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НИ КО ЛА МА РИН КО ВИЋ

БЕЋ КО ВИ ЋЕВ ПУТ ДО „ТРИ ПО Е МЕ”

При ли ком до де љи ва ња Ње го ше ве на гра де, 1998. го ди не на 
Це ти њу, Бећ ко вић је ре као да оно ње го шев ско „што се не шће у 
лан це ве за ти” је сте сам је зик, ко ји је пе сник на сле дио и у ко ме ства-
ра. Иа ко је не до стат но ре ћи да су пре суд ни уви ди о по е зи ји јед но-
га пе сни ка пре вас ход но у пе сни ко вим ре чи ма о њој (јер че му он да 
пи са ње о по е зи ји), ипак у ци ти ра ном ис ка зу по сто ји траг ко ји нас 
во ди у ср це оног фе но ме на ко ји Бећ ко ви ће ву по е зи ју чи ни иза зов-
ном – ка ко то да је сва ком збир ком Бећ ко вић исти и дру га чи ји, 
про на ла зе ћи ме ру у ко јој је мо гу ће ње гов стих пре по зна ти ис кљу-
чи во као ње гов, али исто вре ме но за па зи ти и по е тич ку про ме ну.

Ан тич ки исто ри чар Ту ки дид пи ше да су у то ку Пе ло по не ског 
ра та, по сле ра за ра ња ма лог пр ко сног гра да на остр ву Ме лу, ре чи 
про ме ни ле сво је зна че ње. На ин стру мен та ли зо ва ње је зи ка и кул-
ту ре нас упо зо ра ва и исто ри ја срп ског два де се тог ве ка, од на ред бе 
да се ме ња школ ски про грам 1914. го ди не у чу ве ном ау стро у гар-
ском Ул ти ма ту му, пре ко уни шта ва ња ћи ри лич них књи га 1915, па-
ље ња би бли о те ке 1941, па пре ко ра зно вр сних за бра на ко је су огра-
ни ча ва ле је зик и књи жев ност по сле Дру гог свет ског ра та. И сто га 
Бећ ко вић већ у збир ка ма Ве ра Па вла дољ ска и Ме так лу та ли ца из 
по ља (под ра зу ме ва не) по е тич ке нор ма тив но сти од сту па у тај про-
га ња ни је зик и ње го ве ма ле фор ме као по ља сло бо де. И док у Ве ри 
Па вла дољ ској, ко ју из ну тра осве тља ва ви со ка те ма љу ба ви и не ма 
то ли ко фол клор ног на сле ђа, то се ње гов удео уве ћа ва у збир ка ма 
Ме так лу та ли ца и Та ко је го во рио Ма ти ја, у ме ри у ко јој ра на 
Бећ ко ви ће ва пе сма „Со нет” ни је ни шта дру го до ком би на ци ја ма лих 
усме них об ли ка у јед ној стро гој пе снич кој фор ми. Та бор ба за вер-
ност ре чи ма из би ја из мно жи не ра них Бећ ко ви ће вих пе са ма, по пут 
пе сме „До ста је би ло”:
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Упо тре би мо све ре чи јер је сан сва ке ре чи да бу де 
упо тре бље на

И из ба вље на из реч ни ка и пи са ћих ма ши на.

Мла ди Бећ ко вић (а он је увек млад, чак и ка да бу де био мла ђи) 
пе ва и:

Ди жем глас про тив сва ко га ко же ли би ти на да 
мном.

Јер хо ће да ме учи ни ро бом, а то ме ви ше не 
за ни ма.

Не ћу да бу дем ни шта дру го не го оно што сам.1

Ову про кла мо ва ну сло бо ду, ко ја исто вре ме но тра жи осло ба ђа-
ње и је зи ка и оно га ко се је зи ком слу жи, а то су и пе сник и ње го ви 
ре ци пи јен ти, Бећ ко вић про на ла зи у окре та њу на род ном го во ру 
ко ји и да ље чу ва оби ље ре чи ко је се у ње го вој по е зи ји пу ној раз-
го во ра, упа ди ца, на бра ја ња, раз бра ја ли ца и ру га ли ца нео ме та но 
осло ба ђа ју. У том по е тич ком кре та њу је по е ма Ре че ми је дан чо ек 
пр во Бећ ко ви ће во осва ја ње сло бо де је зи ка у ко јој се пе сник об рео 
упр кос све ту око ње га, и ко јом до се же до ар хе тип ских сло је ва јед-
ног ко лек тив ног не све сног, са чим смо су о че ни чи та ју ћи три ло ги ју 
ко ју чи не Ре че ми је дан чо ек, Ме ђа Ву ка Ма ни то га и Ку ку и ле ле. 

