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Е С Е Ј И

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

О ТРИ ЛО ГИ ЈИ „РО ВАЧ КИХ ПО Е МА”  
МА ТИ ЈЕ БЕЋ КО ВИ ЋА

За осам де се ти пе сни ков ро ђен дан

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се по сма тра ју три књи ге „ро вач ких по е
ма” Ма ти је Бећ ко ви ћа – Ре че ми је дан чо ек, Ме ђа Ву ка Ма ни то га 
и Ле ле и ку ку – као три ло ги ја, као по ве за на цје ли на. На сто ја ли смо 
да по шту је мо прин цип по је ди нач но сти, али и да по ка же мо да је 
књи га Ле ле и ку ку при ро дан епи лог три ло ги је. Ис та кли смо ви ше
гла сје и ди ја ло гич ност Бећ ко ви ће вих по е ма, усмје ре ност на ту ђи 
глас, бли скост аван гар ди по ру ше њу гра ни ца из ме ђу по е зи је и про
зе, по вре ме ну бли скост Бе ке то вој ко ме ди ји ап сур да и до се за ње 
Ели о то вог иде а ла ве ли ке пје снич ке фор ме у мо дер ној по е зи ји. 

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: По е ма, три ло ги ја, ка зи вач, гро те ска, па ро
ди ја, ко ми ка, ап сурд, са ти ра, ту жба ли ца, ле лек, кле тва, мит, пре
да ње, вук, пас. 

Три књи ге по е ма Ма ти је Бећ ко ви ћа – Ре че ми је дан чо ек, 
Ме ђа Ву ка Ма ни то га и Ле ле и ку ку – обич но се зо ву „ро вач ким 
по е ма ма”. Тај на зив је са мо дје ли мич но та чан, јер ове по е ме уве
ли ко пре ва зи ла зе Ров ца и сва ке уске озна ке, али се не сум њи во 
осла ња ју на ло кал ну лек си ку и ње ну исто риј ску и мит ску ду би ну. 
Ров ца су овим по е ма ма уцр та на на звје зда ну ви си ну и у ма пу по
е зи је, али ове по е ме не би тре ба ло та ко зва ти. Те по е ме су и да нас 
три глав Ма ти је Бећ ко ви ћа – тро стру ки врх – и те шко об ја шњи во 
чу до. Те три књи ге су са вр ше на цје ли на, три ло ги ја, а не трок њиж је. 
То чу до би тре ба ло об ја вљи ва ти у јед ним ко ри ца ма, уви јек у цје ли
ни, са за јед нич ким на сло вом ко ји би дао пје сник, а мо жда би нај тач
ни је и нај о бу хват ни ји на слов био на слов тре ће књи ге – Ле ле и ку ку: 
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све ове по е ме су плач за не ста лим сви је том и ње го вим не ста лим 
ври јед но сти ма.

Осје ћа ли смо, као што сад зна мо, да је пје сник не пла ни ра но 
на га зио на злат ну жи цу, да му се по том руд ник „сам отво рио”, да 
је мо рао пре ком по но ва ти сво је по е ме и при род но на на слов не стра
не из ву ћи на сло ве Ре че ми је дан чо ек и Ме ђа Ву ка Ма ни то га. 
Тре ћа књи га – Ле ле и ку ку – на ста ла је при нуд но, јер ни је би ло 
до пу ште но да се об ја ви јед но од нај бо љих дје ла Ма ти је Бећ ко ви ћа 
– „Вуч ја ту жба ли ца”. Ми о драг Па вло вић, ко ји се раз би рао у чи
та њи ма вред но ва ња тра ди ци је, сма трао је да је „Вуч ја ту жба ли ца” 
сам врх Бећ ко ви ће вог пје ва ња. Ни је смо да ле ко од то га су да. За 
„Вуч ју ту жба ли цу” је пје сник мо рао на ћи охра бре ње и осло нац у 
Ње го ше вој ту жба ли ци Се стре Ба три ће ве, и ни је под ба цио.

Пје сник је пр во у Књи жев ним но ви на ма об ја вио по е му „Не 
дај се ју нач ки си не”, ми сле ћи да пра ви је зич ки и по ет ски екс пе
ри мент, да се ма ло по и гра је зи ком са из во ра, али је од јек био та кав, 
а иза зов је зи ка и гра ђе још ве ћи, да је схва тио да отва ра је зич ки 
и по ет ски руд ник. По е ме су на ста ја ле ре ла тив но бр зо јед на за дру
гом и ну жно су се мо ра ле за вр ши ти ле ле ком и ту жба ли цом за не
ста лим сви је том и за не ста лим оцем. Крај је био за дат ну жно та кав 
ка кав је – са мо ле лек и ту жба ли ца, јер се пр во ле ле че, а он да ту жи.

За о крет је био из не на ђу ју ћи, пот пун, не пред ви дљив и не вје
ро ва тан, пра ви по зи тив ни естет ски шок. На је зич ком пла ну то је 
за о крет ка ди ја лек ту и ње го вим исто риј ским и мит ским ду би на
ма. Ове по е ме ни је су ни ка кво „пре пи си ва ње” ди ја лек та, већ је то 
пре то пљен и но во ство рен пје снич ки је зик у функ ци ји мо дер ног 
по ет ског из ра за. На пла ну жан ра, то је за о крет ка по е ми и отва ра ње 
пре ма епи ци и еп ској тра ди ци ји, од но сно ства ра ње оног пје снич ког 
об ли ка ко ји је пред ви дио Ели от као жа нр пје снич ке бу дућ но сти. 
Та да та ко ни ко ни је пје вао. То је био ве ли ки и успио пје снич ки 
екс пе ри мент ко ји је до се гао и за са мог пје сни ка не слу ће не раз мје ре.

Има у том за о кре ту не што од аван гард них тен ден ци ја: „му
ће ње жан ра”, од но сно ми је ша ње жан ро ва, и по себ но – при бли жа
ва ње по е зи је про зи, од но сно ко ри шће ње по сту па ка ка рак те ри стич
них за про зу. Бећ ко ви ће ве по е ме има ју фо ка ли за то ре и ка зи ва че. 
Пје снич ки су бје кат се по ву као из по е ме; ка зи ва ње је пре пу ште но 
дру го ме. Оту да до сљед на ори јен та ци ја на „туђ го вор” – на го вор 
дру го га – а по сље ди ца те ори јен та ци је је илу зи ја жи вог, усме ног 
ка зи ва ња не ком фик тив ном слу ша о цу. Бећ ко ви ће ве по е ме има ју 
и на ра то ра и на ра те ра. Та ко је оства ре на „илу зи ја ска за”, ка рак
те ри стич на за про зу. Оту да им пер со нал ност Бећ ко ви ће вих по е ма, 
ка рак те ри стич на и за ње го ве кра ће лир ске тво ре ви не у зре лој фа зи. 
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Не ма ни тра га оно га пје снич ког су бјек та ко ји је на по чет ку био у 
сре ди шту сви је та; оно га „га лам џи је”, ка ко га је звао Ми хиз.

По сто ја ње ка зи ва ча и слу ша о ца иза зи ва илу зи ју по тен ци јал
ног ди ја ло га, што ће се оства ри ти у дво гла сним и ви ше гла сним 
Бећ ко ви ће вим по е ма ма. То ви ше гла сје, по ли фо ни ја Бећ ко ви ће вих 
по е ма, њи хо ва ди ја ло гич ност, је сте из не на ђе ње и до мет, јер је ви
ше гла сје свој стве но са мо ро ма ну, и то из у зет ном ро ма ну. За то је 
тај Бећ ко ви ћев за о крет из у зет но ва жан и за Бећ ко ви ћа и за срп ску 
по е зи ју. С њим је по е зи ја по но во от кри ла ве ли ку фор му и свој ства 
ко ја при је то га ни је има ла чак ни у епи ци.

Књи га Ре че ми је дан чо ек има де сет по е ма и но си на слов прве 
од њих. Она го во ри о зна ча ју, и на су шној уну тар њој по тре би, при
че и при ча ња; она из ра жа ва опрез пред ди рект ним ис ка зи ва њем 
исти не, већ је при ча по пра ви лу по сре до ва на – „оно што ми ре че 
је дан чо ек”. Ка зи вач осје ћа страх од исти не и то осје ћа ње стра ха 
про ви ја ва кроз све Бећ ко ви ће ве по е ме у три ло ги ји. При ча се са 
стра хом да ко не чу је и да се не са зна чак и ка да се не ма шта ни 
чу ти ни са зна ти. Ка зи вач и слу ша лац про во де у при чи „дан и ноћ, 
дви је по лу ре ди це”, а да се не зна шта је та ве ли ка исти на, ка кав 
је то до га ђај ко ји се збио – а све су при ли ке ни је осим при ча ња 
ни шта ни би ло – и о ко јој лич но сти је ри јеч, већ и при ча и при ча
ње по ста ју ап сурд при ти снут стра хом, па ка зи вач по ен ти ра и за
вр ша ва сво је ка зи ва ње упра во ис ти ца њем стра ха и упо зо ре њем 
слу ша о ца на опа сност зна ња и ши ре ња при че: „не сми је ти ре ћи 
на што, / и не мој, / не мо гу ти ре ћи шта, / но до бро уту ви и не из
вр зај из гла ве, / е ћеш сва ко га сво га у цр но за вит, / сва ко га ко има исе 
у те бе, / не мо ме ни шта за пит ко ват, / ни је сам ти смио ни во ли ко”. 
Ап сурд је пра ћен при гу ше ним сми је хом, па се у овом слу ча ју може 
го во ри ти о Бећ ко ви ће вом дра го цје ном и ри јет ком ап сурд ном сми
је ху. Са ма чи ње ни ца да дво ји ца зре лих љу ди при ча ју ни о че му 
дви је по лу ре ди це по се би је ап сурд ноху мор на. За то је ова по е ма 
на по чет ку, као увод. Књи га се за вр ша ва пла чем уну ка Алек се 
Ма рин ко ви ћа над Цр ном Го ром и тај плач у јед ном тре нут ку пре
ла зи у ле лек. Ри јеч је о па жљи во ком по но ва ној књи зи ко ја за пра во 
има про лог и епи лог. 

