
429

Е С Е Ј И

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

ПО ЕТ СКИ ПОР ТРЕ ТИ КАО ЛИР СКА ВР СТА

СА ЖЕ ТАК: Но ва пје снич ка књи га Ма ти је Бећ ко ви ћа 100 мо
јих пор тре та по сма тра се у овом ра ду као про ши ре ње про сто ра 
ли ри ке пор тре том као лир ском вр стом, од но сно као по ет ска ино
ва ци ја. Ус по ста вљен је ди ја лог са жи ви ма и мр тви ма. Пор трет је, 
по пра ви лу, дво стру ка игра огле да ла – „ау то би о гра фи ја о дру ги ма” 
– у ко јој се огле да и пје снич ки су бје кат и пор тре ти са на лич ност. 
Кроз књи гу се про вла чи „веч на при ча” о два бра та и за ва ђе ној 
бра ћи, ар хе тип оца, ар хе тип мај ке, те ма гро ба и без гроб ни штва, 
те ма исто риј ског по ми ре ња за ва ђе не бра ће, по е тич ке и ме та фи
зич ке те ме. Књи га са др жи низ пје са ма ко је ула зе у ред нај бо љих 
Бећ ко ви ће вих оства ре ња. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пор трет, лир ска вр ста, ино ва ци ја, мр твижи ви, 
очев дух, мај чин ство, мит, дво стру ка игра огле да ла, ме та фи зич ки 
ква ли тет, ау то по е тич ка усмје ре ност.

Но ва пје снич ка књи га Ма ти је Бећ ко ви ћа – 100 мо јих пор тре та1 
– још је дан је пје снич ки за о крет и ду хов на пје снич ка аван ту ра, 
ко ја се тек мо гла на слу ти ти из не ких ра ни јих пје са ма укљу че них 
у ову збир ку („Ма ти ја Бећ ко вић”, „Отац”, „Ма ти”, „Књи га”, „Краљ 
Пе тар”); збир ка из ван ред них по ет ских пор тре та, је дин стве них 
као пје снич ка књи га не са мо у Ср ба. Књи га пје са ма је про пра ће
на и прот ка на од лич ним цр те жи ма Пре дра га Дра го ви ћа, од ко јих 
је Ње го шев пор трет са Лов ћен ском ка пе лом као ка пом пра во мало 
ре мекдје ло, та ко да се ово оства ре ње мо же ра зу мје ти и до жи вје ти 
и као мул ти ме ди јал но дје ло. То су нај већ ма пор тре ти упо ко је них 
и не ко ли ко жи вих при ја те ља. За јед но су жи ви и мр тви, сви једнакo 

1 Матијa Бећ ко вић, 100 мо јих пор тре та, Но во сти, Бе о град 2018.
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књи жев но жи ви и на оку пу. Бећ ко вић во ли јед ну син таг му, је дан 
на слов Ми о дра га Па вло ви ћа – та ко зва ни мр тви. Смрт је ра ста нак 
с чо вје ком, не по би тан и не ми но ван. Упр кос свим за по ма га њи ма 
над од ром Де сан ке Мак си мо вић, на ва же њу до би ја ска ме ње но 
хла дан ко мен тар: „Џа бе за по ма же те / Она оде”, а он да не мно го 
утје шна по ен та: „По сле свих смр ти / Раз ја шње ња / На овом све ту 
не ма”. Али мр тви су при сут ни на шим пам ће њем, сје ћа њем и њи
хо вим злат ним, пле ме ни тим та ло гом ко ји су нам оста ви ли, ко ји 
у на ма на кнад но дје лу је и „ра ди”. При сут ни су сво јим ду хом и за 
нас кључ ним мо мен ти ма сво га жи вот ног ис ку ства, ко ји ма су на 
нас – та ко зва не жи ве – ути ца ли. Њи хо во при су ство је на ја вље но 
и по ја ча но мо том – Зма је вим ка тре ном: „Све што вре ме да ље хрли 
/ Све се већ ма про шлост гр ли / Све се већ ма мо ји мр тви / Ме ни 
чи не не у мр ли”. Ови пор тре ти је су сво је вр сна бор ба про тив смр ти 
и за бо ра ва; сво је вр сно овје ко вје че ње при ја тељ ства; ожи вља ва ње 
не ке бит не жи вот не си ту а ци је ко ја је оби ље жи ла жи вот дво ји це 
при ја те ља. То ис ку ство је за јед нич ко, по ди је ље но, све де но на злат но 
зр но, на је згро, очи шће но, ови ја но од све га су ви шног; на оно што 
у сви је сти и пам ће њу пр во си не при по ме ну име на пор тре ти са не 
лич но сти. Од нос из ме ђу пор тре ти сте и пор тре ти са ног је од нос 
бли ско сти, при сно сти, па је сва ка иро ни ја или де фор ма ци ја знак 
ар ти фи ци јел но сти. Пор трет је, исти на, сво ђе ње лич но сти на злат
ни де таљ, на жи жу, на ми ни ја ту ру, јер то ли ко мо же да под не се и 
из не се лир ска пје сма: да згу сне лич ност и је дан жи вот, као жи жа 
зра ке, у јед ну тач ку ко ја го ри и сви је тли. Нај кра ћи је, али са вр шен, 
пор трет Но ви це Та ди ћа, као бле сак му ње згу снут са мо у је дан стих, 
у ци гло дви је ри је чи, ко је тво ре ок си мо рон ску ме та фо ру: „Цр на 
вар ни ца”. То је цио пор трет – ок си мо рон ко ји по га ђа са му срж Та
ди ће вог пје ва ња, бу де ћи рој асо ци ја ци ја у два смје ра: епи те том цр на 
пре ма та ми и де мон ском сви је ту Та ди ће ве по е зи је, а ме та фо ром 
вар ни ца пре ма ва три, свје тло сти и све то сти.

Но ви про сто ри ли ри ке

Бећ ко вић, по ко зна ко ји пут, про ши ру је и осва ја но ве про сто
ре по е зи је, ли ри ке, на оно што је при је ње га у лир ској по е зи ји би ло 
не за ми сли во. Да би се у књи жев но сти ство рио је дан лик, је дан 
књи жев ни ју нак, по треб на је про за, ба рем при по ви јет ка, или ро
ман. Ли ри ка – лир ска пје сма – и књи жев ни ју нак – то дје лу је не
ствар но, не мо гу ће, уто ли ко при је и ви ше што је ри јеч о ствар ним 
зна ме ни тим лич но сти ма, уз то – при ја те љи ма. А Бећ ко вић чи ни 
упра во то – не мо гу ће. Са мо је Ста ни слав Ви на вер сво јим Рат ним 
дру го ви ма оства рио не што слич но и ве ли ко. 
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Жи вот се од смр ти и за бо ра ва бра ни жи во том. Мр тви и живи 
су опет јед ни уз дру ге, пот пу но рав но прав ни у по е зи ји: Емир Ку
сту ри ца и Ата на си је Јев тић уз Ме шу Се ли мо ви ћа, па три јар ха Па
вла, Ду ша на Ра до ви ћа, Ми ло ра да Ек ме чи ћа и Де сан ку Мак си мо вић. 
Ус по ста вљен је нов лир ски жа нр, а са њим и нов по ет ски про стор. 
Из бри са на је гра ни ца из ме ђу до њег и гор њег сви је та, из ме ђу жи
вих и мр твих. То је од бра на жи во та жи во том, пам ће њем и по е зи
јом. Има ли смо при ви ле ги ју да чу је мо Бећ ко ви ће во вај ка ње ка ко 
смо ода љи ли и одво ји ли књи жев ност, по е зи ју, од жи во та. А он ју 
је жи во ту вјеч но вра ћао, сва ки пут на нов на чин.

При зи ва ње оче вог ду ха

Ни је су ли и Бећ ко ви ће ви пор тре ти је дан вид при зи ва ња оче
вог ду ха или ва ђе ња из ја ме у Ржа ном до лу на лив пе ра ин же ње ра 
Об ра до ви ћа? Уо ста лом, сјај ни пор трет Ми ло ра да Ек ме чи ћа упра во 
о то ме пје ва. Ек ме чић је дат ка ко из бо ле снич ке по сте ље гле да на 
те ле ви зи ји осве ће ње Хра ма Хри сто вог вас кр се ња у Пре би лов ци
ма, док се на екра ну смје њу ју го вор ни ци и фо то гра фи је пре би ло
вач ких му че ни ка – та мо је че тр де сет ње го вих Ек ме чи ћа – ста ри 
про фе сор на умо ру „Из не на да / По след њом сна гом / По ди гао се 
из по сте ље / Мах нуо ру ком и из у стио // Ено мо га та те // И за ко ји 
трен / Кре нуо ка оцу”. Ето за то је то, мо жда, и нај бо љи пор трет: 
ухва ћен је чо вјек у гра нич ној си ту а ци ји, пред сво јом смр ћу и пред 
вас кр се њем сво јих че тр де сет Ек ме чи ћа, у тре ну кад угле да сли ку, 
или дух, или за и ста сво га оца, за ко јим ће он да кре ну ти на онај 
сви јет, уз дјеч ји, ра до стан ус клик пре по зна ва ња: „Ено мо га та те”. 
Те шко да се то мо гло да ти јед но став ни је, бо ље и по тре сни је, по
го то ву ако се зна да то пи ше пје сник ко ји би све на сви је ту дао за 
тај дјеч ји ус клик, за је дан та кав ме та фи зич ки и ствар ни до жи вљај, 
па и за је дан та кав од ла зак са ово га сви је та – за оцем. Тај Ек ме чи
ћев пор трет је жи жи не жи же жи жа свих Бећ ко ви ће вих пор тре та 
и ви ше је од оста лих ау то пор тре та о дру го ме.

