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ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

О ЧЕ ТИ РИ МО ЛИ ТВЕ НЕ ПО Е МЕ  
МА ТИ ЈЕ БЕЋ КО ВИ ЋА

Од свих све ми ра без да на ви ди ке
Ду бљи је све мир и без дан је зи ка.

(М. Бећ ко вић)

По вод да на шњег раз го во ра је књи га по е зи је Ма ти је Бећ ко ви ћа 
Три по е ме об ја вље на у Срп ској књи жев ној за дру зи 2015. го ди не. 
Пр ва од њих – Го спо де по ми луј – ис пје ва на је 2013, дру га Учи ни 
ми љу бав 2014, а тре ћа Сла ва те би Бо же 2015. го ди не, ка да се овај 
трип тих по е ма по ја вио као књи га Три по е ме у из да њу Срп ске књи
жев не за дру ге.

Мо ли тве на по е зи ја Бећ ко ви ће ва ни је из не на ђе ње ни но вост. 
По ме ну ће мо са мо три пје сме Бо го ро ди ци Тро је ру чи ци и љу бав ну 
по е му мо ли тву Па ру си ја за Ве ру Па вла дољ ску. Бећ ко ви ће ва љу бав
на по е зи ја до сти гла је свој врх по е мом мо ли твом, па ру си јом. Љу бав 
је спо ји ла гроб и не бо по твр ђу ју ћи сво ју бе смрт ност и бо жан ску 
при ро ду. Љу бав ни је са мо атри бут Бо жан ског већ и ње го во су штан
ство; ба рем је та ко у Бећ ко ви ће вим по е ма ма. Па ру си ја за Ве ру Па
вла дољ ску је при ро дан пре лаз, сво је вр стан мост од Бећ ко ви ће ве 
љу бав не ка мо ли тве ној по е зи ји. То је та дан те ов ска ли ни ја ко ју ви
ди мо, не на ме тљи во по ву че ну, у Бећ ко ви ће вој по е зи ји – до Бо жан
ског во ди љу бав, Бе а три че или Ве ра Па вла дољ ска. Ево при ли ке да 
по но ви мо и по твр ди мо свој кри тич ки увид о Бећ ко ви ћу као при сну 
и ду бо ку, али не на ме тљи ву, ве зу са дво ји цом ста рих мај сто ра: 
Ма ти ја Бећ ко вић је те мом љу ба ви, од но сно Ве ром Па вла дољ ском, 
ко ја га во ди до Бо жан ског, по ве зан са Дан те ом, а Оче вим ду хом, 
ко ји леб ди из над цје ло куп не ње го ве по е зи је, са Шек спи ром, од но
сно са ње го вим Ха мле том. То што Бећ ко вић не по дра жа ва ни Дан
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теа ни Шек спи ра са мо је по твр да ње го ве ау тен тич но сти и ду би не. 
Та ве за ни је по дра жа ва лач ка, већ су шта стве на. Као што је су шта
стве на и ве за с на шим нај ду бљим и нај ста ри јим мит ским пред ста ва
ма – оним пре хри шћан ским – ус по ста вље на оче вим име ном (Ву ком), 
а по е ма ма мо ли тва ма са тра ди ци јом срп ско ви зан тиј ског пје ва ња. 
То су – уз Ње го ша и Ву ка Ка ра џи ћа – Бећ ко ви ће ве тра ди циј ске 
ко ор ди на те. Ед гар Алан По, Бран ко Ра ди че вић и Ла за Ко стић дио 
су то га тра ди циј ског са зве жђа.

При род но је он да што се Па ру си ја за Ве ру Па вла дољ ску по
ја ви ла и у мо ли тве ном трип ти ху по е ма, као тре ћа у ни зу: Го спо де 
по ми луј, Учи ни ми љу бав и Па ру си ја за Ве ру Па вла дољ ску у би бли о
фил ском из да њу Јо ви це Ве љо ви ћа. По зи ци ја Па ру си је иза по е ме 
Учи ни ми љу бав мо же су ге ри са ти иде ју да је мо ли тва за љу бав већ 
дав но усли ше на и да је Па ру си јом по ста ла вјеч на и ду хов на. Оно 
што је у љу ба ви вјеч но и бо жан ско не мо же се из гу би ти, по го то ву 
ако је пре шло у по е зи ју:

Јед на исти на се са ма очи та ла
Да у њој не ма и не мо же би ти
Ни чег што се икад мо же из гу би ти.

До ме ти чи сте по е зи је ја чи су у овој ства ри од са гла сја свих 
спе ци ја ли ста, ул тра зву ка, ске не ра и от пу сних ли ста:

Са до ка зи ма чи сте по е зи је
Та што бе ше смрт на са да ви ше ни је.