Слич но је би ла за ми шље на и Ме ђа Ву ка Ма ни то га: она по чи
ње по е мом „Без ни ђе ни ко га”, а за вр ша ва се по е мом „Бо го ја вље
ње” као три на е стом у књи зи. Те шко да је „Бо го ља вље њу” би ла 
на ми је ње на и функ ци ја епи ло га, већ се то де си ло при нуд но. Епи
лог је, прет по ста вља мо, тре ба ло да бу де сли чан епи ло гу у пр вој 
књи зи, с тим што је ово га пу та удво стру чен: умје сто пла ча тре ба ло 
би да на кра ју бу ду ле лек и ту жба ли ца. То је епи лог јед ног сви је
та и ње го во га го во ра у не ста ја њу; јед ног ви те шког, еп ског си сте ма 
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ври јед но сти ко ји је по стао ана хро ни чан, по че сто и ко ми чан. Пра
ви епи лог Ме ђе... је за пра во књи га Ле ле и ку ку са сво јим двје ма 
по е ма ма. Плач, ле лек и кук ња ва за кла па ју оба Бећ ко ви ће ва ци
клу са по е ма и у том по гле ду је не сум њив њи хов па ра ле ли зам, али 
и њи хо во је дин ство, цје ло ви тост. Срод не по е ме из ван ових књи га 
(Ка жа, Чи ји си ти ма ли...) ипак су не што дру го. Ових два де сет 
пет Бећ ко ви ће вих по е ма из ра жа ва тра гич но осје ћа ње исто ри је и 
са вре ме но сти; слом јед ног чвр стог и стро гог си сте ма ври јед но сти 
и не ста нак го во ра ко јим да нас ма ло ко го во ри, а у бли ској бу дућ
но сти не ће ни ко. У про це су пи са ња ових по е ма ја вља ла се и до зри
је ва ла пје сни ко ва по е тич ка са мо сви јест о њи ма, о че му свје до чи 
кра так, бри љан тан пје снич ки за пис на кра ју књи ге Ре че ми је дан 
чо ек.

Страх је основ но и до ми нант но осје ћа ње ју на ка и ка зи ва ча 
Бећ ко ви ће вих по е ма. Из стра ха се млад чо вјек со ко ли на ју на штво 
– да се „не да” – јер ће га без ду шни ду шма ни ста ви ти на ве ли ке 
му ке, па се на бра ја цио си стем му ка и му че ња на ми је ње них оно ме 
ко га се ду шман ске ру ке до мог ну. („Не дај се ју нач ки си не”). Али 
већ од мах иза то га вје ро ват но исти тај мај чин глас опо ми ње на 
опрез и му др ост ко ја је у бли зи ни ку ка вич лу ка („Не знаш ти њиг”). 
Мај ка стра ху је за си на због ње го ве нео пре зно сти и бун тов не при
ро де, па њен глас пре ла зи спон та но на ту жба ли цу и на ри ца ње за 
жи вим и здра вим си ном, ко ри сте ћи члан ко ви ти ту жба лич ки стих 
са ста вљен од че тво ро сло жних од сје ча ка. Страх за си на по ста је 
страх од бу дућ но сти, па би мај ка нај ра ди је скло пи ла очи док јој 
је син још у жи во ту. Те дви је по е ме су у ди ја ло гу – у по ку ша ју да 
из ми ре иде а ле ју на штва и спас жи во та.

Те дви је по е ме се ме ђу соб но „до зи ва ју”. Из оби ју се слу ти 
ве ли ка фи гу ра мај ке ко ја учи си на и ју на штву и опре зу. Овај ди
ја лог два ју опреч них гла со ва би ће још из ра зи ти ји у „Дви је пје сме”, 
гдје су та два опреч на гла са у ис тој по е ми штам па на раз ли чи тим 
сло гом, па их је и гра фич ки ла ко пре по зна ти. Пр ви глас је но си лац 
му шког прин ци па – глас си на ко ји би да збо ри „из пу ни јег уста”. 
Он ис ти че и за сту па на че ло ју на штва и слав не смр ти у бо ју: „А 
ва зда смо ги ну ли да не би уми ра ли, / Има ли сте па гу би ли гла ву, 
/ Има ли сре ће па мла ди ги ну ли”, док мај чин глас упо зо ра ва: „Сла
ђа је ба ле га од смр ти”. Дво гла сност се ја вља и као ди ја лог ме ђу 
двје ма по е ма ма, и као два гла са у ис тој по е ми, као „дви је пје сме” 
у јед ној, гра фич ки раз ли чи то штам па не. Књи га Ре че ми је дан чоек 
по ка зу је ди ја ло гич ност Бећ ко ви ће вих по е ма и њи хо ву отво ре ност 
за рав но прав ну бор бу са свим опреч них гла со ва и ста во ва, што 
осло ба ђа ова дје ла би ло ка квог дог ма ти зма и јед но стра но сти и 
да је по е ма ма уну тар њу на пе тост и дра ма тич ност. 
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На свој на чин се та ко ђе до жи вља ва ју и по е ме „Не знаш ти 
њиг” и „Оно”. Вје ро ват но обје ка зу је исти, жен ски, мај чин глас, 
но си лац жен ског прин ци па по све ће ног ра ђа њу и одр жа ва њу жи
во та, али је же на пре но си лац тра ди ци је, чу вар об ре да и оби ча ја. Тај 
глас је, кад год се ја ви, са огром ним не га тив ним жи вот ним ис ку
ством. Тај глас, и сви јет из ко јег до ла зи, зна да је до шло ври је ме 
„Њиг” и „Оно га”; ври је ме у ко јем су нај го ри ис пли ва ли на врх, 
спрем ни да, са са ди стич ким ужи ва њем, ста ве на му ке сва ко га ко 
ни је с њи ма, а по го то ву оно га ко диг не глас про тив њих. Они су 
ни ко го ви ћи без ко ри је на („Же не су им ко се от ки ва ле, а да нас по
глај, / До ђе ври је ме, до не се им га”), и баш за то усмје ре ни про тив 
ви со ких мо рал них, људ ских ври јед но сти („Ако уо че да си чо ек 
– пу че ти ки љан”), скло ни са ди стич ком му че њу и зло ста вља њу 
бо љих од се бе. Мај чин глас, ме ђу тим, ис ти че упра во те ви со ке 
ври јед но сти као те шко до сти жан иде ал: „Му ка ли је чо ек би ти и 
чој ство одр жа ти, / Ви ко је не ка кав: / ’Да сам знао ка ко је те шко чоек 
би ти, не биг се то га по ду ва то’”. Без ма ло све Бећ ко ви ће ве по е ме, 
из у зев пла ча, ле ле ка и ту жба ли це, про же те су ху мо ром и не ком 
вр стом ко ми ке. То је ка рак те ри стич но за ту пје снич ку ге не ра ци ју 
– Љу бо мир Си мо вић, Бра ни слав Пе тро вић, Ма ти ја Бећ ко вић – али 
је Бећ ко вић не што по себ но. По е ма Оно је ве о ма успје ла гро те ска, 
са ис ти ца њем оних свој ста ва гро теск ног ли ка ко ја во де про ждр љи
во сти и при зем но сти, на гла ша ва њем су пер и о р но сти тје ле сног над 
ду хов ним. Оно се до ко па ло не ка кве вла сти, али га гро теск ни сви
јет де тро ни зу је, а већ на слов на за мје ни ца тре ћег ли ца у сред њем 
ро ду чи ни про бле ма тич ним и ни ским.

У де скрип ци ји Оно га по ре ђе њем се гро теск ни лик до во ди у 
ве зу са жи во тињ ским сви је том, па је Оно до би ло осо би не пу га из 
сла ме, ко ња из на ме та, ти це сконг из Аме ри ке ко ја се ба здом бра
ни, ћо ра вог ко ња, ко ко та на бу ња ку, Ми ра ше вих кр ма ка ко ји је дан 
дру го ме очи ва де. Људ ско и жи во тињ ско су са ли ве ни у гро теск ну 
фи гу ру са мо у здиг ну тог моћ ни ка, па се та фи гу ра и ње на моћ сур
ва ва ју ис под соп стве ног под нож ја. Ова по е ма на ја вљу је низ Бећ ко
ви ће вих гро теск них и ко мич них по е ма ко је су у вр ху не са мо 
ње го во га пје сни штва: „Псо глав”, „Над ко кот”, Ка жа, „Ђе ре че 
Ја пан”, Ће ра ће мо се још. Оно је, као сва ко ње гов, „из да ло уши 
под офит”, па се та ко на ја вљу је те ма шпи ју на у Ров ци ма, ко јој је 
по све ће на по себ на, из ван ред на по е ма „Шпи јун у Ров ци ма”. 