А да је та ко – свје док нам је је дан дво стру ки пор трет, на по ла 
ау то пор трет, с на зи вом „IN CON NU”, ко јем би од го ва рао под на
слов – ау то пор трет с цр но ри сцем: „По сле па ра сто са / На Срп ском 
вој нич ком гро бљу / У Па ри зу / Ко ји је одр жао цр но ри зац Ам фи
ло хи је / Хи ља ду де вет сто о сам де сет пр ве го ди не / Кре ну ли смо 
из ме ђу кр сто ва / Са име ни ма са хра ње них / И за ста ли код јед ног 
је ди ног / На ком је пи са ло / IN CON NU / Да се фо то гра фи ше мо / 
За што баш пред IN CON NU / Упи та цр но ри зац / Ре кох / Мо жда ми 
је баш то / Отац”.
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Ка ко се са мо до зи ва пор трет исто ри ча ра два де се то га ви је ка, 
Ми ло ра да Ек ме чи ћа, са овом пје смом о гро бу не зна ног ју на ка! 
Као да пред сва ким не по зна тим гро бом Бећ ко вић по на вља онај 
дјеч ји уз вик про фе со ра са мрт ни ка: „Ено мо га та те!” Очев дух 
ни ка да не на пу шта Бећ ко ви ћа, ни ти Бећ ко вић ње га; то је ар хе
тип ски, ха мле тов ски спој, ори ги на лан и ду бок; из вор вје ро ват но 
нај ду бљих стра ни ца Бећ ко ви ће ве по е зи је.

Вук и Ву јо

Од ра ни је по зна та Бећ ко ви ће ва пје сма „Отац” на шла је сво је 
дра го цје но мје сто у књи зи пор тре та и по ка за ла се ви ше стру ко 
функ ци о нал ном у но вом кон тек сту. Она до пу ња ва оче ву сли ку, 
по ди же те му оца, али и те му си ро че та, на ме та фи зич ки и ре ли гиј
ски ни во. По ро ди ца је ре флекссли ка Све те по ро ди це; не на ме тљив, 
по не кад је два уоч љив, али го то во уви јек при су тан ре флекс.

Пје сма је са ста вље на од три стро фи о да, а сва ки сље де ћи је 
ду жи за по је дан стих (7, 8, 9), што мо же су ге ри са ти иде ју ра ста, 
уи сти ну оства ре ну овом пје смом: отац ра сте до ме та фи зич ког прин
ци па и дво стру ке утје хе – не бе ске и ду шев не – та мо гдје је мо гућ 
су срет с Бо гом. Са мим тим ни си ро че ни је ви ше ди је те без за шти те 
и утје хе, већ из ра ста из над се бе и сво га ег зи стен ци јал ног ста ту са 
до су сре та са за шти том Оца, ко га је мо гућ но на ћи на не бу или у 
се би. Зе маљ ски, уну тар њи – ду шев ни – и не бе ски план су у при
сној ве зи. 

Отац је не сум њи ва, у овој пје сми чак и нај ве ћа ври јед ност. 
Овакво вред но ва ње до ла зи из пер спек ти ве си на, „ко ји зна шта је 
отац”, упра во за то што га не ма. Из гу бље на ври јед ност се ци је ни 
ве ли чи ном гу бит ка и ду би ном и трај но шћу бо ла. Син, „Ко ји зна 
шта је отац / Је ди но ако га не ма”, та ко ђе зна да „ни ко ни је ве ћи од 
оца / Ка мо ли син / Ни ти је и је дан син / Ра ван оцу”.

Ова кав по ре дак је у са гла сно сти с не бе ским, бо жан ским ре дом 
ства ри: ни „онај пр ви син / Је ди нац све та” ни је ра ван, а ка мо ли 
ве ћи „Од Бо га оца / Је ди ног оца / Ко ји ни је син”. За хва љу ју ћи упра
во том од но су зе маљ ског, ду шев ног (уну тар њег) и не бе ског има 
на де за си ро чад на зе мљи да то не бу ду. За шти ту и оца мо гућ но је 
на ћи у се би или на не бу, гдје се чу ва и ње гу је – отац, и гдје ца ру
је Бог отац; „Па ипак ни ко на зе мљи / Ни је си ро че без оца / Са мо 
ако обо ри очи / И за ви ри у се бе / Или их по диг не / И по гле да у 
не бо”. 

Не бо и ср це су про сто ри утје хе, па и си гур но сти. То су мје ста 
сво га, по го то ву из гу бље но га оца, али и Бо га оца; мје ста емо тив не 
и ме та фи зич ке утје хе; из во ри ду хов ног и ду шев ног бо гат ства. 
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По ги ну ли отац је, уз то, и ве за с пре ци ма; он сво јом гла вом 
и суд би ном по твр ђу је пре дач ку исти ну ко ју је, као оп шту фор му
лу, из го во рио ње гов дав но упо ко је ни дјед, Ву јо Бећ ков. За то су се 
ове дви је пје сме у зби р ци пор тре та на шле у срећ ном су сјед ству 
(„Отац” и „Ву јо Бећ ков”). И бли жи и да љи пре дак но се за пра во 
исто, вуч је име; отац сво јом по ги би јом и без гроб ни штвом бу квал
но по твр ђу је исти ни тост фор му ле сво га дје да: „Где год сам хтео 
/ Не што да учи ним / Свуд сам по ги нуо”. Са же та као афо ри зам, 
као на род на из ре ка и исти на, Ву јо ва фор му ла се су ро во суд бин ски 
по на вља и од је ку је кроз ври је ме уна при јед и уна траг: „Ни је мо гао 
ре ћи / Ни кра ће / Ни бо ље // Оно што је же лео да ка же”, оцје њу је 
пје сник ис каз сво га пре тка, а за тим уви ђа ка ко је Ву јо ва фо мру ла 
„из гла ве (...) ци је ла на ро да” и да об у хва та фор му лу исти ну о пре
ци ма и по том ци ма, па и оп шту исти ну о сво ме на ро ду: „Вре ме ном 
смо уви ђа ли / Да ни је ми слио са мо на се бе / Већ и на сво је прет ке 
/ И по том ке / И на свој на род”. Та ко функ ци о ни ше мит и мит ска 
исти на – уни вер зал ним ва же њем и по на вља њем кроз ври је ме, 
освје тља ва ју ћи сво јим тра гич ним зна че њем и ду би ном прет ке и 
по том ке; по је дин ца, по ро ди цу и чи тав на род: „Да ни је та ко ми слио 
/ Не би по го дио”, по ен ти ра пје сник.

Ни је ли фор му ла Ву ја Бећ ко ва по е тич ки обра зац ње го во га 
по том ка, пра у ну ка – Ма ти је Бећ ко ви ћа. Ни је ли без ма ло све, или 
све нај бо ље што је Ма ти ја Бећ ко вић ис пје вао, об ли ко ва но по Ву јо
вом мо де лу – да бу де и лич ни до жи вљај, и из раз нај ду бљег лич ног 
ис ку ства и уви да, а да осви је тли прет ке и по том ке, и чи тав на род, 
по твр ђу ју ћи се и по на вља ју ћи као исти на кроз ври је ме. Та ко су 
Вук и Ву јо – Ву ко ва суд би на и Ву јо ва фор му ла – са ма жи жа по
е ти ке Ма ти је Бећ ко ви ћа. Ве за с пре ци ма је и ства ра лач ки не рас ки
ди ва, ри је чи ма, је зи ком и је зич ким књи жев ним дје ли ма овје ко вје
че на и оства ре на. Пје снич ка исти на – као све ти тељ ски ми ро – те че 
из пре дач ких гро бо ва, чак и ка да по не ког од тих гро бо ва и не ма. 
Овај кри ти чар за то пи ше о Ма ти ји Бећ ко ви ћу, јер вје ру је пре дач
ким гро бо ви ма и исти ни ко ја из њих те че, па би ли ти гро бо ви 
се о ске хум ке, спо ме ни ци, вој нич ке гроб ни це, ло гор ска, нај че шће 
збри са на си ро тињ ска гро бља, кре ма то ри ју ми или ке но та фи. То ме 
је овај кри ти чар по све тио нај бо љи дио сво га жи во та.

По ми ре ње

Пор трет Ми ха и ла Ла ли ћа збли жа ва пје сни ка Бећ ко ви ћа с 
пор тре ти са ним пи сцем пре ко фи гу ре оца. Ми ха и ло Ла лић и Бећ
ко ви ћев отац Вук – би ли су на иде о ло шки су пр от ним стра на ма 
– пар ти зан и чет ник. Ми ха и ло Ла лић је био узник у Ко ла шин ском 
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за то во ру па је, са још јед ним су жњем, са за твор ског та ва на гле дао 
кроз из би јен чвор шта се на по љу до га ђа. Та ко је јед ног тму шног 
ки шног да на угле дао „Кад се озгор од Си ња је ви не / Кроз пра ме ње 
та ме / Ма гле и обла ка / Из не на да про би зрак сун ца / И па де на 
јед ног од тро ји це / Што су ста ја ли на тр гу / И не што раз го ва ра ли”. 
То је био Вук Бећ ко вић и то је био је ди ни пут да га је Ла лић ви дио, 
а по вје рио је то ви ђе ње Ву ко вом си ну тек по сли је де це ни је по
знан ства. Тај ча роб ни зрак са Си ња је ви не про ра дио је у пје сни ко
вој ду ши и за у ви јек осви је тлио Ми ха и ла Ла ли ћа: „И као да се тог 
тре на / Онај исти зрак сун ца / Са не ке но ве Си ња је ви не / По сле 
то ли ко го ди на / Тму шних и ки шних да на / По но во про би / Кроз 
пра ме ње та ме / Ма гле и обла ка // Али оне из ме ђу нас // И па де 
пра во / На Ми ха и ла Ла ли ћа / И за у век га осве тли // У мо јој ду ши”.

Ето ко ли ка је моћ јед но га зра ка свје тло сти ка да по ста не ду
хов но и ду шев но вјеч но бла го: он рас тје ра све иде о ло шке ма гле, 
све раз ли ке и ре зер ве ме ђу и пре ма љу ди ма, по ста ју ћи чи сто зла то 
ду ше. Зрак свје тло сти је по стао све тост по ми ре ња и при сно сти.

Осје тљи вост за моћ и ље по ту та кво га јед ног зра ка из о штра ва 
гор ко ис ку ство си ро че та – си на про ка за ног оца – са же то у јед ном 
ди сти ху: „Да ка же чи је је је два је че ка ло / А чим би ка за ло тек би 
по стра да ло”. Тим ди сти хом је ис ка за на нео до љи ва же ља да се 
по твр ди свој иден ти тет за бра ње ним очин ством и та ко ис ка же 
љу бав и не рас ки ди ва при вр же ност оцу, али ту су и ужа сне кон се
квен це јав ног по ка зи ва ња сво га иден ти те та. Си ро че је ка жње но 
сво јим ста ту сом, гу бит ком оца, али и жи гом ста вље ним на очин
ство и оче во име. Али та пат ња из о штра ва сен зи би ли тет и из два
ја си ро че од оста лих не са мо жи гом очин ства већ ду хов ним ра стом 
и на пат њи ра ном зре ло шћу.