Али по сле тај не го во ре ња, до сег ну те у књи зи Ре че ми је дан 
чо ек, от ку да ис ку ство по е ме „Не дај се ју нач ки си не”, от ку да асо-
ци ја тив но бо гат ство ру га лач ких ре чи и ка та лог ру га лач ких ре чи 
из кар не ва ли за циј ских је зич ких сло је ва? За што је окре та ње фол-
клор ном иди о му нај пре свој из раз на шло у на бра ја њу, ру га њу и 
леле ку, у гро теск ном и ту жба лич ком сти ху, у јед ном осо бе ном де-
се тер цу ко ји не сла ви не го ту жи, а че сто и про кли ње? Ни жу се 
оства ре ња по пут „Унук Алек се Ма рин ко ва пла че над Цр ном Го ром”, 
„Ку ка ви ца”, па је већ у „Ле ле ку ме не” за јед ни ца чи јим го во ром 
пе ва Бећ ко вић го то во он то ло шки не мо гу ћа:

Њин Па ди ша мр тав ку ћи до ђе, 
А наш Ца ре из гро ба не уста.
Не одо смо на мо ни она мо
По лу мје сец ви ше не оста де.
Крст на Не бу ни кад не из гри ја.
Оста до смо у збјег без Ту ра ка.
Пе ћи не нам по ста до ше ку ће.2

1 Ма ти ја Бећ ко вић, Два све та, Про све та, Бе о град 1980, 19.
2 Ма ти ја Бећ ко вић, По е ме, СКЗ, Бе о град 1986, 301.
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Ако усме ни об ли ци пре но се ко лек тив но, за ве шта но зна ње, 
он да је ов де, на нео че ки ва ном ме сту, то зна ње пред ста вље но као 
бес пред мет но, а ко лек тив као па ра док са лан и из врг нут пе снич кој 
по ру зи. Оту да го вор ни ци Бећ ко ви ће вог је зи ка ни су на след ни ци 
са крал ног већ не же ље ног За ве та, гро теск ни у сво јој из ме ште ној 
по јав но сти:

По све ће ни, љу ти, за ди вља ли,
А до ко ни, стро ги и све ча ни.
Због ве ли ких бри га ко је бри не
Сва ко се чи ни ве ли ки је!3

За то је и мо гу ће да се ме ђу де струк тив ни јим лир ским све до-
че њи ма о смр ти еп ске тра ди ци је срп ског на ро да на ђу упра во Бећ-
ко ви ће ва:

Мо ја Цр на и све Цр ња Го ро,
Не ма ве ћег не сми сла и жр тве
Не го тво је – за за вјет за луд њи.
Стра шно ли је што те ви ше не ма,
А стра шни је што и сад по сто јиш.4

Ти ме по е ме „Бо го ја вље ње” и „Ле лек ме не” функ ци о ни шу као 
по е тич ки вр ху нац овог кре та ња у Бећ ко ви ће вој по е зи ји, ка да се 
ко лек тив но не све сно из ро ђу је у ко лек тив но бе сло ве сно, на ко јим 
ни Бог ни је вла стан. Јер, уме сто зе мље Оби ли ћа, по е тич ки раз вој 
Бећ ко ви ће ве по е зи је кон фи гу ри ше ис ку ство зе мље Шће па на Ма-
лог, је ди не зе мље на све ту у ко јој „по сто је гор ди ко но ба ри, / По двор-
ни ци с хај дуч ким бр ци ма”.5

Бећ ко ви ће ва еп ска три ло ги ја за то се за ко но мер но за вр ша ва 
„Вуч јом ту жба ли цом”, као епи ло гом јед ног ду жег је зич ког си ла-
же ња у ко лек тив но ис ку ство, осло ба ђа ња ре чи и об ли ка ко ји су 
се по сле дич но осло бо ди ли не са мо ла на ца оту ђе не са вре ме но сти 
већ и ла на ца за ве та, от крив ши је дан бив ши еп ски ко лек тив као 
пот пу но ис пра жњен од сми сла, чи ји при пад ни ци ће „Мо ле ћи се 
Бо гу дво ли чи ти, / Ле ле чу ћи не што ши ћа ри ти!”6.

Од ве ков не ис трај но сти у бор би за за вет оста ло је још са мо 
ис пра жње но од сва ког сми сла су ко бља ва ње за рад су ко бља ва ња, 
ме ђу соб на ис тра га ко ја не ма епи лог – што је нај ду бљи лир ски увид 

3 Исто, 303.
4 Исто, 310.
5 Исто, 321.
6 Исто.
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књи ге Ће ра ће мо се још. У њој се за вет ни је зик при бли жа ва са ти ри, 
вра ћа ју ћи се из пре да ња у дру штво и ак ти ви ра ју ћи онај ру га лач ки 
је зич ки слој да по ка же да је је ди но мо гу ће на сле ђе – на сле ђе Шће-
па на Ма лог, ко је у сво јој уза луд но сти про ма ше ног кре та ња уста је 
и про тив Бо га:

Ће ра ће мо се још
Са Бо гом и љу ди ма
Сва ки у Бо га дан
С Бо гом се ће ра ти и рва ти
То је пра во ће ра ње
А с ким год се ће раш
С њим се ће раш!7