Не зна мо увјер љи ви јег књи жев ног дје ла ап сур да од ове Бећ
ко ви ће ве по е ме, ко ја је ци је ла про же та ап сурд ним сми је хом. Че му 
шпи јун у сти је на ма огра ђе ном сви је ту гдје „ни кад ни ка кву тај ну 
зна ли ни је смо”; кад је би ло чи ји до ла зак до га ђај за ко ји од мах сви 
зна ју? У бес пу ће и за ско ке ни ко и ни шта но во не до ла зи „на ко 
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шпи ју на”. Пр ви је шпи јун у Ров ца до шао да се увје ри да ту не ко 
жи ви, а он да су до ла зи ли јер им је би ло сум њи во што ту не ко 
жи ви; мо ра да у том скрај ну том сви је ту не ку ве ли ку тај ну кри ју. 
Они до но се страх, а страх је има нен тан том сви је ту у збје гу: „Страг 
нас од сва че га и сва ко га: / Сва ко дрк ти ко ов ца кад је стри гу”. Љу ди 
го во ре ша па том по ред во де да се не би ра зу мје ло шта је ри јеч, а 
шта во де ни шум и жу бор. Гла сно го во ри ти – зна чи уче ство ва ти у 
пра зни ку го во ра и сло бо де; „опра ти ср це” гла сном ри јеч ју, ма кар 
то био и го вор сам ца, или дво ји це, у го ри, иа ко је тек у го ри опа
сно го во ри ти – го ра је мје сто ви со ког ри зи ка – по го то ву го во ри ти 
ме ђу пла ни на ма и ли ти ца ма ко је го вор у од је ку по ја ча ва ју и чи не 
га да ле ко се жни јим, до ступ ним злим уши ма. Не ма мје ста на ко јем 
је чо вјек пот пу но осло бо ђен стра ха, јер је страх има нен тан чо вје
ку и за ње га ни је нео п хо дан мо тив ни иза зи вач: „Страг не, а не 
зна мо за што”, ве ли ка зи вач. Страх се по бје ђу је сми је хом, ко ми ком 
и гро те ском: шпи ју ни се са кри ју, „То бож чу че да им је ну жда, / А 
ис под њиг ни кад ни шта не ма?! / (...) Ва здан чу че и на пра зно сте
њу”. Упр кос те мељ ним пре тре си ма, ни кад ни шта не на ла зе: „Те ке 
сва ку пло чу пре вр ну ше, / У пре шли ци ку ђе љу пре бра ше, / И сва
чи ји пер чин пре би ска ше, / И ни ка да ни шта не на ђо ше, / Нит се 
мо же шта у Ров ца на ћи / Но што на ђеш, од ма знаш чи је је”. Је ди на 
и пра ва тај на је „Да ће ско ро би ти крај сви је та, / А ође је крај ва зда 
и био!” Ис ти ца ли смо већ да се „крај сви је та” овом на ро ду већ 
до га ђао и по на вљао, да он има ви ше кра је ва и ви ше по че та ка. 

Бећ ко ви ће ви ка зи ва чи др же до стро гог и чвр стог си сте ма ври
јед но сти, на ро чи то жен ски глас, ко ји је пре но си лац тра ди ци је. Бећ
ко ви ће ве по е ме су ве ли ки и по ма ло скри ве ни спо ме ник жен ском 
гла су и кул ту ма те рин ства, у кул тур ном сми слу те ри је чи – као 
чу ва ру и пре но си о цу тра ди ци је, при че и пам ће ња, и као но си о цу 
жи вот ног прин ци па ра ђа ња и бри ге над жи во том си на. Дру ги, 
ви дљи ви ји спо ме ник, на сло вом ис так нут, је сте спо ме ник по диг нут 
гла су уну ка Алек се Ма рин ко ва ње го вим пла чем над Цр ном Го ром.

Бећ ко ви ће ви ка зи ва чи др же се стро гог и чвр стог си сте ма 
ври јед но сти, на ро чи то жен ски глас ко ји је пре но си лац тра ди ци је. 
Ми и дру ги ни је озна ка за при пад ни ке раз ли чи тих со ци јал них 
за јед ни ца, већ је при је и из над све га раз ли ко ва ње по мо рал ним 
ври јед но сти ма. „Ла ко је дру ги је ма” – на слов је, пр ви стих сва ко га 
ди је ла и ре френ по е ме, јер дру ги до ви со ког, еп ског си сте ма ври
јед но сти не др же ни ти му при па да ју. Дру ги су све су прот но од 
чвр стог си сте ма ври јед но сти тра ди ци о нал не кул ту ре, гдје се зна
ло ка ко се ра ђа, кр шта ва, же ни, уда је, вјен ча ва, уми ре, ис пра ћа и 
са хра њу је по кој ник, ка ко се по на ша у ку ћи и ван ку ће, ка ко у бо ју, 
ка ко се ги не и ка ко се чу ва гла ва. За то су дру ги ко мич ни, јер су 
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ни жи и не до стој ни, ма да су при пад ни ци исте за јед ни це. Тај си стем 
ста ре еп ске кул ту ре је на уда ру и пред не стан ком, као и ње го ви 
при пад ни ци. Оту да на кра ју плач уну ка Алек се Ма рин ко ва над 
Цр ном Го ром; оту да Ле ле и ку ку као епи лог три ло ги је. Из ме ђу 
епи ло га пр ве књи ге и епи ло га три ло ги је по сто ји ду бо ка са гла
сност по функ ци ји и зна че њу.

И ово ви со ко Ми је ана хро нич но; оно без на де жно чу ва и бра ни 
кул ту ру и њен си стем ври јед но сти ко ји про па да ју и да нас при па
да ју исто ри ји. За то ће унук Алек се Ма рин ко ва, са ис тан ча ним осје
ћа њем за исто ри ју и тра ди ци ју, и за сви јет из ко га по ти че, на по чет
ку сво га пла ча ре ћи: „Цр на Го ра је би ла, па је не ма! / Цр но гор ско 
га би па про ђе”. Ври је ме је но си лац про ла зно сти: „Све у свој ва кат, 
па и она!” И унук Алек син ми сли да су си ро ма шни са мо они „без 
мр си љуц ке” и да је по ги нуо ко „рз из гу би”. Мо рал не ври јед но сти 
су је ди но има ње и је ди но што се мо же из гу би ти. Жи ви се да би се 
под ви гом и жр твом до мо гло пје сме и по вје сни це: „Тек кад се у њиг 
пре се ле – жи ве ко пра ви љу ђи!” Жр тва је кру на жи во та; из ње се 
ра ђа пје сма: „Уми ре се да се пје сма ро ди, / А пје сми се ла ко ро дит 
ни је; / Кад се ро ди, ви ше не уми ре”. Кроз пје сму и по вје сни цу, 
од но сно жр тво ва њем за нај ви ше ври јед но сти, сти че се бе смрт ност; 
уре зу је се име у ко лек тив но пам ће ње. За то гроб има ви со ку ци је
ну. У њ ва ља ле ћи с ча сним име ном сте че ним на зе мљи. Жр твом, 
име ном, пје смом, вје ром и гро бом се сти же и уз ди же до све то сти. 
За то: „Цр на је Го ра као Све та Го ра, / Или је то или ни је она!” Цр на 
Го ра је, на сље ђи ва њем и чу ва њем Ко сов ског за вје та и Оби ли ће вог 
име на, по ста ви ла се би над зе маљ ски циљ: „Циљ ко ји је се би по
ста ви ла, / На Зе мљи се не мо же ни на ћи”. Она је сла ви ла „Ко со вом 
вје ру, / И по ста ла ве ћа од Ко со ва, / Е је пје сма љеп ша од ђе вој ке”. 
По хва ла Цр ној Го ри је по хва ла жр тви и све то сти: „За све ти ње ко ји 
на род ги не, / Све што ви ше ги не – Све ти је су! / А жр тве су ва зда 
бли же ци љу, / Но циљ оним ко ји по би је де!” Па ра док сал но, жр тва 
је бли жа ци љу, што вје ро ват но нај бо ље по ка зу ју Ко сов ски за вјет 
и Ста ра Цр на Го ра, ко ја је жи вје ла на Ко сов ском за вје ту, са њим 
и од ње га. 