Па ру си ја за Ве ру Па вла дољ ску осла ња се на вје ру у љу бав, ми
лост и моћ Бо го ро ди це, без ко је не ма „да шка жи во та у свим све то
ви ма”. Она ко ја је ро ди ла Бо го чо вје ка, и ко ја зна за зе маљ ски бол и 
ра дост ро ђе ња, за страх за сво је че до пред по ко љем дје це и за смрт 
Си на на кр сту, ње го во ски да ње с кр ста и ње го ву са хра ну, за су зу 
ма те ри ну, она је на да људ ске мо ли тве и њен про вод ник до Оца и 
Си на; она зна за тај ну љу ба ви Не ба и Зе мље и о њој се пје ва при кра
ју Па ру си је као о упо ри шту пје сни ко ве вје ре у бе смрт ност љу ба ви:

Ма да је мој сва ки ди сај и без то га
Од у век знао бо ље од ико га
Да ли ње ви ше не ма или има
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.
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Сла вље ње бе смрт не љу ба ви је и сла вље ње Бо го ро ди це, баш 
као код Ла зе Ко сти ћа, али и сла вље ње по е зи је и пје сни ка, од но сно 
пр вог и нај ве ћег ме ђу пје сни ци ма – Го спо да Бо га. Па ра док сом „ње 
ви ше не ма от кад са мо си ја” пре на прег ну то са же то је ис ка за на сео
ба мр тве дра ге у свје тлост и звук, од но сно у по е зи ју и вјеч ност, па 
је сла вље ње бе смрт не љу ба ви исто што и сла вље ње Бо го ро ди це 
и по е зи је, од но сно Твор ца и ње го ве Тво ре ви не као по е зи је, што ће 
би ти пред мет пје ва ња по е ме Сла ва те би Бо же:

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 не ма 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 бли ста по е зи ја.

По е ма Учи ни ми љу бав је мо ли тва Бо го ро ди ци; исто вре ме но 
сла вље ње Бо го ро ди це и сла вље ње љу ба ви. Бо го ро ди ца је оли че ње 
љу ба ви и ми ло сти, „нај во ље ни ја од не бе ских те ла”, а љу бав је мје
ра Бож је га при су ства:

Љу ба ви има ко ли ко и Бо га.

За то је љу бав вјеч на, јер је дио Бо жан ског су шта ства; она не 
уми ре, не ба рем са свим, а:

Љу бав ко ја умре ни је ни жи ве ла.

Љу бав од ре ђу је ври јед ност жи во ту, пје сни ци ма и по е зи ји:

Се ти се пе сни ка ко ји не по сто је
А је ди но вре де због љу ба ви сво је.

По сту пак „пле те ни ја сло вес”, ко ји смо и ра ни је пре по зна ли 
у Бећ ко ви ћа, има и ов дје сво је звје зда не тре нут ке:

Учи ни ми љу бав за љу бав љу ба ви
Те сла ве ко ја са му се бе сла ви.

У под тек сту Бећ ко ви ће вих по е ма мо ли та ва је Књи га, од но сно 
Би бли ја, нај већ ма књи ге Но во га за вје та. Пје сник ће се сам по зва
ти на Све то га апо сто ла Па вла:
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А по Па влу и да пла ни не по ме раш
Ни шта си ако и љу ба ви не маш.

Бећ ко вић ће при зва ти Све тог Јо ва на Да ма ски на, по чи јој је 
ру ци и мо ли тви Тро је ру чи ца по ста ла Тро је ру чи цом, да би асо ци рао 
и на сво га упо ко је но га при ја те ља, ве ли ког пи сца Ме шу Се ли мо
ви ћа, и осна жио ње го ву ми сао да је ди но на зе мљи љу бав спа са ва 
чо вје ка од суд бин ског гу бит ка:

Учи ни ми љу бав кћи је ру са лим ска
Као што на пи са ру ка да ма скин ска
Кад се без мај ке на не бу ро дио
А без оца зе мљи ра ђај по но вио
Тад су се не бо и зе мља вен ча ли 
А ко је је ко је ви ше ни су зна ли
Зна ли су да ни ко ни је на гу бит ку
Док год бу де би ла љу бав на до бит ку
Ни пе сник оже њен на го ри не бе ској
Ни му за уда та на ку гли зе маљ ској.