Пје сма „По ми ре ње” мо же се ра зу ми је ти као епи лог пје ва ња 
на те му очин ства. Ис пје ва на је гла сом си на – сво је вр сног пје сни
ко вог двој ни ка – ко ји иш чи та ва не ви дљи ви за пис с оче вих ко сти ју, 
а те оче ве ко сти је син из гро ба ис тје рао су за ма. Син је већ стар, 
а оче ве ко сти су мла де – па ра докс по знат још из пје сме „Очин ство” 
и те ко сти син не мо же да пре жа ли ни ти пре бо ли: „Оче ве ко сти 
се не мо гу пре го ре ти / То је не пре бо љи во”. Овај ди стих би мо гао 
ста ја ти ис пред и из над цје ло куп ног Бећ ко ви ће вог пје ва ња о оцу 
и очин ству. Ци је на оче вих ко сти ју је не мјер љи ва, тим при је и ви ше 
што су ври јед но сти за ко је је отац по ги нуо исте ко је оба ве зу ју и 
си на – и он би за њих дао свој жи вот. Али оно што син иш чи та ва 
са оче вих ко сти ју ску пље је од све га – од „Ово га „ и „Оно га” – и 
ври јед ност је из над свих ври јед но сти: то је брат ско по ми ре ње и 
„из ла зак из људ ске кр ви”; то је опро штај уби ци и по зив на за бо
ра вље ну све ти њу крв ног кум ства. Очев и си но вљев „слу чај” са мо 
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је си нег до ха за ста ње у ко јем се на ла зи цио на род по сли је бра то
у би лач ког ра та: не из ми рен, по ди је љен и за ва ђен, ду бо ко у људ ској 
кр ви, али без са мо сви је сти о нео п ход но сти опро шта ја, очи шће ња 
и из ба вље ња од кр ви људ ске и гри је ха бра то у би ства. 

Ма ко ли ко про блем по ми ре ња био наш го то во кључ ни на цио
нал ни, а че сто и лич ни про блем – срп ски, а по себ но цр но гор ски 
– би ће да је то ар хај ска, вјеч на при ча, од пр во га уби ства и бра то
у би ства, и да од је ку је ка ко кроз исто ри ју, та ко и кроз исто ри ју 
књи жев но сти. Ри јеч је, да кле, о два ме ђу соб но по ве за на ар хе ти па 
– о ар хе ти пу бра то у би ства и ар хе ти пу по ми ре ња: о вјеч ној мр жњи 
и љу ба ви; о зло чи ну и пра шта њу, хри шћан ском и не хри шћан ском. 

Упра во те ма бра то у би ства је пред мет пје смепа ра бо ле „Бра ћа”: 
„веч не при че” о два бра та што се ко љу и про го не од Ка и на и Аве
ља, од Ете о кла и По ли ни ка, од Џе ма и Ба ја зи та до пар ти за на и чет
ни ка. Пје сма је пот пу но за ро ње на у мит; по ста ла је оп шта при ча 
у ко јој су бра ћа оста ла не и ме но ва на, јер је „при ча” вјеч на и уни вер
зал на. За то је не ја сно, па и не ва жно, и ко ја су бра ћа, и ка ко се зо ву, 
и ко јим вој ска ма при па да ју, и ко је по би је ђе ни а ко је по бјед ник, 
и ко ји је брат ко га убио. Ипак је то на ша, срп ска „при ча”, пре по зна
тљи ва по аси ме трич ним де се тер ци ма у по ен ти, је ди ним у пје сми: 
„Ку кај мај ко за оба јед на ко / Ил јед на ко ил не мој ни ка ко”, али и по 
од го во ру бра то у би це за што је баш он, а не не ко дру ги, убио за ро
бље но га бра та, при пад ни ка не при ја тељ ске вој ске: „И брат уби је 
бра та / Сад не знам ко ји / И упи та бра то у би цу / Сад не знам ко // 
Што га уби баш он // Да не мо рам да га све тим / И са чу вам је дан 
жи вот”. Ово је јед на од Бећ ко ви ће вих па ра бо ла ко је се пам те, по
пут „Бо де жа” и „Огле да ла”.

По на шем осје ћа њу, у не по сред ној ве зи са те мом бра ће и бра
то у би ства је Бећ ко ви ће ва пје сма „Отва ра ње ср ца”, та ко ђе па ра бо
ла. Бра то у би ства ни је су нај че шће спон та на, не ба рем са свим, већ 
по сто је мај сто ри за иза зи ва ње бра то у би ста ва; по сто је мај сто ри 
ко ји се ба ве „отва ра њем ср ца”, а да ни је су хи рур зи. Ба ба кр во мут
ни ца у Гор ском ви јен цу слу жи Ње го шу на част и за слу жу је нај ви шу 
кри тич ку па жњу и по што ва ње, уто ли ко при је што Ње гош по ста
вља епи зо ду с ба бом вје шти цом ко мич но и ху мор но. Кр во му ће ње 
и про из вод ња бра то у би ства мо же из гле да ти на по чет ку ко мич но, 
ша љи во, бе за зле но, као пра зно вјер је. 

Па ра бо ла „Отво ре но ср це” гра ђе на је пре ма мо де лу по ко јем 
је ис пје ва на па ра бо ла „Бо деж”. У пр вом ди је лу, са ста вље ном од 
три стро фо и да и укуп но осам на ест сти хо ва, опи су је се опе ра ци ја 
на от вре ном ср цу: гру ди се ра си је ку, ко сти раз мак ну гво зде ним 
ку ка ма, а по сле опе ра ци је ку ке се от пу сте, гру ди скло пе, ко сти 
спо је и сра сту по ста ју ћи нај твр ђе та мо гјде су сје че не. 
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Дру ги дио пје сме је је дан стро фо ид од че тр на ест сти хо ва 
ко ји је у ан ти те тич ком од но су пре ма пр вом ди је лу пје сме. Он 
пје ва о то ме шта се до га ђа ка да мај сто ри рас по лу те гру ди на ро да: 
ср це му из ро ва ре, гру ди све ви ше раз ми чу и раз ва љу ју, ра сје кли
ну по ве ћа ва ју и са мо па зе да се ко сти не спо је, све док ср це не 
ис кр ва ри, „А гру ди за бо ра ве / Да су би ле це ло”. Мај сто ри ко ји то 
ра де су не и ме но ва ни. Пр ви дио пје сме је у функ ци ји дру го га: по
ка зу је ко ли ко је ро ва ре ње по отво ре ном ср цу на ро да не при ро дан 
и за стра шу ју ћи зло чин.

Са мо би истин ско по ми ре ње мо гло ра сје че не гру ди са ста ви ти.

Зор ка

Већ смо ис ти ца ли те му мај чин ства – ње но при су ство и зна чај 
– у Бећ ко ви ће вој по е зи ји. И у књи зи пор тре та мај чин лик про си
ја ва ба рем кроз петшест пје са ма. Зор ка, мај ка Ма ти је Бећ ко ви ћа, 
ћер ка углед ног Пи вља ни на Ми ла ди на Та у ша на, ро ђе на је у Бе зу
ју на Пив ској пла ни ни. Ми ла дин је, као срп ски до бро во љац у 
Пр вом свјет ском ра ту и но си лац Оби ли ћа ме да ље, до био има ње у 
Ка њи жи, па се по ро ди ца од се ли ла пр во у Фо чу, а он да у Ка њи жу. 
Зор ка се, упр кос же љи, у Пи ву ни је вра ћа ла. У Пи ви још жи ви 
успо ме на на њу због не ког из у зет ног по што ва ња пре ма ње ном 
по ги ну лом му жу Ву ку Бећ ко ви ћу и због мај чин ског, ро ди тељ ског 
под ви га. Као удо ви ца чет нич ког офи ци ра Зор ка је – под те шко 
за ми сли вим и опи си вим иде о ло шким при ти ском – от хра ни ла и 
до хље ба до ве ла тро је си ро ча ди: Ма ти ју, Љу ба и Љу би цу, ко ја је 
ро ђе на као по смр че: „Се стра Љ / Нај ви ше ли чи на оца / Ко га ни кад 
ни је ви де ла / Чи ја ру ка је ни је ни кад / За љу ља ла ни по ми ло ва ла”.

О мај чи ној бри зи за част мр тво га му жа и о ње ној од бра ни сво
га по ги ну лог чо вје ка од кле ве та и ла жи ка зу је пје сма „Ис прав ка”. 
У зва нич ним по бјед нич ким цр но гор ским но ви на ма, у По бје ди, 
по ми ња ли су име Ву ка Бећ ко ви ћа „Као ка пла ра и из дај ни ка / Слу гу 
оку па то ра / И рат ног зло чин ца”. Ње го ва же на је до кра ја жи во та 
но си ла у та шни му же вље ве офи цир ске епо ле те и „Ре дов но је / По
зи ва ју ћи се на за кон о штам пи / Сла ла ис прав ке / Ко је ни кад ни су 
об ја вље не”, при ла жу ћи уред ну до ку мен та ци ју у ко јој је не по бит но 
ста ја ло „Да њен муж ни је био ка плар / Већ је по ло жио офи цир ски 
ис пит / Као тре ћи ме ђу две хи ља де кан ди да та”. Пје сма се по ен
ти ра ис ка зом у ко јем се укр шта ју два гла са и дви је пер спек ти ве 
– мај чи на и пје сни ко ва: „А ко је био зло чи нац и ка плар / Зна чи тав 
свет”. 

Ма ти је љу то па ти ла и у пат њи не по гре ши во и не из бри си во 
пам ти ла увре де, по ни же ња и по не ко до бр о чин ство на не се не њој 



437

и ње ној дје ци, до гро ба не за бо ра вља ју ћи ко се ка ко по на шао пре ма 
ње ним си ро чи ћи ма, и о то ме је ка зи ва ла де це ни ја ма ка сни је сво
ме си ну, ка ко се од зла спа са ва ла по стом, мо ли твом и пра шта њем. 
„Знам ко ли ко сам се на по сти ла / Док сам им сви ма опро сти ла”. 

Али док до ђе до опро шта ја, мај ка мо ра да про ђе кроз ис ку ше
ња кле тве и же ље за осве том, гу ше ћи исто га ча са у се би злу ми сао 
и по ни шта ва ју ћи кле тву и ана те му.