Не зна мо пје сни ка ко ји је ис пје вао та кву по хва лу Цр ној Го ри 
као што је то учи нио Ма ти ја Бећ ко вић гла сом уну ка Алек се Ма
рин ко ва. Та по хва ла је про же та тра гич ним осје ћа њем исто ри је и 
сви је шћу о про па сти ви со ких ври јед но сти ста ре Цр не Го ре, па 
при род но плач при кра ју по е ме пре ла зи у ле лек. По сљед ње пје
ва ње ове по е ме са мо по твр ђу је ви со ке, над зе маљ ске ври јед но сти 
за ко је је ста ра Цр на Го ра жи вје ла и ги ну ла, до сти жу ћи ди рект ну 
ве зу с не бом и са Бо гом: „Бог је био наш чо ек на не бу, / Одав де смо 
ишли пра во к ње му, / Ни је смо има ли ни ђе бли же свој те!”
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Са да је дру го ври је ме и дру ги кри те ри ју ми, па не ма по тре бе 
за Цр но гор ци ма ни ти има мје ста за њих она кве ка кви су би ли. 
Ста ре Цр не Го ре ви ше не ма. Про ми је њен је њен иден ти тет и иден
ти тет Цр но го ра ца – „По ста ли смо дру ги љу ди”, по ен ти ра свој плач 
унук Алек се Ма рин ко ва за вр шним сти хом ко ји се сва ко днев но 
дра стич но по твр ђу је. 

И Ме ђа Ву ка Ма ни то га, као и књи га Ре че ми је дан чо ек, по
чи ње раз го во ром дво ји це Ров ча на. Ти раз го во ри без пра во га пред
ме та при че во де се да би се по би је ди ло мр тви ло ћу та ња и са мо ће, 
страх од ово га и оно га; да се не би ми сли ло о то ме „ка кав је жи
вот”. У овом ди ја ло гу се слу ти кли ца бу ду ће по е ме Ово и оно. Ово 
је зло ко је ду го тра је, али страх од не из вје сно сти и про мје не – од 
оно га што мо же до ћи – ве ћи је од зла ово га. 

Иде ал до брог при по вје да ча и раз го вор џи је је по кој ни Пе ру та: 
„Кад он при ча, ни је ти се дри је ма ло”. Ка зи вач и при ча не сми ју 
би ти до сад ни чак ни кад пра вог пред ме та при че не ма, па се мај стор 
при че и при ча ња, по пут Пе ру те, пам ти и по сли је смр ти; пам ти се 
и ње го во ква зи пре да ње о дво ји ци бра ће, „убје глих убје гла ца”, 
ко ји су пр ви до спје ли у ро вач ку ка ме ну твр ђа ву. При ча се да је 
ста ри ји брат ода тле оти шао и „ни је се за у ста вио ни ђе до Ру си је”, 
али ће при је би ти да се су но вра тио низ ли ти це у Мр тви цу, јер 
„ни ко ни је мо гао ни оти ћи ода вле, / не ма пу та из ових оде ри на”. 

Ни је ли ту већ кли ца и дру ге Бећ ко ви ће ве ху мор не по е ме, 
„Пут ко јег не ма”? Же ља и ве за за и са сви је том ис пу ња ва се и оства
ру је та ко што се иде на Та ру ко ја „сти же до Ду на ва”, па та ко Та ром 
до ла зи ми рис сви је та, а „кад је пр ви ла пис од не кле из био”, он да 
је „тру ње од оштре ња оло ва ка” ишло од ру ке до ру ке и по ње му 
се Сви јет за ми шљао.

Бећ ко ви ће ве хи пер бо ле уве ћа ва ња и ума њи ва ња уви јек су 
по у здан из вор сми је ха. Та кво је и ква зи пре да ње о пра ста рој, си
је дој, вла са тој ри би из Мр тви це, ста рој ко ли ко и Мр тви ца. Бу ду ћи 
да не ма утвр ђе не при че, ка зи вач ско ко ви то и фраг мен тар но – ка
ко га асо ци ја ци је во де – пре ла зи од асо ци ја ци је до асо ци ја ци је, од 
анег до те до анег до те; при ча и при ча ње су ва жни и кад ни ка кво га 
до га ђа ја ни зби ва ња не ма. Бећ ко вић је у по е ма ма, као сво је вре ме
но Го гољ у но ве ла ма, мај стор да из диг не анег до ту до прин ци па 
при по ви је да ња и да од ње на пра ви ко мич но чу до.

С дру ге стра не, екс пе ри мент у је зи ку и при ча ње ни о че му, 
а по себ но ху мор ап сур да – на ро чи то у по е ми „Ре че ми је дан чо ек” 
– нео до љи во нас под сје ћа ју на Јо не ска и Бе ке та; осо би то на Бе ке
та. Ци је ло ово пје снич ко чу до по че ло је као екс пе ри мент ко ји је, 
све су при ли ке, ра чу нао на то европ ско упо ри ште. Не за бо ра ви мо 
да је Бу ла то ви ћев Го до већ био до шао. Нај зад, Бећ ко ви ће ва ди ја
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логпо е ма Оли ми га дат, ко ја се ни је при ми ла ни код пу бли ке ни 
код кри ти ке, је сте ра ди ка ли зо ван бе ке тов ски еск пе ри мент, је дан 
по ку шај ко ме ди је ап сур да. 

При чом и ху мо ром ка зи вач по бје ђу је си ро ма штво и за тво ре
ност у ко ји ма жи ви и нај че шће се ко ри сти хи пер бо лом уве ћа ва ња 
или ума њи ва ња. Ров ча ни су по пу ши ли све књи ге и ди пло ме; са
пун као дар иде од ге не ра ци је до ге не ра ци је; Ма шан одва ја јед ну 
ја бу ку од три што су му ро ди ле, да је про да на ник шић кој пи ја ци, 
па је по сли је не у спје шног па за ра те а трал но за ко ље као да ко ље ов на; 
игла шит ка је би ла пра ва дра го цје ност и та кве игле ви ше не ма; 
мно ги су од ра сли је ду ћи вре ло угље вље и за ли ва ју ћи га во дом, 
при че му се ли пов угљен ште ди за бо ле сни ка; љу ди су се оку ћи ли 
на ка ме ну и од ка ме ња, по што не ма ју дру го. 

Пје сма пам ти ве ли ка стра да ња и по ги би је – не срећ ну мај ку 
Ми јој ку и ње них по стра да лих ше сна ест си но ва; пам ти пат ње по 
за тво ри ма и ло го ри ма, ба ти не и му че ње због ка пе и иден ти те та.

У том сви је ту се жи ви од сна и илу зи ја. Ви ше се из гу би у сну 
не го на ја ви. Је ди но се у сну мо же би ти с мр твом бра ћом на оку пу 
и са мо у сну се мо же с њи ма пје ва ти. На сан до ла зе љу ди дав но 
не ста ли и из гу бље ни у сви је ту, па је у сну сва на да и вје ра у њи хов 
жи вот. За та кав сан се мо же до би ти чак и му шту лук.

У мр твом вре ме ну и на чи ну жи во та ве ли ки је до га ђај „кад 
по кре ну пси од не куд зе ца”, па је по тје ра за зе цом по ста ла у мо
дер ном вре ме ну ис пит ју на штва и под ви га – за мје на за исто риј ски 
до га ђај и ве ли ку хај ку на не при ја те ља. Бећ ко вић пра ви ве ли ку 
па ро ди ју епи ке и еп ског опи са бит ке, па се све ви со ко и ви те шко 
пре о бра ћа у ко ми ку и ап сурд ни сми јех. Но ва ве ћа пје снич ка фор ма 
гра ди се на ра за ра њу и па ро ди ји ста ре; ко ми ка бу ја на раз ва ли на ма 
ста рог тра гич коеп ског си сте ма ври јед но сти; па те ти ка се при гу
шу је и кон тро ли ше ху мо ром ап сур да. Не у спје шна хај ка на зе ца 
па ро диј ски за мје њу је ју нач ки окр шај на бој ном по љу, а за зи ва ње 
жи вих и мр твих ју на ка, све та ца, па и са мо га Бо га, хи пер бо лич но 
уве ћа ва хај ку на зе ца, по ја ча ва ју ћи ап сурд ни сми јех и па ро ди ју. 

Бећ ко вић у ви ше по е ма мај стор ски ко ри сти сим бо лич ки по
тен ци јал то по ни ма – по сто је ћих и не по сто је ћих – оних ко ји су 
ствар ни и бу де асо ци ја ци је на оне ко ји не ма ју по твр ду у ге о граф
ској ствар но сти, а је зич ки се слу те ис под и иза по сто је ћих. На 
то ме је до сљед но из ве де на ци је ла по е ма „Би шће и Не би шће”. Ако 
по сто ји За би шће, шта је са не по сто је ћим Би шћем и Не би шћем, који 
мно го ви ше зна че од За би шћа. От куд би би ло За би шће да ни је би ло 
Би шћа: „си гур но је ва ља ло / чим га не ма!” Оно што ва ља је уни
ште но и са тр ве но и од ње га је оста ла сјен ка у по сто је ћим то по ни
ми ма, па Бећ ко вић спли ће ци је лу пле те ни цу то по ни ма, ко ју – због 
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ње не обим но сти – не мо же мо у цје ли ни на ве сти, али оно што 
на во ди мо до вољ но је да по ка же огром но при су ство зла и угро же
но сти до бра на зе мљи и у је зи ку; угро же но је са мо би ће, са мо 
ср це све га: „Ни ђе оно га ср ца све га не ма, / из че га је све на ста ну ло, 
/ по че му је све до би ло име, / ка ко би га друк че за ра ди ло”. Име на 
от кри ва ју од су ство ср ца све га у по сто је ћем сви је ту и у Бећ ко ви
ће вој пје снич кој ге о гра фи ји. Не га тив ни прин цип је до ми нан тан 
и по твр ђен пје снич ком ге о гра фи јом: „Има Пре ко бр ђе и По бр ђе / 
и За бр ђе и Ме ђу бр ђе, / а не ма Брђ ни Бр ђе! / Има Зло ступ и Вр ло
ступ, / а Сту па не ма / (...) Има Пот пе ће / а не ма Пе ће. / Има Ли је ва 
Ри је ка, а не ма де сне. / Под ми ло го ра ено, / а Ми ло го ра се по ски та ла. 
/ Има Не дај но, / а не ма Дај но. / Има Ја дов но и Че мер но, / а не ма 
Мед но и Ше ћер но. / Има цр них вр’о ва сто ти ну, / а ни је дан би јел. 
/ Има Ве ље и Мр тво Ду бо ко, / а што је ве ље / мр тво и ду бо ко, ево 
ни ко не мо га да са зна!”