Али од свих књи га и сти хо ва нај сјај ни је про си ја ва ју и нај дје
ло твор ни је су ри је чи у сла ву ри је чи и ње не мо ћи с по чет ка Је ван
ђе ља по Јо ва ну и ка да пје сник мо ли, и ка да сла ви Твор ца и Бо го
мај ку. Ри је чи, сло во и над гра ма ти ка – Ло гос Твор ца – упра вља ју 
зви је зда ма и звје здар ни ком:

Уја сни утач ни усли ши пе сни ка
Док се зве зде др же за ко на је зи ка
А зуп ча ни ком око зве здар ни ка
Упра вља сло во и над гра ма ти ка.

За кон је зи ка, сло во и над гра ма ти ка, да кле, вла да ју астрал ним 
пред је ли ма и „зви је зда ма и зуп ча ни ком око зве здар ни ка”. Бећ ко
ви ће во по вје ре ње у Ри јеч, у је зик, има је ван ђе о ско уте ме ље ње.

За то Бећ ко вић по ен ти ра сво ју мо ли тву за љу бав упу ће ну Бо
го ро ди ци мол бом за што ве ћим и моћ ни јим сја јем, ка ко би се том 
све том свје тло шћу осви је тли ло сва ко сло во у Књи зи над књи га ма, 
од но сно у Све том пи сму. По хва ла љу ба ви по ен ти ра се по хва лом 
књи зи, сло ву и ри је чи, од но сно свје тло сти и Бо гу као пје сни ку:

И са мо си јај сја ти не пре ста ји
Си јај си ја њем што из те бе сја ји
Ка ра мра ко ве пла ме ну пре да ји
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И све гре хо ве у сја ју ока ји
Да се сва ко сло ву у Књи зи осја ји
И глеђ је зи ка се у пје сми за сја ји.

Пје сник зна да су вре ме на у ко ји ма жи ви, пје ва и мо ли за љу бав 
вре ме на ка ра мра ко ва, сли је па, стид на и без над на, да се из вр нуо 
ко смос на по ста ву, а не бе са на гла ву, те да је спас је ди но у ве ли ком 
и стра шном пје сни ку, а то је Бог. То да је Бог ве лик и стра шан пје
сник ва ља ло би ра зу мје ти у из вор ном и тач ном зна че њу; вје ро ват но 
у оном рил ке ов ском – да је ље по та стра шна:

Учи ни ми љу бав не бу ди не не жна
У сле па вре ме на стид на без на де жна
Из вр нуо се ко смос на по ста ву
И окре ну ла се не бе са на гла ву
По ро ди но ву зве зду не крет ни цу
Не ка из ба ци све мир по сте љи цу
И ру ме на зо ра с на лич ја осва не
И об ја ви све ту са су прот не стра не
Као спас и из лаз во ди ља и ве сник
Јер Бог је ве лик и стра шан је пе сник.

Ево ка ко се раз ви ја ју Бећ ко ви ће ве по е ме. Увје ри ли смо се да је 
Па ру си ја за Ве ру Па вла дољ ску у нај при сни јој ве зи с по е мом Учи ни 
ми љу бав, а упра во та по е ма нас је до ве ла пред ли це ве ли ког и стра
шног пје сни ка, Бо га Твор ца, ко ме је упу ће на по е ма мо ли тва у 
ње го ву сла ву – Сла ва те би Бо же. На ње ном ула зу, као мо то, сто је 
Ње го ше ви сти хо ви:

Што је ску па ово све ко ли ко
До оп ште га оца по е зи ја.

Бо жан ска Тво ре ви на – Ва се ље на – по е зи ја је Оп ште га Оца, 
и те Вла ди чи не сти хо ве Бећ ко вић пот пи су је, као свој мо то, с нај
ду бљим пје снич ким увје ре њем. А то увје ре ње је ви дљи во и чуј но 
у сва кој од два де сет ду гих стро фа са по че тр на ест сти хо ва. На и ме, 
сва ка стро фа се за вр ша ва ре фре ном од два сти ха ко ји је исто вре
ме но и по ен та сва ке стро фе, и по е ме у цје ли ни, сро чен у сла ву Го
спо да и ње го ве Тво ре ви не. Два де сет пу та од је ку је ре френ – по ен та:

Сла ва те би Бо же пе сни че је ди ни
И али лу ја тво јој тво ре ви ни.
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Мо ли тве ним по е ма ма Бећ ко вић се по ка зу је дру га чи јим пје
сни ком не го што смо га зна ли: то је са да пје сник ду ге стро фе од 
се дам (Па ру си ја), де сет (Учи ни ми љу бав), два на ест (Го спо де по
ми луј), и че тр на ест сти хо ва (Сла ва те би Бо же), при че му стро фе 
по ста ју рит мич косе ман тич ке и ком по зи ци о не цје ли не, ма ла „пје
ва ња” и ком по зи ци о ни бло ко ви из ко јих су са ста вље не по е ме. Вр ло 
су чвр сто об је ди ње не ри ма ма, та ко да је ри ма по ста ла го то во не
вје ро ва тан иза зов за ово га пје сни ка ко ји ни је био пре тје ра но склон 
ри ми и ко га ри ме ни је су про сла ви ле. У овим три ма по е ма ма и у 
Па ру си ји, са ко јом је овај тип Бећ ко ви ће вог пје ва ња и за по чео, Ма
ти ја Бећ ко вић је по стао до сље дан пје сник ри ме и ре фре на.