Са та квим зна њем је жи вје ла не пре ста но у стра ху за дје цу и 
си на пр вјен ца, па са вје ту је на опрез, док се син с њом ша ли и ју
на чи по зи ва ју ћи се на осам сто ро вач ких пу ша ка као на си гур ну 
пле мен ску за шти ту. Са не га тив ним рат ним и по рат ним ис ку ством 
мај ка се пла ши да би се свих тих осам сто пу ша ка окре ну ло у гру ди 
ње но га пр вјен ца. 

Мај ка бри не о си но вље вом од ра ста њу, обра зо ва њу и раз во ју 
и чи ни ту бри гу дра ма тич ном у пје сми „Књи га”, бли ској та ко зва
ној дјеч јој по е зи ји. Та пје сма је, за хва љу ју ћи илу зи ји жи во га мај
чи ног го во ра, сте пе ну дра ма тич не на пе то сти у ди ја ло гу мај ке са 
си ном и при кри ве ном ху мо ру, до сти гла вр ло ви сок умјет нич ки 
ни во. Мно го то га се укр сти ло и сте кло у овој из ван ред ној пје сми: 
ис ку ство мо дер не по е зи је, по е зи је за дје цу, жи вог ка зи ва ња, бли
скост крат кој мо но дра ми, по сто ја ње ин фан тил ног слу ша о ца и 
бри жног ка зи ва ча, уз др жа ни ху мор, ши ро ка емо тив на ам пли ту да. 

Мај чин глас се ја вља и у пје сми „Алек са” – пор тре ту Алек се 
Ђи ла са – ко ја је об ли ко ва на по мо де лу со кра тов ског ди ја ло га. 
Алек са за чу ђен пи та Зор ку ка ко мо же још уви јек вје ро ва ти у Бо га, 
упр кос без мјер ним стра да њи ма не ви них љу ди и дје це, и огром ној 
пат њи на ци је лој пла не ти. Мај ка из др жа ва фи ло соф ску ан ти те и
стич ку ти ра ду на дах ну то га мла ди ћа, па на из глед по др жа ва Алек
су и ње го ве иде је, го во ре ћи му да тре ба да ис тра је на свом пу ту 
„за сво јом гла вом” и сво јом ри јет ком па ме ћу, а он да по ен ти ра: 
„Али за пам ти / То те све Бог на у чио”. Мај чи на па мет се по ка зу је 
су пер и ор ни јом у сво јој јед но став но сти и не по мјер љи ва у сво јим 
утвр ђе ним увје ре њи ма. Лич ност је твр ђа ва, кад је лич ност.

Дво стру ка игра огле да ла

Ми хиз, је дан од Бећ ко ви ће вих при сних пор тре ти са них при
ја те ља, не сум њи во је ви ше стру ко под сти цај но дје ло вао на пје сни ка, 
а на ро чи то на зби р ку пор тре та. Као што је дво том на Ми хи зо ва 
Ау то би о гра фи ја о дру ги ма ам би ва лент на – ау то би о гра фи ја и био
гра фи ја дру гих – та ко су и Бећ ко ви ће ви пор тре ти исто вре ме но и 
ау то пор трет. Чу вен је Ан дри ћев став да да ју ћи се бе и са ми се ода
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је мо, по го то ву ако те дру ге би ра мо по бли ско сти и при сно сти; по 
при ја тељ ству, жи вот ним и ду хов ним кон так ти ма. Бо гат ство, ду
хов на ље по та и ви си на Бећ ко ви ће вих пор тре та го во ре о бо гат ству, 
оства ре но сти и ис пу ње но сти пје сни ко вог жи во та.

Али не ода је се са мо пје сник кроз дру ге, кроз сво је пор тре те, 
већ то чи не и пор тре ти са не лич но сти. Ду шан Ра до вић је при ка зан 
кроз сво ју љу бав пре ма оцу Угље ши, ма ши но во ђи, и на го ва ра Бећ
ко ви ћа да о Ду ша но вом оцу на пи ше по е му, ко ја је, и по ред два ве
ли ка пје сни ка, оста ла не на пи са на. А ка да пје ва о па три јар ху Па влу, 
Бећ ко вић по пра ви лу пје ва о пат њи и о дру ги ма: о па три јар хо вој 
мај ци, од но сно тет ки, или о пат њи ко сов ских му че ни ка, ко ју је 
вла ди ка ра шкопри зрен ски сво јом ду шом и сво јом ко жом осје тио 
и по свје до чио, па је то ње го во свје до че ње по ста ло па ра бо ла о исто
риј скофи ло соф ском сми слу пат ње – уни вер зал на сви је ћа у мра ку 
исто ри је и са вре ме но сти. Та пје сма „Пат ња” по чи ње у сла ву при че 
и при ча ња и оних ко ји при чу ства ра ју, пам те, сла ве и пре но се, што 
је по вре мен мо тив у по е ма ма, а он да се са ма са же та при ча уз ди же 
до уни вер зал ног уси ја ња. То је јед на од кла сич них Бећ ко ви ће вих 
пје са мапри ча па ра бо ла, и то оних нај бо љих, по пут „Огле да ла” и 
„Бо де жа”: „Па три јарх Па вле је че сто при чао / Шта је ње му ис при
чао не ки Ср бин / Док је био ра шкопри зрен ски епи скоп // У вре ме 
тур ског зу лу ма / Са ста ли су се она мо шњи Ср би / И до го во ри ли 
шта да чи не // Ово се ви ше не мо же под но си ти / До го ре ло је до но
ка та // Ај де да се по тур чи мо / И да не мо ду шом / А не ко ре че / Ај де 
да још ма ло при че ка мо // Не про ђе ду го / А до ђе 1912. го ди на / И 
срп ска вој ска уђе у При шти ну // Опет се са ста до ше они исти људи 
/ А је дан ће ре ћи // Ау бра ћо / Да оно учи ње смо / Про па де нам оно
ли ка пат ња // А тек на ма.”

Та ко су пор тре ти оних нај ве ћих нај већ ма пор тре ти о дру ги
ма, а нај ма ње его цен трич ни. Пор тре ти са не лич но сти има ју од нос 
пре ма они ма ко ји их освје тља ва ју сли чан оно ме што га има пје сник 
пре ма лич но сти ма ко је пор тре ти ше (Бран ко Ћо пић, Ми ха и ло Ла
лић, Емир Ку сту ри ца). Та ко се Бећ ко ви ће ви пор тре ти пре о бра жа
ва ју у игру огле да ла, а у сва ком огле да лу се, иза дру ге лич но сти, 
слу ти и ли це са мо га пје сни ка. Ово пор тре ти са ње сти хо ви ма тре
нут но је нај но ви ји изум не сми ре не и не за ја жљи ве Бећ ко ви ће ве 
има ги на ци је; ино ва ци ја ко ју је кри ти ка ду жна да пре по зна, осје ти 
и по здра ви. Ето ко ли ко је та пје снич ка има ги на ци ја не мир на, жива, 
буј на, мла да и не пред ви дљи ва на пра гу пје сни ко ве де ве те де це
ни је жи во та и ко ли ко је ри зич но упу шта ти се у до но ше ње не ких 
ко нач них су до ва о Бећ ко ви ћу и ње го вој по е зи ји, од но сно о дје лу 
ко је је још уви јек у на ста ја њу.
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По е тич ки мо мен ти

Нај ве ћи број Бећ ко ви ће вих пор тре та је о умјет ни ци ма, у пр вом 
ре ду о пи сци ма, па он да о сли ка ри ма и о ре жи се ру и при ја те љу 
Еми ру Ку сту ри ци. Не ко ли ко њих има по дви је (Иво Ан дрић, Меша 
Се ли мо вић, Бран ко Ћо пић, Ми ло ван Ђи лас, Сте ван Ра ич ко вић, 
Ду шан Ра до вић, Бра ни слав Пе тро вић и Пе тар Па јић), а Вас ко По
па чак три пје сме. Сва ки од ових пор тре та би ће, не сум њи во, у 
бу дућ но сти пред мет па жње бу ду ћих исто ри ча ра књи жев но сти и 
про у ча ва ла ца по е ти ка срп ских пи са ца. Али по ча сно мје сто ис пред 
свих срп ских кла си ка има из вје стан пор трет јед ног аут сај де ра и 
ано ни му са, пје сни ка са мо зван ца Вла је из Гли бав ца, и ње гов нај ци
ти ра ни ји стих: „Кљу ца пи ле у гво зде не ви ле”; стих ко ји је дру ги ма 
слу жио за спрд њу, као при мјер на сил ног и бе сми сле ног сти хо клеп
ства. Али баш тај стих ап со лут ног аут сај де ра ду бо ко је од јек нуо у 
Бећ ко ви ћу, па га је че сто ци ти рао и, ево, ста вио га на по ча сно мје сто 
у сво јој књи зи пор тре та, као не ку вр сту пје снич ког про гра ма или 
као квин те сен ци ју сво је пје снич ке по зи ци је, па и ис ку ства. Стих 
има не што од над ре а ли стич ког ху мо ра и на ди ла же ња ства р но сти: 
из ро нио од не куд из та ме под сви је сти, асо ци ја ти ван, ап сур дан, спон
тан, нон сенс. Бећ ко вић га, на рав но, та ко ни ти ви ди ни ти до жи вља
ва; над ре а ли зам је ње му, ба рем овај срп ски, са вр ше но да лек, а 
Вла ја из Гли бав ца, за ци је ло, ни је ни ка кав Бре то нов след бе ник, ма 
ко ли ко му био бли зак. Пје сник жи во ви ди су ге ри са ну сли ку: мало, 
си ро то, жу то кљу но пи ле дон ки хо тов ски се за ли је ће на гво зде не 
ви ле, стра шни је од вје тре ња че, па се пје сни ку чи ни да чу је звук ко ји 
про из во ди удар жу тог, ме ког, не ја ког кљу на о хлад но љу то гво жђе, 
а он да ви ди: „Ка ко пи ле кљуц не у ви ле / Кљун му се за вр не / А оно 
се за те ту ра и пре вр не”, али не од у ста је, већ упо р но на ста вља сво
ју дон ки хо тов ску бит ку, „И што ја че кљуц не / Да ље за пра ши на”.