Пра ви пу то каз ко јим се сти же до се бе и до Би шћа иза бра ни 
пут ник но си у гла ви и у ср цу, и сам про би ја тај пут ко јег не ма, а 
ко ји је из над свих пу те ва. О та квом пу ту свје до чи Са ви на сто па 
„и Са ви на во да на вр Дур ми то ра”, па је онај ко је тим пу тем ишао 
оста вио јед ну сто пу на зе мљи, а дру гом за ко ра чио на Не бо. Тај пут 
је „цар свих пу те ва”; вјеч ни иза зов и ори јен тир. Че жња за Би шћем 
као ср цем сви је та вјеч на је људ ска че жња, чак и ако не ма ово зе маљ
ске по твр де о по сто ја њу Би шћа и срод них то по ни ма ко ји то ср це 
сви је та слу те. Чо вје ко ва че жња за ср цем сви је та вјеч на је и не у ни
шти ва. Чак и кад не ма ни ка кве ег закт не по твр де да то ср це по сто ји. 
До вољ на га ран ци ја то га по сто ја ња је За би шће. 

У че му је би ла идеј на про бле ма тич ност ове по е ме због ко је 
су се одр жа ва ли са стан ци на нај ви шем ни воу у СФР Ју го сла ви ји 
и у СР Ср би ји и до но си ли по губ ни за кључ ци по пје сни ка и по ње
го ву по е му, а нај по губ ни ји по оне ко ји су их до но си ли. Иде ју да 
се по и гра овим то по ни ми ма Бећ ко вић је до био од име на Под би шће 
– род ног се ла Ми ло ва на Ђи ла са – што је био до во љан по вод за 
хај ку. У пр вој ва ри јан ти по е ме по сто ји Под би шће, али је ка сни је 
мо ра ло би ти из ба че но ка ко би по е ма има ла свој књи жев ни жи вот. 
По е ма и пје сни ко ва игра то по ни ми ма го то во да ни шта ни је су из
гу би ле, што по твр ђу је бе сми сле ност хај ке. Мо жда је ври је ме да 
се у не ком но вом из да њу Под би шће ко нач но вра ти у сво ју по е му, 
ко ја је у ње му за че та, и да се јед на бе сми сле на по ли тич ка хај ка на 
по е зи ју пот пу но по ни шти. Ето чи ме су се ба ви ла пред сјед ни штва 
Ју го сла ви је и Ср би је и у че му и у ко ме су ви дје ла идеј не не при ја
те ље, док се по ла ко спре ма ло ра за ра ње и јед не и дру ге зе мље. 

Ова кву мај стор ску пле те ни цу и сим бо ли за ци ју то по ни ма 
на ћи ће мо у Ка жи, од но сно у „Ка жи у ка жи”, гдје на ла зи мо на бра
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ја ње име на ја ма ко ји ма су на го ви је ште ни ужа си ко ји су се зби ли 
у Дру гом свјет ском ра ту, а што су ја ме до ско ра скри ва ле. 

На бра ја ње, ко је смо ви ше пу та пре по зна ли као оми љен Бећ
ко ви ћев умјет нич ки по сту пак, на ла зи мо као на бра ја ње име на у 
по е ми „Ов це”. Ти ме је ис так нут ста тус жи во ти ње у до ма ћин ству: 
сва ка је има ла име и то име је го во ри ло не што бит но о ов ци ко ја 
га је но си ла. 

Бећ ко ви ћев ка зи вач за па жа нео би чан од нос из ме ђу про бра
них име на жи во ти ња и го то во по грд них и за стра шу ју ћих име на 
дје во ја ка и дје це. Та по грд на име на се да ју ка ко би та осје тљи ва 
људ ска би ћа би ла за шти ће на од злих си ла и сва ко ја ких опа сно сти: 
„Ов цу ва биш зла то ка, / а ђе вој ку зо веш чуд на, / ов на мр даљ, ко ња 
ла буд, / а ди је те – Мр гуд, Мр де ља, Мр ко је, Гр ча, / Ро ган, Шо ро, 
Шо го и Шту ре ља, / ки лу сво га ме са ву ком зо веш, / да би осто међу 
ву ко ви ма, / у ко ли јев ци ди је те – Па ли брк, / не би ли се ђа во од ње га 
пре по, / не би ли ико мај ци пре те ко, / па ево сва ки с гла ве из ги ну
смо, / а ни пра во име не до зна смо!”

Жи во ти ње го во ре не што о љу ди ма и вре ме ни ма. Бећ ко ви ћев 
ка зи вач на бра ја сто пе де сет и три сво је ов це, све по име ну, ко је је 
имао сво је вре ме но у ста ду, а са да је „са вио” „на три ре па”, „а ни
јед на не ма име на, / но сва ку зо вем – мр ка”. Ври је ме из ко је га ка
зи вач пле те сво ју при чу о ов ца ма је ври је ме опа да ња и не ста ја ња 
у ко јем се из гу би ло осје ћа ње за све то ври је ме и из ми је ша ло се 
не по врат но све то и про фа но. 

Нај по тре сни ји су они сти хо ви ко ји пје ва ју о жи во тињ ској 
пат њи и при бли жа ва ју жи во ти њу и чо вје ка: „Кр ме кад кви чи има 
не што љуц ко, / ср на је ца ко ма ло ди је те, / зец – не зец – но вук кад 
за ви ја, / не за ви ја не го пла че, / не слу ша га мир но здра ва ду ша, / 
а не бла го сло ве но јаг ње / кад му ви диш су зу у очи ма!”

Бећ ко вић за вр ша ва и по ен ти ра по е му сти хо ви ма о „чу ве ном 
кр во пи ји Зе ки Кр ко ву”, ко ји је на по зив клао ту ђу јаг њад, па „кад 
је за кло де ве то ро, / де се то му са мо при шло / и пре не во љи ло гла ву 
на тру пи ну. / Од то га се и он за ми слио, / ви ше га ни ко ни је мо го 
до зват!”

Пје сник, од но сно ње гов ка зи вач, зо ве спрет ног ка са пи на јаг
ња ди кр во пи јом, што је нео бич но у се љач ком сви је ту. Бећ ко ви ћу 
је ста ло да под ву че те му кла ња, ма кар то би ло и кла ње јаг ња ди, 
као не што са мо по се би ужа сно, што је са свим бли ско кла њу и уби
ја њу љу ди. За ни мљи во је да ће Ми ро слав Мак си мо вић су ге ри са
ти сли чан до жи вљај у свом по зна том со не ту „Упам тио сам то”, из 
ко је га ће се раз ви ти со нет ни спјев Бол. Мак си мо вић до ча ра ва кла ње 
сви ње у бач кој рав ни ци, а крв ко ја се пу ши ла асо ци ра га на крв не
ви них љу ди по кла них и ба че них у ја му. Мак си мо вић зо ве „мај сто ра” 
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ка са пи на крв ни ком. Крв је и у по е зи ји при лич но кр ва ва, жи во тињ
ска без ма ло као и људ ска. 

По е ма „Знам му оца” ком по но ва на је као пре кор но обра ћа ње 
оца си ну што се дру жи с тан ко ло зо ви ћем – са си ном ло ше га оца 
и тан ког по ро дич ног ко ри је на и ста бла. Ако се во ди ра чу на о по
ри је клу и ра си жи во ти ња – пса или ко ња – ка ко би се мо гло го во
ри ти о љу ди ма без зна ња о њи хо вом по ри је клу. За Бећ ко ви ће вог 
ка зи ва ча до вољ но је зна ти ко је отац да би се до нио суд о си ну, 
ко га ка зи вач не по зна је. На сљед на по ро дич на кри ви ца се пам ти и 
но си ге не ра ци ја ма: „Пран ђед му је по сто ђед шпи ју на, / а осто би 
чо ек да се утро”. Мо рал но по ср ну ће ба ца не из бри си ву сјен ку и на 
мр тве прет ке, и на још не ро ђе не по том ке. За Бећ ко ви ће вог ка зи
ва ча ве за из ме ђу оца и си на, из ме ђу пре да ка и по то ма ка, трај на је 
и не рас ки ди ва, све док не ко не обру ка и прет ке и по том ке: „Ба рем 
је по ла си на, / ако ни је ви ше – отац. / А ђе је сре ће – цио”. Овај 
ка зи ва чев ис каз не сум њи во је у ве зи са ста ту сом оца и очин ства 
у Бећ ко ви ће вом пје сни штву. 