Шта ви ше, Бећ ко вић је при хва тио иза зов на го ми ла не ри ме 
ко ју је про ву као кроз ци је лу по е му Го спо де по ми луј. Ри јет ке су 
ду же пје снич ке тво ре ви не ис пје ва не у ис тој, на го ми ла ној ри ми. То 
је огро ман ри зик мо но то ни је, по на вља ња, ба на ли зо ва ња и ри ме 
и лек си ке. А Ма ти ја Бећ ко вић је у сво јој осмој де це ни ји жи во та 
пре у зео тај дје чач ки ри зик. Он у по е ми Го спо де по ми луј свих се
дам стро фа са по два на ест сти хо ва, од но сно свих осам де сет че ти ри 
сти ха, сво ди на исту на го ми ла ну ри му – осам де сет че ти ри пу та, 
за ре дом и без из у зет ка, од је ку је исто – ана.

Че му то и ка ко да то ана не по ста не до сад но и ба нал но? Не 
знам да ли му се то по сре ћи ло или је све пје сник уна при јед до бро 
сми слио и ис пла ни рао, али на го ми ла на ри ма се у овој по е ми по ка
за ла ве о ма функ ци о нал ном и зна чењ ски ду бо ко оправ да ном. Пје
сник тра жи по ми ло ва ње Го спод ње за ци је лу пла не ту („Го спо де 
по ми луј пре ко жи вих ра на / свих кон ти не на та и свих оке а на”), за 
цје ло куп ну Ва се ље ну, од но сно за Бо жан ску тво ре ви ну („По ми луј 
све твор че све што си шест да на / Ткао без узо ра и без пре се да на”). 
Тво ре ви на је об је ди ње на Бо жан ским дла ном ко ји је ми лу је и је дин
стве ном ри мом ко јом се звуч но су ге ри ше је дин ство сви је та, пла не
та и све га на њој; је дин ство Тво ре ви не и је дин ство стра ха лир ског 
и пје снич ког су бјек та за Зе мљу и све на Зе мљи, јед на ко за кра ста вог 
жап ца и на у шља ног пи је тла као и за бо го ли ког чо вје ка. Тај страх 
лир ског и пје снич ког су бјек та за суд би ну пла не те и чо вје ка на 
њој, од но сно за суд би ну све га жи во га и мр тво га, про шло га, са да
шње га и бу ду ће га, дје ла твор че вог и дје ла чо вје ко вог, ис ка зан је 
ре фре ном – по ен том, за вр шним ди сти хом на кра ју сва ке стро фе:

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

Ду ша мо ли те љи ца је по ма ло та јан стве на, са мо Бо гу зна на, још 
цје ло ви та, „не на че та а ис пре па да на”, угро же на стра хом. Ово још 



ис пред епи те та не на че та (ду ша) су ге ри ше да је цје ло ви тост ду ше 
угро же на и да се сва ки час мо же ра спа сти под при ти ском и ко ро зи
јом стра ха. Ду ша мо ли за очу ва ње цје ли не сви је та и се бе, а са мим 
тим и за осло бо ђе ње од стра ха. Овај ре фе рен по ста је го то во ко сти
ћев ски ва жан за Бећ ко ви ће ву по е му и пре тва ра се у по е тич ку за
ко ни тост не са мо ове Бећ ко ви ће ве мо ли тве не по е ме.

От ку да тај и то ли ки страх лир ског и пје снич ког су бјек та; за
што је ду ша ис пре па да на?

Од пр вих сти хо ва се су ге ри ше да је пла не та у жи вим ра на ма, 
и то на свим кон ти нен ти ма и оке а ни ма, по свим упо ред ни ци ма и 
по днев ци ма:

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

У жи вим ра на ма су и коп но и мо ре, и зе мља и во да јед на ко. 
Жи вот и сви јет су сву да из те ме ља угро же ни. При је ти им оп шта 
ка та кли зма и мо же их спа си ти са мо Бож ја ми лост. И ту ми лост 
ва ља из мо ли ти „док је још за ра на”, док још има ма ло вре ме на за 
спас сви је та. 