Свој нај ду бљи до жи вљај овог нео бич ног и ам би ва лент ног, 
ху мор ног сти ха, из ко је га је из ву као ви ше од мак си му ма и учи нио 
га слав ним, Бећ ко вић да је као лир ски обрт на кра ју пје сме, у три 
за вр шна ди сти ха, као сво је вр сне ди ле ме и из раз сум ње у сво је зна
ње: „И што сам тај стих / Че шће ци ти рао / Све ма ње сам знао // Је ли 
то пи ле / или пе сник // Је су ли то ви ле / Или пра зан па пир // Је ли 
то Вла ја / Или ја”.

„Пор трет” јед ног ту ђег сти ха – „Кљу ца пи ле у гво зде не ви ле” 
– је сте ср це пор тре та са мо зва ног пје сни ка „над ре а ли сте” Вла је из 
Гли бав ца, али се Вла ја и ње гов стих пре о бра жа ва ју у ду хов ног 
двој ни ка пје сни ко вог, Бећ ко ви ће вог: жа ло сно жу то кљу но пи леДо н 
Ки хот је – пје сник, гво зде не ви ле – пра зан па пир, а Вла ја из Гли
бав ца по ста је двој ник пје сни ков. Та ко се у овој дво стру кој над реа
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ли стич кој па ро ди ји из јед на чи ше жу то кљу но пи ле, пје сник и Вла ја 
из Гли бав ца. А пје снич ки по сао је кљу ца ње пи ле та у гво зде не ви ле. 
Ово је још је дан до каз о дво стру ко сти Бећ ко ви ће вих пор тре та – 
го то во сва ки је „на дви је во де”. И још је дан до каз ко ли ко је моћ на 
(ау то)иро ни ја у ње го вом гла су, то ли ко ри јет ка у на ших пје сни ка. 
А Бећ ко ви ћу се спо чи та ва нар ци со ид ност. Би ло ка ко би ло, Бећ ко вић 
је, уз брат ску по моћ Вла је из Гли бав ца, ство рио пр вог Дон Ки хо та 
као жу то кљу но пи ле; за сад је ди ног у сви је ту.

Али Бећ ко ви ће ва по е ти ка не ма са мо ху мор ну већ и ду бо ко 
тра гич ну стра ну. Дав но смо при ми је ти ли не рас ки ди ву ве зу из ме ђу 
ра не и ства ра ла штва у Бећ ко ви ће вој по е ти ци. То нај о че вид ни је 
по твр ђу је очев не по сто је ћи гроб. Али то је те ма и дру гих ње го вих 
пје са ма, по пут пор тре та „Ме ша Се ли мо вић 2”. Пје сник тје ши из
бо ло ва ног пи сца при ја те ља, ко ме је по сте ља „ис пи ла те ло”, та ко 
да је са мо „на ја сту ку / Као на ги љо ти ни / Оста ла ње го ва по но сна 
гла ва”, ри је чи ма да је по би је дио та ко што „осве тио се жи во ту / 
По де лио с љу ди ма сво је ра не / Та ко да не ма ни ког ме ђу здра ви ма 
/ Ко се не би ме њао с то бом”. На рав но, то ни је са мо пра зна утје ха, 
већ нај ду бљи увид у ства ра лач ко ис ку ство Ме ше Се ли мо ви ћа, али 
и у соп стве но ис ку ство. По твр ду сво јих ри је чи ви дје ће на пи шче
вом из бо ло ва ном ли цу и у ње го вим очи ма: „На те ре чи за мр дао 
би бра дом / И на ли вао очи су за ма / Ко је су ка зи ва ле / Ако је то 
исти на / Опет бих сва ку ра ну / На се бе при мио”. Ра не и ства ра ла
штво су у дво стру кој, по врат ној ве зи. Ра не су ин спи ри са ле пи сца; 
оне су из вор ње го вих нај ду бљих оства ре ња, али се вра ћа ју као 
утје ха и спрем ност пи сца да их по но во при ми; као оно нај ску по
цје ни је и нај су штин ски је у ње го вом жи во ту и ства ра ла штву. Го вор 
ти је ла по твр ђу је пат њу ду ше и књи жев ну исти ну, али се ра на и 
пат ња ја вља ју и као са зна ње о соп стве ном огра ни че њу, тје ле сном 
и ду хов ном, и не спо соб но сти пи сца да ову по сљед њу, пред смрт ну 
пат њу опи ше и овје ко вје чи: „Као да му је та да на че лу / Ис кр са
ва ла и по сљед ња ми сао / Да ми је да опи шем / Ову са да шњу и ово 
са да / Што сам бо лу ју ћи до жи вео // То би тек би ло не што”.

Чо вје ку, ипак, ни је да то да се до кра ја уз диг не из над сво је 
ра не, по го то ву са мрт не; да је по зла ти и пре тво ри у књи жев ност. 
Сви јест о том огра ни че њу је, ево, ин спи ра ци ја за при ја тељ ску 
пје сму о при ја тељ ској смрт ној ра ни. 

Ан дри ће ви пор тре ти су у зна ку стреп ње и стра ха, на ро чи то 
од вла сти, али су и илу стра ци ја ма ни пу ла ци је вла сти и иде о ло
ги је с пи сцем, и пи шче вог при хва та ња те ма ни пу ла ци је из стра ха 
и не си гур но сти. Страх од на сил не смр ти и слут ња са мо у би ства 
зра че из дру гог Ћо пи ће вог пор тре та. Као да се у под тек сту то га 
пор тре та на ла зи онај чу ве ни Хо ра ци јев став да тре ба до пу сти ти 
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пје сни ци ма да сло бод но умру. За рим ског пје сни ка је пра во на 
сло бод ну смрт дио пра ва на сло бо ду ства ра ла штва, или чак ње
го ва ме то ни ми ја; сло бо ду ко ју пје сни ку ни је пре по руч љи во да 
јав но тра жи, ако не же ли Ови ди је ву суд би ну. А Ови ди је је био 
бли зак и Ан дри ћу и Ћо пи ћу. Ипак, у пр вом Ћо пи ће вом пор тре ту 
ста ри пи сац у раз го во ру с пје сни ком пор тре ти стом по ка зу је сна
гу от по ра и осве те пре ма они ма ко ји зло ста вља ју љу де: јед ном 
та квом се – ве ли – осве тио у Глу вом ба ру ту. У том пор тре ту на
ла зи мо и пје сни ков став о то ме ко ли ко је глу по и кон тра про дук
тив но про го ни ти пје сни ке: угро же ни пје сник кук ња вом са зо ве 
сви јет и об на ро ду је, по пут Сол же њи ци на, кр ва ву исти ну о тај ним 
ма сов ним зло чи ни ма. 

Сло же ни од но си из ме ђу вла сти и пје сни ка тра ја ће, из гле да, 
док је вла сти и пје сни ка. Ту чак не по ма же ни пар тиј ска пра во
вјер ност, ни ода ност вла сти, др жа ви и вла да о цу, са мо ако пје сник 
дад не ма ха свом осје ћа њу при пад но сти и сво јој буј ној има ги на
ци ји. Та ко је и Вас ко По па оп ту жен за срп ски на ци о на ли зам због 
пје са ма о хро мом ву ку и вуч јем па сти ру, а ми до да је мо – нај ви ше 
због из ван ред ног спје ва Ус прав на зе мља. Ње го ве пје сме су ту ма
че не „Као опа сне и дво сми сле не / Тај не по ру ке срп ства / И срп ског 
на ци о на ли зма / Пре о бу че не у мит о ву ку / Ко ји се отр гао с лан ца 
књи га / И бе сан сту пио у жи вот / Да ко ље, жа ри и па ли”. Па ра
док сал но је да је исте „ар гу мен те” срп ских ко му ни ста упо тре био 
је дан ис так ну ти не мач ки сла ви ста да би на пао та да већ упо ко је ног 
пје сни ка и по ка зао Ср бе као вуч ји на кот опа сан по чо вје чан ство. 
Пје сник пор тре ти ста уза луд но тје ши ста ри јег слав ног ко ле гу, ко
ји ве о ма до бро по зна је ме ха ни зме вла сти и ње не ре пре си је, па му 
на кра ју ну ди „нај си гур ни ји из лаз”: „ка кав си ти срп ски на ци о на
ли ста / Кад ни си ни Ср бин”. По пи на уко ри је ње ност у срп ску кул
ту ру, тра ди ци ју, ми то ло ги ју и ре ли ги ју та ква је и то ли ка да је 
ње го во осје ћа ње при пад но сти као сун це чи сто и ја сно, па је та кав 
и ње гов од го вор, из ре чен гле да ју ћи пра во у очи и „без по ср та ња 
у гла су”: „Ја сам Ср бин / И срп ски пе сник”. Овај пор трет су ге ри ше 
ду бо ку ве зу из ме ђу пје сни ка, по е зи је и кул ту ре, па је при пад ност 
тој кул ту ри и је зи ку нај ду бљи знак пје сни ко вог иден ти те та. Пор
трет „Вас ко По па 3” има, да кле, ду бо ке и да ле ко се жне по е тич ке 
им пли ка ци је, при је све га о од но су пје сни ка, по е зи је и кул ту ре, 
пје сни ко вог иден ти те та и ње го ве бри ге за кул тур ни и ду хов ни 
кон ти ну и тет и тра ди ци ју сво га на ро да.

А ка кав је то пје сник, ко ли ког на ци о нал ног зна ча ја и уко ри
је ње но сти у свом на ро ду, нај бо ље го во ри пр ви пор трет „Вас ко 
По па”; због ње га је мо нах Ар се ни је Хи лан да рац, ко ји је био узео 
за вјет мол ча ња и оса мио се, про го во рио упу тив ши пи та ње на 
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Хи лан дар при спје лом пје сни ку пор тре ти сти: „Је ли умро Вас ко 
По па?” Умје сто од го во ра на ста је још ду бљи мук и мо нах за ро ни 
у још ду бље мол ча ње. 

Али ту ни је крај пје сме. Она се за вр ша ва нео бич ним и ри јет
ким ме та фи зич ким до жи вља јем пје сни ка пор тре ти сте: „Као да се 
из јед ног жи во та / Вра ћам у дру ги / Је два че кам да об ја вим / Шта 
сам чуо / И као да сам га на оном све ту / За те као здра ва и жи ва / 
До ви ку јем у не бе са / Ра дуј се Вас ко По па”.