Ју нак по е ме „Тан ко ду шић” од би ја да чу је тај ну или би ло шта 
што би мо гло би ти при чом пре но си во, јер он не ма сна ге да из др
жи да све, и без при си ле, не при зна. Он сам се бе, и свој страх, 
об ли ку је као ко мич ну фи гу ру. Свје стан је сво је тан ке ду ше и пре
пун стра ха од шпи ју на и вла сти. Ју нак и ка зи вач по е ме „Фа ли ми 
се не што” из об ли ча ва са мо хва ли са ње, а по е ма се по ен ти ра сво је
вр сном па ро ди јом ми та о Си зи фу: док Си зиф гу ра свој суд бин ски 
ка мен уз бр до, Бећ ко ви ћев ју нак ко ма да све ка ме ње с ли ти ца на 
се ло; „све што је Го спод го ре из но сио, / ја сам му на зад по вр нуо”. 
Крај по е ме је алу зи ја на Си зи фа и иза зи ва ње ан тич ког мит ског 
ју на ка на мег дан: „Ве ле, не ка кав га гу ра уз пла ни ну, / што не до
ђе да се удру жи мо, / он нек гу ра оздољ – ја ћу озгор, / да ви ди мо 
ко ће по пу шти ти”. Сам Бог зна чи ји је ап сурд ве ћи и ду го трај ни
ји, јер су сви пре ци Бећ ко ви ће вог ка зи ва ча обур да ва ли ка ме ње на 
се ло и чи сти ли љу те ли ти це. Бећ ко ви ће ва по е ма опје ва ап сурд 
па ро ди ра ју ћи га. 

По е ма „Псо глав” има сво ју пре те чу у прет ход ној књи зи Ре че 
ми је дан чо ек, у по е ми „Оно”, али је знат но сло же ни ја и ду бље 
уко ре ње ни ја у ми ту од сво је прет ход ни це. Са по е мом „Оно” по
ве зу ју је гро теск не сли ке на ста ле де фор ма ци јом и из об ли че њем 
људ ског ти је ла, пре те жно ком би на ци јом жи вог и не жи вог; људ
ског, ме ха нич ког, биљ ног и жи во тињ ског. По ре ђе ње у тој ком би
на ци ји има од лу чу ју ћу уло гу: „Гла ва му је ду гач ка ко ку ђе ља, / 
пра зна ко ка ду ља, / а на до шла ко бар ска тре шња. / Че ло на бра но 
ко ко зје си ри ште, / на јем га но ко да је на ње му ду ван дро бљен, / 
Ко на гло дан ка миш од син си је, / Ко пе та ко ју је гу ме њак изи јо, / 
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смр ште но ко реп ни опа нак, / ко фа ње ла на де ми џа ни, / ко дно од 
лам пе фи ти ља ре, / ко ја го ри на усмо љен гат њик”. По истом или срод
ном прин ци пу гра ђе ни су ци је ли ни зо ви по ре ђе ња у овој по е ми. 

Мит ска опо зи ци ја пасвук, на ко јој је Вас ко По па уте ме љио 
сво ју пје снич ки ви зи ју, ка рак те ри стич на је и за Бећ ко ви ћа, а оче
вид на већ у на сло ву „Псо глав”. Пас је не га тив но и опа сно ми то
ло шко би ће; вук је ста ри срп ски бог и вр хов но бо жан ство. Псо глав 
има још је дан мит ски, мо жда и ста ри ји слој, ко ји га ве зу је чак и 
са грч ким Ки кло пом. Ве се лин Чај ка но вић је то знао, а то чу ва и 
Срп ски ми то ло шки реч ник, гдје на ла зи мо ова зна че ња:

У не ким кра је ви ма Бо сне и Цр не Го ре ве ро ва ло се да по сто је 
хто нич ни де мо ни ко ји има ју те ло као чо век, а гла ву као у пса, са мо 
са гво зде ним зу би ма. Има ју јед но око на врх че ла, но ге као у ко ња. 
За псо гла ве, као и дру ге де мо не, за ми шља ло се да жи ве у пе ћи на ма, 
од но сно у не кој мрач ној зе мљи у ко јој има мно го дра гог ка ме ња, 
али „ђе дан не сви ће и сун це не сви је тли”. Они су ка ни ба ли; на па
да ју љу де, али ис ко па ва ју и мр тва це да би их по жде ра ли. Да су 
псо гла ви хто нич ни де мо ни, по Чај ка но ви ћу, го во ри њи хов из глед, 
ме сто пре би ва ња (пе ћи на, „мрач на зе мља”) и мо жда њи хов ка ни
ба ли зам. По ред ово га, они се бо је во де. Псо гла ви има ју слич ност 
са грч ким ки кло пи ма.

Псо гла ва је за би ље жио и Вук Ка ра џић у Срп ском рјеч ни ку 
из 1852. и на ње мач ком и ла тин ском га ис тол ко вао као „чо вје ка са 
псе ћом гла вом”, па до дао и стих: „И псо гла ва ко ја до ма не ма”. Псо
глав је, да кле, без до ма. 

Псо глав је у Бећ ко ви ћа би ће мра ка, та ме и зла. Ти ме се – ње
го вом хто нич ном при ро дом – по е ма и по ен ти ра: „ра сте у сјен ку 
и ра ђа та ту лу, / (...) нај ду же жи ви јер ра ни се мра ком, / па му ни кад 
не мо же фа ли ти. / Чим га зра ка до так не – лип са ва, / ура ста се, бли
је ди, не ста је. / Ту сни је ва да уту ли сун це, / па да бу ја у вје чи тој 
тму ши!”

Ри јеч је, да кле, о би ћу мра ка, за кле том не при ја те љу сун ца и 
свје тло сти, али не моћ ним пред сун цем и свје тло шћу, што све по
твр ђу је ње го ву де мон ску и хтон ску при ро ду.

Бећ ко ви ћев Псо глав је „гу ба ве ду ше” и отров не кр ви, ко ју ни 
пси не сми ју да про ба ју: „Крв ње го ву да ша ро ву успеш, / не би са
ста вио дви је че ле”, али за то он „жи ве ср че и ло че”. Пје сник је ис та
као ка ни ба ли зам свог гро теск ног, мит ског ју на ка, ко ји је де чо вје ка 
днев но: „Ва зда тра жи да је де гла ве, / је де љу ђе, крц ка чо е ка днев
но, / тре ба му три дес мје сеч но, / а у фе бру ар са мо два дес осам. / 
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За до ви јек је гроб ко сти пред њи ме. / Чим чо е ка ви ди, об ли зне се, 
/ пре ско чи га ко вук ма га ре и ве ли: / ’Ва ља ло би од ње га је сти!’”

Псо гла ва не оба ве зу је крст ни кум ство, већ је и пре ма кр ште
ном ку му дра стич но по ка зао сво је ка ни ба ли стич ке на го не: „Изи јо 
је ку ма пре кр ште ног, / све зо за уми р ну тр пе зу и ре ко: / ’Ку ме, ре ци 
по што смо ку мо ви, / ода кле би стио да те нач нем, / че га би ти било 
нај жа ли је?’”

Бећ ко ви ћев Псо глав не ма псе ћу гла ву, али му је гла ва де фор
ми са на у гро теск но пр ља во и мрач но чу до ви ште. Та гла ва про жди
ре љу де и омо гу ћа ва са ти рич не алу зи је и зна че ња. Иа ко ве о ма 
сро дан ју на ку по е ме „Оно”, „Псо глав” је ви ше знач ни ји, мит ски 
укор је ње ни ји, ду бљи. Ово је јед но од ви со ких до стиг ну ћа Бећ ко
ви ће ве гро те ске. Бећ ко ви ћу ни је по тре бан Псо глав псе ће гла ве а 
људ ског ти је ла, већ псе ће ду ше и гро теск но из об ли че не гла ве; не ко 
ко је у љу до ждер ским вре ме ни ма по ка зао сво ју хтон ску и ка ни ба
ли стич ку при ро ду да би ти ме до ка зао да је син на ро да, или је дан од 
ве ли ких си но ва. Ве за са ми том, не до вољ но ис ти ца на у кри ти ци, 
да је по е ми до дат ну ду би ну и ви ше знач ност, па је Псо глав остао 
не про чи тан и не про ту ма чен. 

Јед но смјер ни ји је и ве се ли ји ху мор у по е ми у сла ву пот пи са 
То ме ље Ну шко ва, ко ја по чи ње пре о бра ћа њем па те тич ног и хи пер
бо лич ног (крв љуц ка) у иро нич но и ко мич но: „Има ше То ме ља Ну
шков пот пис, / ва љо је кр ви љуц ке”. То ме љи на ма на је што не ма ше 
„љеп ше име / и углед ни је без и ме” и што се ни је умио пот пи си ва ти 
на хар ти ји, већ са мо на ка ме ним пло ча ма, а по нај бо ље на Кр ма чи
ној гре ди и ње ној те шко до ступ ној ли ти ци. Но ни ова по е ма ни је 
без са ти рич них ује да и ин век ти ва на ра чун оних ко ји др же у ру
ка ма суд би ну на ро да, па и ци је лог сви је та. Кр ма чи на гре да је још 
је дан при мјер Бећ ко ви ће вог мај стор ског, ово га пу та ху мор ноиро
нич ног, упо шља ва ња то по ни ма. 