При са мом кра ју по е ме, на по чет ку ње не за вр шне стро фе, 
слу ти се вјеч ни бој Го спод њих и са тан ских си ла. Ри јеч је о вјеч ном 
су ко бу до бра и зла, при че му „не по ме ни ци ума огу ба на” у злим 
вре ме ни ма узи ма ју ма ха, тар ка ју ћи и рас пи ру ју ћи сво ју па кле ну 
ва тру „ис под га ра вог ка за на”. Оту да мо ли тва Го спо ду, пу на на де 
и стреп ње, да се огла си побје до но сно „са свих не бе ских екра на”, 
да са стру же рђу са сво је тво ре ви не, и са мим тим и страх са ду ше 
ко ја мо ли, те да тво ре ви на за бли ста у пу ном сја ју. Сли ке Го спод њег 
по ја вљи ва ња у тој за вр шној стро фи у зна ку су па ра док са: Го спод је 
исто вре ме но, као и Бо го ро ди ца, „Ши ри од Не бе са”, али је и „искра 
са жи ма на / И у жи жи ну жи жу са жи жа на”, а код ку ће је „у зрн цу 
та мја на”. Ова мно го ли кост и мно го ди мен зи о нал ност Бо жан ске 
по ја ве – од зр на та мја на, пре ко пле те ни јем сло вес „жи жи не жи же 
са жи жа не”, до над не бе ских ши ри на и ви си на – до при но си кон крет
но сти Бећ ко ви ће ве пје снич ке сли ке и увјер љи во сти Бо жан ског при
су ства од кућ ног ди ма та мја на до астрал них ви си на и ши ри на; до
при но си и вје ри у про же тост Тво ре ви не Бож јим при су ством и на ди 
у спа се ње, од но сно вје ри у по бје ду над „не по ме ни ци ма ума огу ба на”:

Док не по ме ни ци ума огу ба на
Тар ка ју ис под га ра вог ка за на
Ши ри од Не бе са ис кро са жи ма на
И у жи жи ну жи жу са жи жа на
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А код ку ће си у зрн цу та мја на 
Нек се из тог зрн ца ко са не ба ма на
Спу сти ру ка Спа са за о ри Оса на
И огла си са свих не бе ских екра на
Да је рђа с тво га де ла са стру га на
Име на тво га ра ди опањ ка на
Мо ли те ду ша са мо те би зна на
Још не на че та а ис пре па да на.

Страх за Тво ре ви ну и за чо вје ка ни је ми нуо. Он оста је све док 
се не за ци је ле жи ве ра не на свим кон ти нен ти ма и оке а ни ма, на по
лу та ру и на по ло ви ма. Тај страх је пла не тар них и ко смич ких раз
мје ра, баш као и жи ве ра не што су се рас ка за ле по пла не ти и ње ним 
коп ни ма, ле ду и оке а ни ма. За то је за нас ова Бећ ко ви ће ва по е ма 
нај по тре сни ја и на ма нај бли жа; она је у су сјед ству Бећ ко ви ће вих 
исто риј ских апо ка лип тич них сли ка. Ма ти ја Бећ ко вић, као и Мио
драг Па вло вић, осје ћа из ду би не ду ше да се апо ка лип са већ до го
ди ла, да се до га ђа ла ви ше пу та и да на ро ди као што је наш има ју 
ви ше кра је ва и ви ше по че та ка. Ни је слу чај но Ми о драг Па вло вић 
она ко ду бо ко до жи вље но, на дах ну то и са нај ду бљим увје ре њем 
пи сао о Ка жи Ма ти је Бећ ко ви ћа и не вје ру је мо да је са свим слу
чај но што се уред но сре тао с Бећ ко ви ћем при сва ком до ла ску у Бе о
град. Ту ви зи ју да се смак сви је та до га ђао, а да је, по пра ви лу, остао 
не при ми је ћен, на ла зи мо и у по е ми Сла ва те би Бо же: 

Сма ком све та су сва ки час пре ти ли
А кад год је био ни су при ме ти ли.

У овој по е ми је, ме ђу тим, ри јеч о стра ху од гло бал не, пла не
тар не, уни вер зал не апо ка лип се, од но сно ка та кли зме. 