Ко је на пи сао и ис пје вао пор трет „Вас ко По па 2”? На рав но, 
Ма ти ја Бећ ко вић, али на мо тив јед не пје сме ко ју Вас ко По па ни је 
умио да на пи ше, а ду го га је му чи ла. То је пје сма о два смје ра 
сва ке бри тве, од но сно сје чи ва, ко ја је у пје сни ку „Бо де жа” мо ра ла 
моћ но од јек ну ти и при ми ти се. Бећ ко вић је од По пе до био лир ски 
си же и са свим га јед но став но ис при чао гра де ћи оми ље ну пје сму 
па ра бо лу о дво смјер но сти исто га сје чи ва. Тај лир ски си же је за и
ста је зив и го во ри о пси хич ком зло ста вља њу чо вје ка; о од но су дво
ји це љу ди – му чи те ља и му че но га. Му чи тељ зло ста вља сво ју жр тву 
ко ја „ћу ти и тр пи / И по ла ко отва ра бри тву / Ко ју има у џе пу // 
Што га му чи тељ ви ше ки њи / Му че ни ја че сте же бри тву / Све док 
му крв / Не цур не из џе па // Кад из ва ди ру ку / Ви ди да је врх бри
тве про био ша ку”.

Ту је крај лир ског си жеа, ко ји се не мо же пре при ча ти, већ 
са мо ци ти ра ти. Одав де по чи ње ње го во „ту ма че ње”, од но сно пре
во ђе ње у па ра бо лу. То „ту ма че ње” је да то гла сом Вас ка По пе. И 
оно се мо ра у цје ло сти ци ти ра ти: „Он је убио / и са мо у био // Јер 
сва ка бри тва / У исти мах / Иде у два сме ра / И га си два жи во та”. 

Му че ни чо вјек, ко ји на ла зи из лаз у по тај ном са мо ра ња ва њу 
бри твом, оква ли фи ко ван је као уби ца и са мо у би ца, јер сва ка бри
тва исто вре ме но има два смје ра. Та кав је ужа сан ис ход још јед не 
По пи не игре – игре бри тве – ко јом се га се два жи во та, чак и а ко 
овај пар му че њем суд бин ски по ве за них игра ча и да ље на ста вља 
му че ње и про ба да ње – су ро ве игре ме ђу љу ди ма не пре ста ју. 

Вас ку По пи се по сре ћи ло да је Не тко умио да чу је, а он да и да 
до пје ва и на пи ше ње го ву не на пи са ну пје сму и да је ње го ву „мр тву 
тач ку” ожи вио и овје ко вје чио, учи нив ши је ма лим ме та фи зич ким 
чу дом. Моћ на је „мр тва тач ка” ве ли ких пје сни ка чак и кад је не ма. 

Оба ова пор тре та – „Вас ко По па” и „Вас ко По па 2” – по ка зу
ју ме та фи зич ке ква ли те те Бећ ко ви ће ве по е зи је. Те шко да мо же 
би ти слу чај но што су то два По пи на пор тре та.

Ври јед ност, та јан стве ност и зна че ње оно га што пје сник на пи
ше не за ви си ну жно, по го то во не суд бин ски, ни од про за ич но сти 
и обич но сти пје сни ко вог име на, ни ти од ма лог бро ја чи та ла ца или 
ком пе тент них ту ма ча, ни ти од број них па ме та ра што ни шта не 
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ра зу ми ју од оно га што је пје сник ис пје вао: „Све то ни шта не го
во ри о ње му / Ни о оно ме што је на пи сао” – су ге ри ше нам пор трет 
Ми о дра га Па вло ви ћа.

По по е тич ким имли ка ци ја ма из два ја се и дво дјел ни пор трет 
Ми о дра га Бу ла то ви ћа, пје сни ку вр ло дра гог и по умјет но сти гро
те ске ве о ма бли ског пи сца. Пр ви дио пор тре та са жи ма раз го вор 
из ме ђу мај ке и мла до га пи сца, ко ји је мај ци по вје рио да пи ше 
про зу по ка зав ши јој све ску ис пи са но сво јим ру ко пи сом. Мај ка се 
упла ши ла, али је, скри ва ју ћи страх, упо зо ри ла си на: „Са мо па зи да 
ти то не на ђу”. Ма ко ли ко мај чи но упо зо ре ње би ло ду хо ви то, оно 
из ра жа ва не што од ду ха вре ме на и по тре бе за кон тро лом све га и 
сва че га, а по себ но пи са них тек сто ва. На пи са ни текст, од но сно бу
ду ћа књи га, мо гу ћа је скри ве на опа сност, па мај чин страх ни ка ко 
ни је без осно ва. Уо ста лом, пра во вјер ни и ве о ма ути цај ни кри ти ча
ри уско ро су „на шли” да је то што Бу ла то вић пи ше ту ђе и опа сно. 
Тре ба ло је да про ђе до ста вре ме на да Бу ла то ви ће ва ра на про за уђе 
у ред нај ви ших до ме та срп ске при по ви јет ке и крат ког ро ма на по
сли је Дру гог свјет ског ра та. Мај чи не слут ње и стра хо ви су се об и
сти ни ли. Не мо же мај ка да ни је у пра ву, дав но је на пи сао Бећ ко вић.

Дру ги дио ово га пор тре та је Бећ ко ви ће во ви ђе ње осо бе но сти 
и из у зет но сти Бу ла то ви ће вог при по вје дач ког да ра. Бу ла то вић је 
био нај бо љи ка да је по што вао се бе и при ро ду сво га да ра, а тај дар 
је до ла зио од ње го вог ис ко ше ног по гле да и ори ги нал ног ви ђе ња 
сви је та. А ка да је те жио за на мјер ним ис кри вља ва њем сви је та и 
сво га ви ђе ња, све би по ква рио и по чео да пи ше кон фек циј ски, као 
и оста ли. Ово дра го цје но ви ђе ње Бу ла то ви ће ве по е ти ке Бећ ко вић 
је са жео у два стро фо и да: „Ка да је опи си вао / Она ко ка ко је ви део 
/ То је би ло ори ги нал но / Ис ко ше но и ње го во / Ка ко ни је ви део 
ни ко // А кад би ис кри вио / Оно што је ви део / Све би ис пра вио / 
И као из не ке дру ге гла ве / Ви део као сва ко”.

Кра ће и бо ље ни је се мо гла са же ти са ма срж Бу ла то ви ће ве 
по е ти ке. Бећ ко вић је Бу ла то ви ћа до бро и из бли за по зна вао и на 
не ки нео би чан на чин во лио со ли дар но шћу си ро че та са си ро че том. 
О Ми о дра гу Бу ла то ви ћу и ње го вој мај ци ис пје вао је, не по сред но по 
Бу ла то ви ће вој смр ти, из ван ред ну ду жу пје сму, или крат ку по е му, 
„Ко ји је оно мај ко”, ко јој смо сво је вре ме но по све ти ли по се бан рад.

У пор тре ту До бри це Ћо си ћа ис так нут је зна чај на гон ског и 
ерот ског у чо вје ку; зна чај му шко сти, о че му је овај пи сац из ван
ред но пи сао, на ро чи то у Ко ре ни ма. Из ме ђу пор тре ти са ног пи сца 
и јед ног те мат ског то ка ње го ве про зе ус по ста вље на је пу на са гла
сност. Зна чај му шко сти, од но сно на гон ског и ерот ског у чо вје ку, 
пор тре ти са ни пи сац оцје њу је сво јим ри је чи ма, и то као сво ју по
сљед њу ри јеч и као не што што иза бра ни и по зва ни са бе сјед ник 
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тре ба да за пам ти. То ни је са мо по ен та јед не пје сме већ и по ен та 
јед ног жи во та: „За пам ти / Кад из гу биш му шкост / Ви ше ни си / 
Ни чо век / Ни пи сац / Ни Ср бин // То је мо ја по след ња реч”. 

Му шкост је, да кле, за Ћо си ћа основ но оби љеж је му шкар че вог 
иден ти те та. Та ко је на по чет ку ње го вог ства ра ла штва; та ко је на 
кра ју жи во та.

Ри јеч је о Бећ ко ви ће вим ан тро по ло шким уви ди ма, о уви ди ма 
у људ ску при ро ду и у зна чај на гон ског у чо вје ку, пре ко пор тре та 
дру гог и ри је чи ма дру гог. И овај пор трет је „на дви је во де”, пор
трет и ау то пор трет. 

По е тич ким им пли ка ци ја ма зра че че ти ри вр ло успје ла пор
тре та сли ка ра, ко ји су би ли Бећ ко ви ће ви при ја те љи. Два од тих 
по р тре та – „Пе тар Лу бар да” и „Љу ба По по вић” – те ма ти зу ју од нос 
сли ка ра и сли ке, од но сно про цес ства ра ла штва. 

Пе тар Лу бар да је ме то ни миј ски по ис то вје ћен с кре дом ко јом 
сли ка, па та сли каркре да „са сва ком сли ком / Тро ши ла се и сма
њи ва ла”, та ко да „На сли ка ма се ви де ло / Ко ли ко га је би ло / А на 
кре ди / Ко ли ко га је пре о ста ло”. Из ме ђу сли ке и сли ка ра ус по ста
вље на је ди рект на не са мо ду хов на већ и тје ле сна ве за, „Као да 
ни је сли као / Не го за ва ри вао / Ко шта ном ср жи и крв ном пла змом”. 
„Кад се кре да по тро ши ла”, кад је сли кар Пе тар Лу бар да не стао као 
фи зич ко би ће и про ми је нио сви јет, та да је тек по но во ро ђен као 
чист дух сли ке и сли кар ства; као умјет нич ко чу до и „веч ни пла
мен”: „Ро ди се по но во / На сво јим плат ни ма / Као веч на пла мен”. 
Ства ра ње и ства ра ла штво – дје ло – тра жи жр тву ства ра о ца и ње
го во пре о бра же ње у дје ло. У сли ку, у „веч ни пла мен”, у чист дух. 
Сли кар по ста је и оста је сли ка; „веч ни пла мен” на тој сли ци, ако 
има сли ке и сли ка ра, иа ко је фи зич ки по тро шен и не стао са зе мље. 