По е ма „Са хра на Кр сти ње Га ври ло ве” пан дан је по е ми „Смрт 
Пе р ка Пу ше љи на” из књи ге Ре че ми је дан чо ек. Обо је ју на ка су 
узо р ни са мрт ни ци: Пер ка Пу ше љи на из не над но узи ма смрт у пу ној 
ње го вој сна зи и у цви је ту жи во та; Кр сти ња Га ври ло ва је из ви ла 
дуг ви јек и „то ли ко се мр твих уже ље ла, / је два че ка ше да је не ма”. 
Бог јој је дао „дан као ја бу ку, / а уре дио да умре у су бо ту”, па се 
за по кој ни цом ле ле ка ло као за нај у глед ни јим чо вје ком. Бећ ко вић 
ак ти ви ра фол клор не жа нр о ве – ле лек и ту жба ли цу – али и по сло
ви це и из ре ке; су зби ја па те ти ку иро нич ним ко мен та ри ма и ис ти че 
три ви со ке ври јед но сти, ко је се на ро чи то на смрт ном ча су ви де. 
Пр ва је мај ка и мај чин ство: „Ко је мај ку у лед но че ло по љу био, / 
тај је нај ве ћу сту ден осје тио! / Мај ка је по то њи до каз да си чо ек!”
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Дру га је чо вјеч ност, од но сно ви со ко по ста вље на, те шко до
сти жна и кроз дуг жи вот те шко одр жи ва мо рал на вр ли на, ко ја се 
мје ри на дан смр ти и са хра не: „чо ек је нај ве ћи кад умре, / оно што 
му се тад ка же – то му је. / (...) Је дан дан је му ка чо ек би ти, / а она 
је би ла осам де сет го ди на!”

Тре ћа је ри јеч – пра ва ри јеч, на пра вом мје сту, у пра ви час, а 
на ро чи то на са хра ни: „Не цми ли, не го не што ре ци ко чо ек”. Ри јеч 
да је мје ру и ци је ну жи во ту и гро бу, овом и оном сви је ту. Ри јеч је 
мје ра све му, пр ва и по сљед ња исти на. 

Бећ ко вић је жен ским фи гу ра ма и те мом мај ке и мај чин ства 
ра зо рио пред ра су ду о дру го ра зред ној функ ци ји же не у па три јар
хал ном сви је ту. Же на – мај ка, се стра или су пру га – др жи ку ћу 
љу ба вљу, по жр тво ва њем, бри гом за по том ство. Же на је но си лац 
прин ци па љу ба ви и до ма. Она је жи ви стуб кул ту ре, пре но си лац 
тра ди ци је, вред но сних кри те ри ју ма и му дро сти. Ње на дру го ра
зред на по зи ци ја на јав ној сце ни са мо је при вид, као што је и те ма 
мај чин ства са мо при вид но у сјен ци те ме очин ства у Бећ ко ви ће вој 
по е зи ји.

Опо зи ци ја го ре –до ље до би ла је свој пје снич ки из раз у по е ми 
„До њи крај”, ис пје ва ној гла сом „од о зго”, из гор њег кра ја. До њи 
стре ме зе маљ ским, гор њи не бе ским кри те ри ју ми ма: „Бли жи су 
зе мљи, / а ми не бе си ма! / (...) Ли је по је би ти из Гор ње га, / а лак ше 
из до ње га”. Оту да же ља за ви си на ма и ко мич ни, хи пер бо ли зо ва ни 
жал за Три гла вом што ни је у Цр ној Го ри: „Кад сам чуо да Три глав 
ни је у Цр ну Го ру, / три да на сам пре пла ко, Остр о га ми”. Те жња за 
ви си на ма – не у мо љив је Бећ ко вић – има и сво ју ко мич ну стра ну. 

Бећ ко вић је про бу дио и ар ха ич но зна че ње ог њи шта и ва тре. 
Огањ и ог њи ште ме то ни миј ски озна ча ва ју жи ву ку ћу. Гу бит ник 
је онај „ко ме се пре ту ли ва тра на ог њи шту! / Чо ек је чо ек от кад 
ва тру ло жи, / го ве да не па ле ва тре ни сви је ће, / нит има ју што да 
чу ва ју!” Ва тра и сви је ћа су оби љеж ја и зна ко ви жи ве ку ће и ку ћи
шта, и чо вје ка у ку ћи; мит ски уко ри је ње на и уни вер зал на ври јед
ност. Бећ ко вић је мај стор у ак ти ви ра њу и упо шља ва њу ар ха ич них 
и мит ских пред ста ва у мо дер ном пје сни штву.

Тро врх Ме ђе Ву ка Ма ни то га чи не по е ме „Ко сти ћи”, „Ку ка
ви ца” и „Бо го ја вље ње”, све три вр ло раз ли чи те и све вр хун ске. 
Ва ља ис ти ца ти ту ра зно вр сност и ви ше знач ност Бећ ко ви ће вих 
по е ма; то је по у здан пут да се из бјег ну ма нир и јед но смјер ност.

Не зна мо мо дер но књи жев но дје ло ко је ка зу је стра шни ју при
чу, а да је од по чет ка до кра ја про же то цр ним ху мо ром као што је 
то Бећ ко ви ће ва по е ма „Ко сти ћи”. Ко сти ћи ни је су са мо брат ство ни 
пре зи ме, већ је то озна ка за цио на род ко ји је си јао ко сти и гро бо ве 
и чи ја се суд би на мо же до ча ра ти пје ва њем о ко сти ма. На слов на 
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ри јеч у плу ра лу, пре зи ме јед ног на ро да – Ко сти ћи – из ве де на је 
од име ни це кост. Пје сник на бра ја цио низ име ни ца из ве де них од 
исте ри је чи: Ко сти ћи, Ко сти ни ћи, ко ста ри, ко сто ло ми, ко сто гле ђе, 
ко сто љуп ци, ко сто кра ди це, ко сто жде ри, Ко ста дин, Ко ста Ко сто
вић, Ко стур, Ко шта ни ца. Бећ ко ви ћев ка зи вач тра га за пра прет ком 
свих Ко сти ћа и ус по ста вља ква зи пре да ње о по ри је клу: „Сви смо ми 
Ко сти ћи, / од не ко га Ко сте Ко сто ви ћа, / од не куд од гра да Ко сту ра, 
/ са ри је ке Ко шта ни це, / из ко сти не са ко сти рас ти ћи ли!” Ко сти ћи 
су озна ка ко лек тив ног иден ти те та на ро да. 

Ко сти су, од свих тки ва, нај от пор ни је на рас па да ње. Оне су 
чу ва ри ду ше и на да у вас кр се ње и жи вот вјеч ни. За то се чу ва ју у 
гро бу; за то се по кој ник са хра њу је – да би био са чу ван до Вас кр се ња 
и Стра шног су да. За то су ко сти нај ве ћа ври јед ност – у њи ма је на да 
у Спас и жи вот вјеч ни. Оне су мо шти, ако су ко сти му че ни ка и 
све та ца, а гроб пре тка је све ти ња за по том ке; мје сто гдје ће се по
но во пре ци и по том ци са бра ти и здру жи ти до кра ја сви је та. За то 
Бећ ко ви ће ва по е ма по чи ње гра ђе њем гро ба. Ку ћа је при вре ме но, 
а гроб вјеч но чо вје ко во скло ни ште. За то је за Бећ ко ви ће вог ка зи
ва ча гроб ва жни ји од ку ће. Опо ме на је при вид но моћ на и за крат ко 
ври је ме до ми нант на Ја ки ћа ку ла, ко ју су – да би гро бо ве опре ми
ли – ње ни гра ди те љи „ра ста ва ни ли и рас те ме љи ли, / док су је сву 
на гро бље пре се ли ли / и у вјеч ну пре тво ри ли!” Ку ла је при вид тре
нут ка, вар ка мо ћи и угле да, а гроб је вјеч ност. 

Све што је под зе мљом – са чу ва но је, и сје ме је не чег та јан
стве ног и оно стра ног, али и ово стра ног, ви дљи вог би ља: „Све што 
је до ље ни је мр тво, / про ће та ју и су ви кр сто ви, а не дру го, / ни шта 
не иси ли ко гроб но зр но, / ру пи тра ва и ши пи из мла да, / из про
су тих љуц ки јег мо зго ва, / а из очи сук не ко сте ња ча!” Зе мља је 
Ве ли ка Мај ка – ра чу на с том ар ха ич ном мит ском пред ста вом Бећ
ко вић и ожи вља ва је. Љу ди и на ро ди су ду жни да вра те Ве ли кој 
Мај ци Зе мљи оно ли ко ко сти ју ко ли ко су код ње и код Бо га за ду жи
ли: „А за сва ку кост ко ја не ста не / пи та ће нас на Стра шном су ду. 
/ Лош од го вор да ће онај на род / ко ји не вра ти оно ли ко ко сти / с ко
ли ко га је Го спод за ду жио!” Јер људ ска кост је чо вје ко ва су шти на 
и све ти ња: „Љуц ка кост је Бог! / Ни је за луд Све ти Ва си ли је / 
но сио ру ку чо ба ни на Стан ка”. 