У по е ми мо ли тви Го спо де по ми луј има не што од љу ба ви, ми
ло сти и тра же ња по ми ло ва ња за сви јет пје сни ки ње Де сан ке Мак
си мо вић. Пје сни ки ња то по ми ло ва ње тра жи од ца ра Ду ша на, у 
лир ском ди ја ло гу са Ду ша но вим за ко ни ком, али за ства ри људ ске 
и зе маљ ске. Ње на по е ма је ху ма ни стич ки усмје ре на. Бећ ко ви ће ва 
по е ма је, ме ђу тим, пла не тар на и ко смич ка, а мол ба за по ми ло ва ње 
пре тво ре на је у мо ли тву за Го спод њу ми лост ва се љен ских раз мје ра. 
Бећ ко ви ће ва по е ма је ис пје ва на из стра ха од све оп ште ка та кли зме 
и усмје ре на је на спа се ње сви је та и чо вје ка у ње му. Она тра жи 
ми лост за про шлост, са да шњост и бу дућ ност, за мр тве и жи ве, 
исто ри ју и са вре ме ност, Бо жан ску Тво ре ви ну и људ ска дје ла. Тра жи 
се Го спод ња ми лост за све жи ве ра не „свих кон ти не на та и свих 
оке а на”; за све „до сед мог не ба на де вет та ва на”; за овај и онај сви јет; 
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за ци је лу тво ре ви ну на ста лу по Бож јем пла ну. Из звје зда ног пра ха 
из два ја се пра шка зе мља и ста вља у сре ди ште Бо жан ске ми ло сти 
– „да не по ги не не по ми ло ва на”. У по е ми су рав но прав ни ге о граф ски 
пој мо ви, др жа ве и ци је ли дје ло ви пла не те, кон ти нен ти и оке а ни 
(Ин ди ја, Ки на, Ја пан, Да ле ки ис ток, за пад не стра не, Ју жни крст, 
Ав га ни стан, дви је Аме ри ке у три оке а на, по лу тар, Мон Блан, Ов чја 
вра та, Ме ди те ран), али ме ђу ори јен ти ри ма ис так ну та и по ча сна 
мје ста има ју све ти ли шта и жр тве ни ци (Атос, Си он, Зид пла ча) и 
са њи ма, за јед но и на ис тој ви си ни, ко сов ски срп ски гра до ви, хра
мо ви и бо ји шта (Пећ, При зрен, Ви со ки Де ча ни, Га зи ме стан). По
ми ло ва њем су об у хва ће не и кон траст но по ста вље не во де (Мр тво 
мо ре и жи ви Јор дан), све ре ли ги је (му сли ма ни, Је вре ји, хри шћа ни, 
па га ни) и све те књи ге раз ли чи тих вје ра (Би бли ја, Тал муд, Ку ран, 
је ван ђе ља и је ван ђе ли сти: Ма ти ја, Мар ко, Лу ка и Јо ван), пе пео и 
прах, три це и ку чи не исто ри је (Грч ка, Ри мља ни, пад Ца ри гра да, 
Ва ти кан, Ру си, Гер ма ни, Ази ја и Бал кан). Исто вре ме но при зи ва ње 
мр твих и жи вих, про шлих и са да шњих чи ни ла ца исто ри је, по ја ча
ва не из ре че но, али сва ким сти хом су ге ри са но при бли жа ва ње Стра
шног су да, па се од Го спо да тра жи ми лост за за бо ра вље не, мр тве 
свје то ве и вје ко ве као и за жи ве, за сво је и за ту ђе, за не при ја те ље 
као и за са ве зни ке.

Мо ли твом за Го спод њу ми лост об у хва ћен је цио жи вот на зе
мљи – од про цват ка ко ји је про био „кроз по кров ка тра на / И цр ва 
из му ља још не ис ко бе ља на до свих ала и вра на”. Све биљ не и жи
во тињ ске вр сте не мо гућ но је по бро ја ти, али ова Бећ ко ви ће ва фи
гу ра на бра ја ња тра жи по ми ло ва ње за све жи во:

По ми луј је ји ну и вра на га вра на
Са ка тог мра ва жап ца окра ста на
Зе бу мр ку лу њу пе тла на у шља на
Ме че са Кам чат ке на сан ти ту ља на
Ри ђо гр лог гњур ца на гра ни џив џа на
Зе ле ну жу ну ор ла са мо та на
Гроб ног леп ти ра јар ца ошу га на
И ту шта и тма и ала и вра на
Про цва так про био кроз по кров ка тра на
И цр ва из му ља још не ис ко бе ља на 
Мо ли те ду ша са мо те би зна на
Још не на че та а ис пре па да на.

Бећ ко вић и у овој по е ми, исти на ус пут, сла во сла ви сло во и 
књи гу, ри јеч, ло гос. У пр вој стро фи на ла зи мо стих:
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Све што вр ви зе мљом по сло ву твог пла на,

из ко га је не дво сми сле но да се у под тек сту ове по е ме на ла зи Је ван
ђе ље по Јо ва ну и сла вље ње Ри је чи као по чет ка, као сло ва и ло го са 
пла на ства ра ња Тво ре ви не.

