе са ма”. То ства ра ње, на пла ну сли ке, је зи ка, зна че ња 
– чи ни пр ву и по чет ну по е зи ју. „Ка ко се раз ви де ла та ма”, та ко се 
раз ви де ла и по е зи ја по сто ја ња. Раз ви де ти је по че так гле да ња, све-
жи на ви да, про гле да ва ње ни че га и бе сми сла у сме ру свр хе и сми-
сла. Отуд по е зи ја.

Мно га и сло же на зна че ња ре чи „раз ви де ти” при ба вља ју овој 
сли ци и пе сми по себ не лир ске и ме та фо рич ке ни јан се. Ме ђу мно-
гим ни јан са ма зна че ња, у овој стро фи мо гли би смо про на ћи и ова: 
раз ви де ти као схва ти ти, пре по зна ти, раз ли ко ва ти, сва ну ти. Ства-
ра ње све та под ра зу ме ва све то за јед но, као све тлост са зна ња. 

У ства ра њу све та Бог је био сам, пр ви и је ди ни. Да би до ча рао 
ње го ву из дво је ност и је дин стве ност, ко ји ма је обе ле же но ње го во 
де ло, пе сник ели ми ни ше све мо гућ но сти по мо ћи и тру да са стра-
не: чи тав низ са рад ни ка, на том и на би ло ком дру гом по слу, Бог 
ни је имао, ни ти су му би ли по треб ни. Ни су ни по сто ја ли. Ни је 
имао ни прет ход ни ка ни ти са вре ме ни ка, „сред ста ва за рад и пред-
ме та ра да”: „Без пе ра па пи ра три ца и ку чи на / Оче сло бод ног 
ства ра лач ког чи на…” Ре тор ски низ ге ни ти ва: „пе ра па пи ра три ца 
и ку чи на”, без ин тер пунк ци је, сво јим зна че њем оби ља, са др жи 
ефе кат „ни че га” – из че га је не мо гу ће ства ра ти без Бож је во ље.

А о уну тра шњем са ста ву де ла, ква ли те ту и умно же ном ка па-
ци те ту, нај бо ље све до чи стих: „Се бе си узео за узор свог де ла”. 
Отац ори ги нал но сти ство рио је све од се бе – на пла ну сли ке и на 
пла ну су шти не: „И све што је сво га ли ка угле да ло / Би ло је Тво је 
вер но огле да ло.”

Ства ра ње све та би ло је и ства ра ње пој мо ва: зна чи је зи ка, зна-
чи по е зи је. Сло же ност и ле по та тог ства ра ња, ње гов сми сао, обим 
и са вр шен ство – пред мет су пе снич ке хим не, по хва ле ко ју ис ка-
зу је по е ма „Сла ва те би Бо же”.

Та ко је на ста ла реч „из је зи ко тво ри ти” – још јед на сло же ни ца 
из ду би не са звуч ја и зна че ња, ко ја су ге ри ше по ли фо ни ју ре чи као 
обе леж ја све та на јед ној и као из раз по и ма ња све та на дру гој стра ни.

Од мах за овом, до ла зи но ва реч о пр вом из го ва ра њу/ства ра њу: 
„И ка ко си ко ји слог из го ва рао / Но ве све то ве си оли це тва рао”. 
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„Оли це тва ра ње” све та та ко ђе је вид по сто ја ња: трај на сли ка све та 
тре пе ри и ме ња се у ни јан са ма, бо ја ма, из ра зи ма Бож јег ли ца.

Све што је ство ре но (зми ја, ја бу ка, ја је, пче ла – ве ли ки реч ник 
ко ји се под ра зу ме ва у про ду жет ку ових бро ја ни ца) „до шло је у 
жи вот у реч об у че но”. Обу ћи свет у реч, де ло је са мо га Бо га, а по 
све му је из раз је дин стве не, не по но вљи ве и не у по ре ди ве по е зи је. 
Ту по е зи ју и ту тво ре ви ну сла ви по е ма „Сла ва те би Бо же”.

Реч, од три сло ва, по јам ве ли ких и ма лих са др жа ја, пе сник 
по ста вља на спрам Си ле Бо га. Та си ла је огром на, све моћ на, не схва-
тљи ва, су ге ри са на ме та фо рич ким сли ка ма/хи пер бо ла ма („Си ло 
што оке ан чу паш из ко ре на / И по ла жеш га се би пред ко ле на”). Тој 
Си ли по ко ра ва ју се и коп на и мо ра, а нај ви ше реч. Као да је реч 
нај бо ље раз у ме ла, по слу ша ла и из вр ши ла за да так Бо га. Кад је ство-
рио реч, Бог је ство рио и ва се ље ну: „Ва се ље на се у ре чи за че ла”, 
али и ова пло ти ла. Реч је јед но од нај ве ћих чу да Твор ца – схва та 
пе сник. Из ње су се „из ле гла сва не бе ска те ла”. И сли ка: ко ту ра 
Зе мље око Сун ца – не би се ви де ла да не ма ре чи ко је су је (по ет ски) 
име но ва ле, а име но ва њем ство ри ле.