Љу ба По по вић је оли че ње мо на шког од но са пре ма сли ци и 
сли кар ству. Сли ка ње је слу жба, бде ње и мо ли тва: „Бдео је пред 
шта фе ла јем / Ду же не го ије дан мо нах / Пред ико но ста сом”. Пред 
плат ном и сли ком у на ста ја њу сто ји се као пред Тај ном ко јој се 
сли кар „ис по ве дао / И мо лио / Да му от кри је оно / Што је ве ро вао 
/ Да са мо он зна”. Ка да је оти шао са ово га сви је та, ве ли ки умјет ник 
је остао не по зна та Тај на: „Се ти ли су се / Да му ни ко ни је ви део ли це 
/ Ни знао ко је он био / Ни ода кле је до шао”, ни ти „Је ли из бе лог Ва
ље ва / До шао / Или из бе лог све та / Оти шао”. Ве ли ки умјет ник оста
је за го нет ка без од го нет ке, а на ше по зна н ство с њим – вар ка.

Оба ова пор тре та има ју у се би еле мен те Бећ ко ви ће ве ау то
по е ти ке: и пје сник, као и сли кар, узи ђу је се бе у сво ју пје снич ку 
гра ђе ви ну; по ста је жр тва сво га дје ла пре о бра жа ва ју ћи се у њ и иден
ти фи ку ју ћи се с њим. И пје ва ње је сво је вр сна слу жба и мо ли тва, 
бде ње пред Тај ном и по ку шај про ни ца ња у Тај ну.
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Сли кар Ми ћа По по вић је на Бећ ко ви ће вом пор тре ту оли че ње 
и чу до до бр о те; др вље и ка ме ње ово зе маљ ског жи во та ни је ни на 
ње го вом ли цу, ни ти на ње го вој ду ши, оста вља ло тра га. И он и 
ње го ве сли ке зра чи ли су до бро том: „Из ра жа вао се и сли као / Само 
сво јом до бро том // Ни скост се ни је рас тва ра ла с њим”. Пор тре ти
ста ви ди Ми ћу По по ви ћа „Као др во сан да ло во / Што се ки ру ко ја 
га се че / Об ли ва ми ри сом”.

Пор трет Ба те Ми ха и ло ви ћа дат је као сли ка ре ва жуд ња за 
ње жно шћу и љу ба вљу; оти шао је са ово га сви је та же љан мај чи не 
ње жно сти и љу ба ви. Мај ке су че сто би ле ште дљи ве на ње жно сти. 
Цио пор трет је са мо је дан ди стих о је ди ном за пам ће ном мај чи ном 
ми ло ва њу: „Са мо га је јед ном мај ка по ми ло ва ла / Ми сли ла је да 
спа ва”. У тај ди стих је згу сну та љу бав пре ма мај ци и че жњи за 
мај чи ном ње жно шћу. Пор трет, да кле, мо же би ти и згу шња ва ње 
емо ци ја. 

Им пли цит ну Бећ ко ви ће ву по е ти ку пор тре та иш чи та ва мо не 
са мо из пор тре та умјет ни ка – пи са ца и сли ка ра – већ и из дру гих 
пор тре та: од на уч ни ка до аут сај де ра. У не ки ма од њих Бећ ко вић 
ли ри зу је сво је ме та фи зич ке слут ње и до жи вља је, а ње го ва ли ри ка 
до сти же ме та фи зич ке ква ли те те по пут оних оства ре них у пор тре
ти ма Вас ка По пе. 

Пор трет Па вла Иви ћа из ван ред но је по го ђен. Све је у том 
пор тре ту да то и оства ре но у раз го во ру слав но га лин гви сте са пје
сни ком, од но сно и ње го вом од го во ру на по ста вље но пи та ње. Пје
сник по ста вља про фе со ру као екс пер ту пи та ње о књи зи ко ја га је 
збу ни ла ау то ро вим тврд ња ма „Да су сви је зи ци // На ста ли од срп
ског је зи ка / А сви на ро ди од срп ског на ро да”. Та тврд ња је би ла 
пот кри је пље на по зи ва њем на до ма ће и стра не из во ре, опре мље на 
ко жним по ве зом, са зла то ти ском и нај ква ли тет ни јим па пи ром, 
ви со ком пи сме но шћу и со фи сти ци ра но шћу. Раз го вор се оба вља 
те ле фо ном, што је ва жно за опис од го во ра. 

Про фе сор, пр во, по ка зу је оба ви је ште ност, што је сте би ла 
ње го ва осо би на. Од го ва ра „ис под гла са” и „без жур бе”, ка ко је 
уви јек и чи нио. Од го вор си сте ма тич но раз ла же и ни јан си ра, стро
го па зе ћи да шта не оду зме од за слу га ау то ру књи ге: упу ћу је му 
нај ве ће ком пли мен те као Ср би ну и па три о ти по ка зу ју ћи по што
ва ње за ње го ве же ље и сно ве, па и за па три о ти зам. Али же ље, сно
ви, на ци о нал на при пад ност и па три о ти зам су јед но, а на у ка је не што 
са свим дру го, и у свом су ду о на уч ном до ме ту књи ге и ау то ра 
про фе сор је не у мо љи во ја сан и пре ци зан, су ро во та чан и не дво
сми слен. Ево то га од го во ра ко јим овај пор трет до би ја еле мен те 
ау то пор тре та: „Ње му се као Ср би ну и па три о ти / Не мо же ни шта 
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за ме ри ти / Ње го ве же ље за слу жу ју по што ва ње / А ње го ви сно ви 
нај ве ће ди вље ње // Али са на у ком то не ма бла ге ве зе”. 

Про фе сор је и ду хо вит, и иро ни чан, и ве ли ко ду шан, и чо вјек 
ду ха ни јан се ко ји раз ли ку је ту ђе же ље и сно ве, али је пре вас ход
но про фе сор, чо вјек са си гур ним ста вом и су дом у сво јој на у ци, и 
око то га не мо же би ти ни ка квог ком про ми са. На уч на исти на не 
тр пи ква зи па три от ске ма шта ри је ни кон струк ци је.

Иви ћев пор трет, као и пор трет Ми о дра га Па вло ви ћа, ин си
сти ра на ау то но ми ји ду хов них ди сци пли на и ду хов них тво ре ви на 
и на нео п ход но сти ни јан си ра ња при ли ком про су ђи ва ња ду хов них 
тво ре ви на. Ве ли ки про фе сор се чу ва ха ло ефек та и не пре но си 
по зи тив не или не га тив не осо би не на ци је лу лич ност, а по го то ву не 
на ду хов не тво ре ви не ка ква је лин гви стич ка књи га. Про фе со ров 
пор трет – иа ко пор трет лин гви сте – има озбиљ не по е тич ке им пли
ка ци је, на ро чи то у по што ва њу ау то но ми је ду хов них тво ре ви на, и 
на ро чи то им пли ка ци је на ак си о ло шком пла ну. Чо вјек се не пре ста
но су сре ће са ври јед но сти ма, не сум њи вим и сум њи вим, и пре ма 
њи ма се по че сто нео збиљ но од ре ђу је. Ивић се, ме ђу тим, за ла же за 
дух ни јан се; он је сте дух ни јан се, и Бећ ко вић то ви со ко ци је ни.

Је дан од нај у спје ли јих пор тре та и јед на од нај по тре сни јих 
суд би на у овој књи зи је сте пор трет и суд би на аут сај де ра, со ци јал
ног мар ги нал ца Ко сте, ва љев ског до бо ша ра. Та пје сма је из гра ђе на 
на ве о ма ши ро кој емо тив ној ам пли ту ди – од иро ни је до тра ге ди је. 
Ко ста до бо шар је је ди ни у Ва ље ву остао на истом по слу и по ло
жа ју: „И пре и по сле ра та / И за вре ме оку па ци је”. Ње го ва ду жност 
је би ла – иро ни зу је пје сник – „Као град ском га вра ну / Или да на
шњем јав ном сер ви су”, да уда ра ју ћи у до бош са зо ве гра ђа не и 
про чи та нај но ви је, углав ном нај цр ње ви је сти: „Ко је ухап шен / 
Ко га власт тра же / И ко ме и за што пре те”. Ви је сти ко је је чи тао и 
ње му су би ле но ве. Вре ме ном је на ви као на њи хо во стра вич но зна
че ње и чак на ла зио за до вољ ство у свом зна ча ју што га дру ги слу
ша ју. Али ка да је по сљед њи пут чи тао спи сак име на стри је ља них, 
до шао је коб ни час за ва љев ског до бо ша ра : „Кад и оста ли / Чуо је 
се бе / Ка ко из свег гла са / Сво јим усти ма / Из го ва ра име свог си на”. 
Та ко је из сво јих уста са знао за си но вље ву смрт и сво јим пу ним 
гла сом по ко сио се бе: „Тад је умук нуо / Сни зао се на до бош / И 
из дах нуо”. 

Бри љант на пје сма; са вр ше но раз ву чен лук од са мо за до вољ ног 
гла сни ка нај цр њих ви је сти – „град ског га вра на” – до тра гич не 
смр ти оца по ко ше ног ви је шћу о си но вље вој смр ти из ре че ном сво
јим усти ма. Овај пор трет и пор трет Вла је из Гли бав ца по ка зу ју 
Бећ ко ви ће ву скло ност ка ве о ма успје шном пор тре ти са њу аут сај
де ра и уо ча ва њу у њи ма не чег из у зет ног, би ло гро теск ног, би ло 
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тра гич ног. Али не слу ће но ду бо ког. То овим пор тре ти ма да је зна
чај ну по е тич ку ди ме ни зју. Ту скло ност је Бећ ко вић по ка зи вао и 
у сво јим по е ма ма.

Ме та фи зич ки тре ну ци

Јед на од нај љеп ших и нај ви ше знач ни јих пје са ма у књи зи Сто 
мо јих пор тре та је сте пор трет јед не биљ ке, цви је та – „Ја блан”. Тај 
ма лом бро ју љу ди по зна ти жу ти, сун цо ли ки, у пла ни на ма скри
ве ни цви јет по стао је пје сни ко ва фа сци на ци ја и ви ше знач но сим
бо лич но чу до; цви јет ко ји ра сте „Та мо где се ни ко ни је ни че му 
на дао”. Он, да кле, бу ди на ду у без на ђу. Из ни као је „где ни је ни ко 
/ И по рас тао где ни је ни кад ни шта”. 