Пра во рас пје ва ва ње Је ван ђе ља по Јо ва ну, од но сно ње го ве пр ве 
ре че ни це у сла ву Ри је чи/Ло го са, на ла зи мо у по е ми Сла ва те би 
Бо же. И до та да је Бећ ко вић пје вао у сла ву ри је чи и је зи ка, од но
сно у сла ву по е зи је, на шта смо ви ше пу та скре та ли па жњу, али ње
го во сло во љуб ве ни гдје ни је та ко ни то ли ко до шло до из ра за као 
у овој по е ми. По е ма о Бож јој Тво ре ви ни као по е зи ји и о Твор цу 
као је ди ном истин ском пје сни ку ну жно је по ста ла сла во сло вље ње 
Сло ва и Је зи ка.

Бог ства ра сви јет ни из че га, при је не го што су по ста ла пи сме
на ал фа и оме га, а ства ра га – Бећ ко вић опет спли ће сло ве са да би 
то ис ка зао – сје ћа ју ћи се, па ра док сал но, унар пи јед оно га што же ли 
да ство ри:

Си лом све љу бљан ског Сло ва љуб ве но га
Се тио си се све га и сва ко га.

Спли ћу ћи ове сти хо ве и сло ве са, сје тио се и Ма ти ја Бећ ко вић 
Де спо та Сте фа на Ви со ког и ње го во га Сло во љуб ва, ко је је та ко ђе 
у под тек сту ове по е ме. Тво рац ства ра име ну ју ћи оно што ства ра. 
Ства ра ри јеч ју, из го ва ра ју ћи име оно га што ће ство ри ти, нај тач
ни је и нај стро же упо тре бље ном ри јеч ју, при че му по сто ји пу на са
гла сност из ме ђу ри је чи и дје ла, из ме ђу озна ке и озна че но га. Из
го ва ра ју ћи ри је чи, ства ра ју ћи је зик, лек си ку, Тво рац ства ра и Тво
ре ви ну:

Чим ре че коп но не бо во да тра ва
Ви де да је до бро и да је реч пра ва 
И ка ко си ко је сло во про сла вио
Но ви је зик си из је зи ко тво рио
И ка ко си ко ји слог из го ва рао 
Но ве све то ве си оли це тва рао
Тво јим усти ма што је уре че но
До шло је у жи вот у реч об у че но
И за ижи цу си зад њу од по че ла
Ве зао суд би ну це ло куп них де ла.

Сви јет је ство рен је зи ком и из је зи ка, јер на по чет ку бје ше Ри
јеч и Ри јеч бје ше Бог. Ри јеч има нај те жи за да так и суд би ну, јер 
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„Ва се ље на се у ре чи за че ла / Из ње се из ле гла сва не бе ска те ла / И 
сла ва јој је сти гла до вр хун ца / И ко тур зе мље те ра око Сун ца”. За
то ни ко као она – ри јеч ни је по слу шао Твор ца. Бо жан ској ства ра
лач кој ри је чи има нент на је тач ност из ра за. Ма шта је – а и она је 
Бо жан ског по ри је кла – нео дво ји ва од ри је чи и је зи ка. Она се је зи ком 
по твр ђу је, ис ка зу је и до ка зу је. Гдје ри јеч за ни је ми, ма шта ста је:

А где си ма шти пу стио на во љу 
Изе ле ни зе лен по свом по сто по љу
Где год је гре бен над по но ром стао
Ту си се од ре чи и ти уз др жао.

Тво рац је Отац сло бод ног ства ра лач ког чи на, из ван по е ти ка, 
ка лу па, мо де ла, сам сво ме дје лу узор, па „све бла го ис под не бе ско
га сво да / Ода је у по част пе снич ких сло бо да”. Ства ра лач ке и пје
снич ке сло бо де су од Бо га и бо гом да не и ци је ла Ва се ље на је њи хов 
до каз, њи хов из раз и у њи хо вом је зна ку. Бу ду ћи да је сам свом 
дје лу узор, Тво рац је ап со лут но ори ги на лан ства ра лац. Ње го ва 
сви јета књи га не ма прет ход ни це ни пре те че. По хва ла сло бо ди 
ства ра лач ког чи на као бо жан ској те ко ви ни и на сље ђу исто вре ме но 
је и по хва ла из вор но сти и ори ги нал но сти ства ра ња и Тво ре ви не. 

По е зи ји и пје сни ци ма је има нент но пам ће ње. Пје сни ци пам те 
и оно што ни је би ло:

Где ни је ни ко пе сни ци су би ли
Све што ни је би ло то су за пам ти ли.