Име но ва ње пој мо ва – не ба и зе мље, би ло је ства ра ње све та/
по е зи је: „Не бе ске во де и ле де не го ре / Не пре ва зи ђе не су жи ве ме-
та фо ре / Пти це и кр ти це ба ште на дну мо ра / Стил ске су фи гу ре 
тво га пе смо тво ра.”

Свет је нај и сти ни ти ја по е зи ја, чи ји жи вот до ча ра ва сам се бе. 
Ње го ву бо ју и све жи ну – умет нич ку ди мен зи ју, ства рио је Бог ка да 
је „ма шти пу стио на во љу”. Гра де ћи, об ли ку ју ћи, бо је ћи, уз ди жу ћи 
и про ди ру ћи у ду би не, Бог је пе вао ре чи. Та ко је свет по стао ве ли ки 
реч ник ап со лут них са звуч ја при ро де и је зи ка.

Ка да је свет за сјао, по кре нуо се и про ми лео, Бог је за по чео 
сво је „сти хо де ло”, а сти хо де ло је по че ло да жи ви: „А бо је зву ци 
об ли ци ми ри си / Мла да лач ки су тво ји ру ко пи си”. Сав жи ви свет 
зра чи из тог огром ног са вр шен ства де ла. Бла гост и ин фан тил ност 
на ко ји ма пе сник ин си сти ра у овим сли ка ма – при ба вља ју по себ ну, 
пр вот ну ре ли ги о зност по е зи ји чо ве ка о по е зи ји Бо га.

По е зи ја „оп ште га Оца” има сво је фи ло зоф ске и етич ке ди мен-
зи је. И оне су еле мен ти ме та фо ра као што је она о све тло сти и мра-
ку: „Не ма пе сни штво ве ћег ис ко ра ка / Од раз ма ка из ме ђу све тло сти 
и мра ка”.

То Бож је де ло и ства ра ње ни је ни пре ста ло ни ти је до вр ше но. 
Оно се и да ље ме ња, до гра ђу је, раз у ме ва. Се дам да на за ко је је Бог 
ство рио свет – тра је ве ко ви ма. Пе сник је део тог ства ра ња.

При ро ду и ње не фе но ме не Бог је ство рио као еле мен те оп ште 
по е зи је. Нај та на ни је, нај не пре дви дљи ви је, нај за го нет ни је и нај са-
вр ше ни је еле мен те при ро де и све та – пе сник зо ве „из ра жај ним 
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сред стви ма” Бо га, „је ди ног пе сни ка”. Сли ке и зву ци, му зи ка и зна-
че ња и не по но вљи вост об ли ка и су шти не жи вог све та – чи не ле по-
ту и оби ље по е зи је ко ју ства ра Бог, а у исто вре ме је пре по зна је и 
от кри ва пе сник.

Ни Бог сво ју по е му/свет ни је ство рио од јед ном. Он се њи ме 
ба вио, уса вр ша вао га, баш као пе сник: „Сма њи вао га по ве ћа вао / 
Уми вао га че шљао ки тио / Док си над пе сма ма пе сму из ни тио”. 
Та ко је на стао пра о бра зац пе сме пре пе са ма – пр ве и је ди не ори ги-
нал не по е зи је из ко је ће доц ни је на ста ја ти све пе сме свих пе сни ка, 
ко ји су – спрам оне по чет не – не зна ни пе сни ци: „Што од ство ре-
но га но во пре ства ра ју / И од са зда о ца све пре са зда ва ју”. Под ра-
зу ме ва се да пе сма ко ја је бли жа Бож јем пра о бра сцу пред ста вља 
ви ши сте пен по е зи је.

Нај ва жни ја ка те го ри ја сва ке пе сме је сте њен је зик. Је зик је 
све о бу хва тан и уни вер за лан: „Од свих све ми ра без да на ви ди ка / 
Ду бљи је све мир и без дан је зи ка / А у је зи ку сва ког на ци о на / Сви 
су је зи ци и сва ва си о на / Ство ре ни због не ког раз ло га и сми сла / 
Као де ло ви бож је га про ми сла”. Ше сна е ста по ре ду пе сма (стро фа) 
по све ће на је је зи ку. Ка ко је је зик на стао на лик „ве ли ком пра ску” 
– Бож јем де лу, та ко је и ера ин тер не та на ста ла на по чет ку ства ра ња 
све та – у свом по себ ном об ли ку, ко ји пе сник пре по зна је, у ви ду 
прин ци па ви дљи вог и не ви дљи вог све та. 