Пје сма је ис пје ва на у дру гом ли цу, као ди рект но пје сни ко во 
обра ћа ње ја бла ну, као ево ка ци ја су сре та у пла ни ни, на пу стом 
мје сту, гдје ни шта дру го ни ти ни че ни ти ра сте, осим из у зет но га 
ја бла на пла нин ца, оса мље ног у под ви гу по пут све ца пу сти ња ка. 
Ваљ да му се за то пје сник обра ћа гла сов ним по на вља њем – али
те ра ци ја ма и асо нан ца ма – као да пле те сло ве са све цу: „Ви дим те 
не отва ра ју ћи очи” – ве ли пје сник – „Ка ко си јаш ја сно ћом / И 
са мо ник у са мо ћи са мо цве таш / Кип те ћи не на си том ра до шћу”. 
Скло њен од све га сви је та и људ ског га длу ка, од сва ке ни ско сти, 
он се са крио и од мет нуо нај ви ше што је мо гао, „Ка ко би се при бли
жио оно ме / Ко ји је од све га нај да ље оти шао” – са мо ме Го спо ду 
Ису су Хри сту.

Та оно стра ност и ви ше знач ност ја бла на за го не та се ви ше 
не го што се од го не та у прет по сљед њем стро фо и ду: „Не знам је си 
ли цвет / Или се ме не чег дру гог / Бож ји по здрав или хај дуч ка ико
на / Огле дал це ко је ја вља не бе ским ја та ци ма / Да још има веч ног 
жи во та на зе мљи”. Оно стра на – сун цо ли ка и не бо ли ка – при ро да 
ја бла на до ла зи пот пу но до из ра за у по ен ти, у за вр шном стр о фо и ду, 
гдје се ја сно ка же да из у зет ни цви јет че ка из у зет ног до ла зни ка 
– јаг ње за го ра ма: „Глас ми се тре се кад о те би го во рим / Јаг ње 
ко је че каш за го ра ма / Оно га ко ме ћеш сме ти да се ја виш / А да те 
не про шпи ја и убе ре / И ода тај ну не при ја те љи ма сво јим”. Ја блан 
је ви дљи ви дио оно стра ног, не ви дљи вог сви је та и вид ко му ни ка
ци је са тим сви је том; ме та фи зич ко би ће у пла нин ском не до сту пу; 
ди рект на ве за из ме ђу пје сни ка и Го спо да.

Ве за с оно стра ним слу ти се и у пје сми „Сен та”; пје сми о гра ду 
у ко јем се пје сник Бећ ко вић ро дио, о ку ћи у ко јој је жи вио и о не бе
ском го сту – пти ци ла ста ви ци – ко ја је пје сни ку сле тје ла на гла ву 
док је био у по ла ри је чи го во ре ћи пред укљу че ним те ле ви зиј ским 
ка ме ра ма: „Пти ца се исли ка ла / Слу ша ла шта при чам / И од ле те ла”. 
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По том – „На стао је мук”, као је ди на ре ак ци ја но ви на ра сни ма те ља 
и го сти ју на крат ку по сје ту, до ла зак и од ла зак, не бе ског го ста, 
та јан стве ног, не по зна тог, за го нет ног и ви ше знач ног: „Ни ко ни је 
знао / Ни ода кле је до шла / Ни ка ко нас је про на шла / Ни куд је 
оти шла / Ни ко је то био”. Љу ди су све ви дје ли, ка ме ре све за би
ље жи ле и по свје до чи ле – да не вјер на уста не ка жу да је при је ва ра. 
А ре че ни ца Пе тра Тер зи ћа по ен ти ра и за тва ра пје сму као је ди на 
нор мал на људ ска ре ак ци ја на овај ме та фи зич ки до га ђај и до жи
вљај: „Сав сам се на је жио”.

„Ја блан” и „Сен та” су ме ђу нај ску пљим ме та фи зич ким тре ну
ци ма и до жи вља ји ма Бећ ко ви ће вог пје ва ња; оно стра ни про бље сци 
ове ра зно вр сне и бо га те књи ге. 

Ме та фи зич ким се мо гу озна чи ти срод ни, зна чењ ски без ма ло 
исто вјет ни ис ка зи, из ре че ни на ра зним је зи ци ма, на раз ли чи тим 
кра је ви ма сви је та, ко ји на нео би чан на чин до во де у ве зу дви је 
пу сте зе мље. 

На и ме, Бећ ко ви ће ва пје сма „Пу ста зе мља” по чи ње ци та том 
ди ја ло га што га је пје сник чуо и за пам тио из раз го во ра дво ји це 
Ров ча на: „Је сте ли шта се ја ли ове го ди не / Не сем оца ко га смо у 
зе мљу за че пр ља ли”. Ових ри је чи, ко је је дје ча ком чуо у свом Ве
љем Ду бо ком, Бећ ко вић се при сје тио ка да је на и шао на сти хо ве 
То ма са Сте рн са Ели о та у ње го вој Пу стој зе мљи: „Је ли онај леш 
/ Ко га сте ле тос по са ди ли у ба шти / Про кли јао / Да ли ће про цве
та ти ове го ди не”.

Чи ји су и ода кле до ла зе ови сти хо ви – пи та се пје сник за чу
ђен фра пант ном бли ско шћу ди ја ло га из ме ђу дво ји це ано ним них 
Ров ча на и сти хо ва ве ли ког аме рич ког и ен гле ског пје сни ка: „Је су 
ли они из Ели о то ве / Или на ше / Пу сте зе мље?”

Не ма ра ци о нал ног од го во ра на по ста вље но пи та ње. Бли скост 
је не сум њи ва и нео бја шњи ва; мо жда оно стра на. Она, ме ђу тим, 
ус по ста вља ме та фи зич ке ре ла ци је из ме ђу дви је пу сте зе мље. 

Да ли је стид ово зе маљ ске при ро де и свој ствен са мо чо вје ку? 
У бе сје ди у Жи чи, при ли ком уру че ња Жич ке хри со ву ље, Бећ ко вић 
је го во рио о сти ду као о ве ли кој ври јед но сти. Стид има и оно стра
на свој ства, чак и пре о бра жењ ску моћ: на свад би у Ка ни во да се 
по сти дје ла и по ста ла – ви но. Два пор тре та су ис пје ва на у сла ву 
сти да: „Ми ло ван Да ној лић” – „Сти део се због оног нај бо љег у 
ње му” – и „Јо ван Ра шко вић”, ко ји је но сио бра ду да са кри је стид, 
„Али је стид / Из ну тра оба сја вао / Сва ку дла ку / И бра ду пре тва
рао у пла мен”. А ни стид ни пла мен не уми ју да ста ну, већ стид
пла мен „Бук ти му из над гро ба”. Не зна мо да је не ко та ко пје вао у 
сла ву сти да и про сла вљао сво је при ја те ље ко ји су по сје до ва ли ту, 
очи то ри јет ку, осо би ну, спо соб ност, вр ли ну и ври јед ност. И што 
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је нај за ни мљи ви је: стид у Бећ ко ви ћа има ово стра ну, ан тро по ло шку, 
мо рал ну и ври јед но сну ди мен зи ју, али и оно стра ну, ме та фи зич ку: 
пре о бра жа ва во ду у ви но и бук ти пла ме ном из над гро ба упо ко је ног 
чо вје ка. Та ко, ко ли ко нам је по зна то, о сти ду ни ко ни је ни ми слио, 
ни пје вао, ни го во рио. А то ни је ма ло. 

Не при па да ли ме та фи зич ким тре ну ци ма и про сто ри ма ове 
по е зи је и пор трет „Ни ко ла Те сла”, ко ји се Бећ ко ви ћу за и ста по сре
ћио? Ни ко ла Те сла је сте не сум њи во, па и не ра зу мљи во чу до: без 
др жа ве, на ро да и ин сти ту ци ја иза се бе, у огром ној зе мљи и да ле кој 
ту ђи ни, из ло жен у за стра шу ју ћој и не ми ло срд ној кон ку рен ци ји 
љу бо мо ри, пре ва ри и пљач ки, под ме та њи ма ра зних вр ста, чо вјек 
без за шти те, уса мље ни ге ни је, он се „Уз се бе ви нуо / не бу под обла
ке”, по став ши до и ста го спо дар му ња и гро мо ва; „Све жед ни ји 
ви си на / Ко је су му да ва ле сна гу” од ла зи „У без вре мље и све мир је”. 
Али ка да је по стао го спо дар му ња и под ста нар све ми ра, „Све више 
се бри нуо / За сво је зе маљ ско по ре кло // И ни от куд ода слао / По
след њу же љу // Не за бо ра ви те ме / У мом на ро ду”. Че жња за сво јим 
на ро дом и по тре ба за при пад но шћу и уко ри је ње њем у свом на ро ду 
– те ста мен тар на је, нај ја ча и по сљед ња же ља, из раз бор бе про тив 
за бо ра ва оно га ко ји је до се гао без вре мље и све мир је. На тој ан ти
те зи, на том па ра док су гра ди се овај пор трет: ге ни је ко ји је по би
је дио про стор и ври је ме до се гав ши без вре мље и све мир је – ме та фи
зич ке про сто ре и свје то ве – тра жи на кра ју жи во та спас од за бо ра ва 
у пам ће њу сво га на ро ди ћа, за ту ре ног и ис ко ма да ног на Бал ка ну. 
Име ни це, од но сно об ли ци без вре мље и све мир је, плод су Бећ ко
ви ће ве ма гиј ске је зич ке има ги на ци је и но се ве ли ку сна гу очу ђе ња. 
Гра ђе не су пре ма јед ном На ста си је ви ће вом мо де лу, а мо гу се на ћи 
и у Бран ка Миљ ко ви ћа, упра во у пје сми о На ста си је ви ћу. Ове дви
је кључ не име ни це по твр ђу ју да је Бећ ко ви ћев Те сла до се гао ме та
фи зич ке про сто ре, а ни је ли он да и бор ба про тив за бо ра ва, од но сно 
осје ћа ње при пад но сти сво ме на ро ду као га ран ци ја те бор бе, та ко ђе 
не што што до ла зи из оно стра них про сто ра и до би ја ме та фи зич ку 
при ро ду? Ван ред но за ни мљив и за го не тан пор трет, ко јим је Бећ
ко ви ће ва по е зи ја опет до се гла ме та фи зич ко. За оне ко ји ми сле да су 
ме та фи зич ки ква ли те ти га ран ци ја, па и по стој би на ве ли ке по е зи је, 
ове не ко ли ке Бећ ко ви ће ве пје сме би ле би пра ви естет ски до га ђај.
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