Пам ће ње је има нент но је зи ку, а са мим тим и пое зи ји и пје сни
ци ма. За то је је зик нај ве ће и нај са вр ше ни је чу до што га је тво рац 
ство рио ства ра ју ћи сви јет; за то је он ду бљи од свих све ми ра: 

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
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 је ди но и био
И ни ка да је ни је на пу стио 
Да не пе ва је дан цео жи вот јед но
Већ да сви пе ва ју то јед но за јед но.
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Је зик је је ди на отаџ би на сва ко га пје сни ка, уви јек та јан стве на 
и не до вољ но по зна та. Сви је зи ци сви је та су у не ком са гла сју, као 
што су у не ком са гла сју и сви пје сни ци сви је та. Сла ве ћи Бо га као 
је ди но га пје сни ка и ње го ву тво ре ви ну као нај са вр ше ни ју књи гу 
ко ја се стал но до пи су је, Бећ ко вић сла ви Ри јеч и је зик. Ово је још 
јед на Бећ ко ви ће ва по хва ла је зи ку, ово га пу та са ме та фи зич ког и 
те о ло шког ста но ви шта из ре че на. Ту по хва лу је зи ку из ре као је пје
сник ко ји је у ве ли кој ми ло сти је зи ка, па му се та по хва ла, по пут 
еха, вра ћа, као у сти хо ви ма:

Про сја ји про стру ји сви та ји раз дан ци
Не про це њи ви су срећ ни про на ла сци.

Та кви про на ла сци су ста ре и но ве лек се ме и лек сич ки спо је ви 
ових по е ма: кре си во, бо го по се јан, тар ка ти, про цва так, не ис ко бе
љан (црв), нај нај ни ја, па уч је, звуч је, са треп тај, кро зви де ти, омо
ји ти, зве зда р ник, све љу бе ћи, исто доб ник, па р бе ник, из је зи ко тво
ри ти, оли це тво ри ти, пе смо твор, пу сто по ље, про стру јак, сви тај, 
раз да нак, из ни ти ти, увре ме ни ти, упр о сто ри ти, пре по че ти, ра
ме но ва ти се, гор ња ти се; као та кве про на ла ске до жи вља ва мо и 
сло во спле те: „И у жи жи ну жи жу са жи жа на, љу бав за љу бав љу ба ви 
/ те сла ве ко ја са ма се бе сла ви, је ди не јед ни не јед ни на, Спа вај све 
мо је из све га ста ри је, Си јај си ја њем што из те бе сја ји, Си лом Све
љу бе ћег сло ва љу бље но га / Се тио си се све га и сва ко га”. Мно ги 
од ових је зич ки про на ла за ка но се у се би успо ме ну на ста ру срп ску 
књи жев ност, по твр ђу ју ћи је зич ко и пје снич ко пам ће ње.

Бу ду ћи да су пје сни ци нај вјер ни ји Бо жан ској сли ци, да је пр ви 
и нај ве ћи пје сник сам Бог, да је све мир је зи ка и по е зи је ду бљи од 
свих без да на ви ди ка, Бећ ко вић ну жно не мо же вје ро ва ти у крај 
по е зи је и пје сни ка све док тра је љу ди и је зи ка на зе мљи. При том 
вје ру је да ће се одр жа ти она по е зи ја ко ја са др жи мо дер но и но во, 
али пам ти ста ро и вјеч но:

И би ће пе сма и не смрт но сло во
Са мо оно што је мо дер но и но во
И не ће не ста ти пје сме и пе сни ка
Док год пе сник бу де сви ра ла је зи ка.

Бећ ко ви ће ве мо ли тве не по е ме обо га ти ле су ина че из у зет но 
бо га ту тра ди ци ју срп ске мо ли тве не по е зи је и тво ре зла тан бе о чуг 
ко јим се срп ска са вре ме на по е зи ја по ве зу је са тра ди ци јом ста рог 
срп ског пје сни штва и са Ње го шем. Оне се мо гу ра зу мје ти и као 
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нов пје сни ков одо го вор на соп стве но пи та ње: „Што ће но во ако има 
ста ро”. Да је сви јет књи га, си стем, па и ла ви ринт зна ко ва, твр ди ли 
су не са мо ста ри пи сци и ми сли о ци не го и мо дер ни ду хо ви.

„Гле, ста ро по ста де но во.”

О Вас кр су, 2016. го ди не.*

* Реч на про мо ци ји књи ге Три по е ме Ма ти је Бећ ко ви ћа у СА НУ у Бе о гра
ду, 26. апри ла 2016. го ди не.