Та ко је пе сник од јед не да ле ке не сло бо де, у ко јој ни је тр пео 
ни ко га из над се бе, ка ко је пи сао у пе сми „До ста је би ло”, сти гао до 
не сло бо де обе сми шље ног за ве та, ко ји још пре тра ја ва ис кљу чи во 
као пра зна фор ма, јер „Ће ра ња има / Ако раз ло га не ма”.8

Ку да се да ље мо гло на ста ви ти по е тич ко кре та ње? Си гур но 
не у са ти ру, јер двок њиж је Кад бу дем мла ђи и Кад бу дем још мла ђи 
не по ни шта ва тра ги ку по е ме „Ле лек ме не”, не ски да удес уза луд-
но сти са ко лек тив ног ис ку ства, не чи ни „гор де ко но ба ре” ни ма ње 
гор дим, ни ма ње ко но ба ри ма. 

Ре ше ње је баш та мо где је про ку ља ли је зик и ко лек тив но не-
све сно од би ја ло да кре не, без об зи ра на пе сни ка: ка Бо гу. Ка ко је 
он да пе сник осло бо дио за вет ни је зик бе сло ве сно сти про тив ње-
го ве ло ги ке? Ме ња ју ћи свој из раз, осло ба ђа ју ћи је зик за еле мен те 
мо ли тве ног дис кур са, ко ји је и на стао у свр ху по зна ња и сла вље ња 
Бо га. Упра во то је по е тич ко ста но ви ште Три по е ме, али и од го вор на 
пи та ње за што су оне та ко бли ске прет ход ној Бећ ко ви ће вој пое зи-
ји, а та ко раз ли чи те од ње. Јер, пе сник нас је на ви као да у ње го вој 
по е зи ји про на ла зи мо на сле ђе не об ли ке ко ји до са вре ме но сти пре-
но се древ на зна ња и ис ку ства, и то се мо же пре по зна ти у го то во 
ли тур гиј ском по на вља њу мо ли тве ног ди сти ха на кра ју сва ке стро-
фе (ако се стро фа ма мо гу на зва ти) по е ма „Го спо де по ми луј” и 
„Сла ва те би Бо же”. 

Ту је и ка рак те ри стич на отво ре ност ка на бра ја њу асо ци ја тив-
но слич них ре чи, али не и ру га лач ких. Ту је и ме та фи зич ка ту га 
за свет (у име оно га што ни је од „ово га све та”: „А пе сни ку је сва-
ком отаџ би на / Она не по зна та да ле ка је ди на / Чи ји је гра ђа нин 

7 Ма ти ја Бећ ко вић, Ће ра ће мо се још, Ок то их – Град те а тар, По д го ри ца – 
Бу два 1998, 128.

8 Исто, 132.
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је ди но и био”9), али не и ле лек. Сви рит мич ки и стил ски им пул си 
се вр ху не у мо ли тве ној ре то ри ци, ко ја је су срет са Бо гом, са оним 
„Дру гим” и „Сва ким” ко ји се у бе сло ве сно сти „ће ра”, а ко ји је је-
ди на (по е тич ка) мо гућ ност из ла за, и да ка ње му, па ра фра зи ра ју ћи 
Ле ви на са, увек тре ба би ти отво рен.

Овај пе снич ки чин ни је са свим ње го шев ски, иа ко је сте на Ње-
го ше вом тра гу. Бећ ко ви ће ве нај но ви је по е ме су осве ћи ва ње јед ног 
из гра ђе ног пе снич ког је зи ка, и у том осве ћи ва њу се ви ди ње гов 
пре о бра жај, ис тост ко ја је исто вре ме но и раз ли чи тост. Бећ ко ви ћев 
пе снич ки је зик је об у хва тио све по е тич ке гра ни це ко је су мо гле 
да про ис тек ну из ње го ве уну тра шње ло ги ке, али ни кад ни је остао 
за тво рен за дру ге пу те ве осло бо ђе ња и ко нач но га је до се гао кроз 
фи гу ру Бо га. Ти ме је и сам пе сник на чи нио ква ли та тив но нов суб-
вер зив ни ис ко рак, у кон тра сту са на ло гом вре ме на: у пост ху ма ни-
стич ком тре нут ку на гла ше не де тра ди ци о на ли за ци је као уну тра-
шњег ме ха ни зма епо хе, ре ак ти ви ра ње мо ли тве не ре то ри ке ни је 
са мо ау то ном ни пе снич ки чин, оме ђен и за тво рен ко ри ца ма књи ге, 
већ по зив на пре о сми шља ва ње раз ли чи то сти кроз нат пе снич ки 
кон цепт са бор но сти:

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.10*

9 Ма ти ја Бећ ко вић, Три по е ме, СКЗ, Бе о град 2015, 52.
10 Исто.
* Бе се да из го во ре на на три би ни „Ма ти ја Бећ ко вић: О ме ђу вре ме ну”, у 

Сту дент ском кул тур ном цен тру у Бе о гра ду, 22. фе бру а ра 2016. го ди не, у окви ру 
ци клу са три би на „Раз го во ри са жи вим кла си ци ма”.