Ко сти се на ла зе у њи ва ма: из о ра ва ју их ра та ри. Та мо су за си
ја не да би њи ве би ле све те и да би ра ђа ле. Ка да се ко сти ва де да 
би се са ста ви ле у јед ну гроб ни цу, по ка зу је се ко ли ко зе мља чу ва 
и ра ђа; ко ли ко је гро бље и ко ли ки је ам бар Ве ли ка Мај ка. Ни јед на 
окут њи ца ни је то ли ко ра ђа ла ко ли ко гро бље и Зе мља: „По ва ди ше 
цио сров ко сти, / е оне у Бо га ље по те, оно га, бла га, / за ми ри са сој и 
љуц ко ви на, / они не ка да њи ми рис ро вач ки, / чи ни ти се ова се бр да 
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за пла ка ше, / ђед и унук пр ви пут за јед но! / Ни је сам то ли ки снос 
ви дио / у ове на ше стра не / ни у тра пу ни на та ва ну, / нит је чи ја 
окут њи ца то ли ко ра ђа ла!” Та ко ра ђа гро бље, ве ли ка оп шта окут
њи ца, Ве ли ка Мај ка Зе мља, и чу ва ви ше и бо ље од ам ба ра, тра по ва 
и та ва на. 

Гроб ни ца је и жи вом, про го ње ном чо вје ку скро ви ште и скри
ве ни ца све га што мо же би ти оте то и опљач ка но. Да ји ца је био „ве
ли ка ро вач ка ди ка” и имао гроб спрам се бе, гдје се крио „Ра ду ле 
го ди ну, / ни је го ди ну но ма ло по ви ше / и то ма ло што је про жи вио! 
/ Ни је му би ло го ре но не знам ђе! / А све се ло жи то и ву ну за до
ви јек / и сва ком је зр но ће ло куп но из ва ђе но!” То да гроб вра ћа сва
ко зр но цје ло куп но, по твр да је ње го ве при ро де и свр хе, чу ва ња и 
вас кр се ња вјеч не кли це и сје ме на жи во та. 

За то се за ра су тим ко сти ма и гро бо ви ма тра га; ко сти бли жње
га се пре но се ме ђу бли жње чим се про на ђу. Пре нос ко сти ју је ри
зи чан и по че сто ко ми чан по сао: ни је ла ко до ни је ти ко сти из ма ђар
ских ло го ра и сва ко ја ких бо ји шта, па их ро ђа ци но се у тор ба ма и 
ке са ма, на пле ћи ма, о ра ме ну и у ру ка ма, без од го ва ра ју ћих ис пра
ва, кри јум ча ре ћи их као ду ван. 

Под виг је та ко дра ма тич ну и суд бин ску те ма ти ку, по тре сне 
сли ке ово га и оно га сви је та, опле ме ни ти цр ним ху мо ром и та ко 
при гу ши ти сен ти мен та ли зам и не по жељ ну пре тје ра ну па те ти ку. 
Ху мор ни тон је ус по ста вљен већ на по чет ку: гра ди те љи ма гро ба 
се че сти та и срет ни ва рад као да ста вља ју кућ не те ме ље. По том 
се раз ви ја мо тив сан ду ка, од но сно ков че га за по кој ни ка: сан ду ци 
се ку пу ју уна при јед, за још жи ве љу де. Ми раш је на кре дит ку пио 
два, оцу и мај ци за жи во та, „а Ни кић Па вин за сву фа ми ли ју / и 
још два ма ња при де”. Ђед је у свој већ ле гао, сре ћан што је до био 
нај љеп ши дар у жи во ту, па се под мла дио и пр ви пут на сми јао. 
Цр ни ху мор се ми је ша са ху мо ром ап сур да; дух три јум фу је над 
смр ћу и стра хом од ње. 

Бећ ко ви ће ве по е ме че сто по сје ду ју уну тар њу дра ма тич ност. 
Дра ма тич не сце не и си ту а ци је смје њу ју се са ху мор ним и ди ја ло
шким, па се то мо же по ре ди ти са про мје ном ста ва у му зи ци. Су срет 
род би не с из ва ђе ним ко сти ма је из ра зи то дра ма ти чан, при че му 
се отва ра те ма си ро ча ди ко ја др же у на руч ју оче ву ло ба њу, али и 
дво стру ке си ро ча ди – оне ко ја не ма ју ни оца ни оче во га гро ба. 
Та ко се отва ра и те ма без гроб ни штва, то ли ко че ста, а по пра ви лу 
раз ли чи то мо де ло ва на у Бећ ко ви ће вом пје сни штву. Од бје гли не
срећ ник без гро ба и мр тав бје жи и скла ња се – ве ли Бећ ко ви ћев 
ка зи вач – „ву че гроб за со бом као вук кљу су, / ко зна ко ли ко иг је 
раз дро”. Ка да је на иви ци сен ти мен тал но сти и па те ти ке, Бећ ко вић 
ста вља свом ка зи ва чу у уста не ку нео бич ну, иро нич но по ста вље ну 



709

сли ку или ху мор ну ре че ни цу, као ову о раз др тим гро бо ви ма, као 
да су опан ци, и као што је по ре ђе ње бје гун ца са ву ком ко ји ву че 
кљу су. Ову сли ку ву ка ко ји бје жи од хај ке ву ку ћи гво жђа и кљу су 
Бећ ко вић ће раз ви ти знат но ка сни је у по е ми о хај ци на ву ка.

Онај ко га не ма ни мр тва ни жи ва, ко ји не ма гро ба, ја вља се у 
сну и на обла ку, „ви ђа ју му ду шу ову ди је, / на обла ку се при зи ре 
и по ја вљу је, / при чу ја се на ро ду и утва ра, / све она кви ка квог су 
га зад њи пут ви ђа ли! / Сни је ва ју га ђе ца и по зна ју, / иа ко га при је 
ни је су гле да ла”. Бећ ко вић је успио да ус по ста ви умјет нич ку дис
тан цу пре ма те ми не ста ло га оца и да ту те му мо де лу је ту ђим гла
сом, са еле мен ти ма ху мо ра, о ју на ку не и ме но ва ном или под дру гим 
име ном, али је то мо де ло ва ње, по пра ви лу, на из у зет но ви ско ком 
ни воу, у ни зу ва ри ја ци ја и у ра спо ну од ло кал ног, ро вач ког ми љеа, 
па до ко смич ких раз мје ра. Оно ме ко „не ма свој гроб – ње гов је 
сва ки! / По ста не му гроб Ци је ли Сви јет, / но без ње га Сви јет ни је 
цио! / Гроб ко га не ма је ра на ва си о не, / А сва ки је и ка мен и др во 
/ са мо јед на од ње го вих ра ка”. 

Та ко пје сник до ла зи до сво је оми ље не фи гу ре па ра док са – 
гроб ко јег не ма је нај твр ђи, а ко сти ко јих не ма су нај све ти је: „Нај
твр ђи је гроб ко ји не по сто ји, / не мо жеш га ни сло мит, / нит шта 
дру го од ње га на чи њет! / Нај све ти је су ко сти ко јиг не ма, / те су 
Бож је – ако иг Бог има!”

Бећ ко ви ће ва по е зи ја је у жи вој и кре а тив ној ве зи са ствар но шћу, 
дру штве ном и исто риј ском. Оту да и са ти рич ни ује ди ње го вих 
сти хо ва, ма да су то по пра ви лу сти хо ви ко ји има ју уни вер зал ну 
ди мен зи ју. Та ко Бећ ко ви ћев ка зи вач отва ра те му пра ва по кој ни ка 
на до стој ну са хра ну, што је иде о ло шким про тив ни ци ма за бра њи
ва но, па су по кој ни ци са хра њи ва ни кри шом и но ћу, а на гро бљу 
су љу ди при си ља ва ни чак и да пје ва ју. За то ка зи вач ба ца кле тву 
и ана те му на све оне ко ји не до пу шта ју до сто јан стве ну људ ску 
са хра ну. Та ко је успје шно ак ти ви ран још је дан фол клор ни жа нр 
– кле тва – и ве о ма функ ци о нал но упо тре бљен уз те му за бра не 
са хра њи ва ња. Та те ма има ду бо ку тра ди ци ју у свјет ској књи жев
но сти, па и у Бећ ко ви ћа до би ја уни вер зал ну ди мен зи ју. 

Из у зет но је успје ло мо де ло ва на те ма ба ти на ња бе дре не ко сти у 
ко ла шин ском за тво ру. До га ђај је по мје рен на по че так XX ви је ка и у 
зна ку је ко ме ди је ап сур да. Не спрет ном Кр сту Ма ша но ву је не гдје 
но ћу ис па ла бут на, бе дре на кост, док је кри ју ћи ко сти пре но сио, па 
је на шао шпи јун и за твор ски по вје ре ник – „Ђе љош и ђа во” – и од нио 
је хит но вла сти ма у Ко ла шин. Не срећ ну бе дре ну кост су ту кли сву 
ноћ пе та ма, па је кост „тру ну ла у там ни ци”, бог зна ко ме и ка квом 
крив цу при пи са на, и та мо је Ве ли ки рат до че ка ла. А та да ју је „Во ка 
фак мај стор” уна пре дио у ба ти ну и „ту као спу ће не оним џо гла мом”. 
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О од сје че ним гла ва ма и људ ским ко сти ма бри ну ло се и у 
нај го рим вре ме ни ма. Бећ ко вић опје ва под виг Жи ва на Је ро ти ћа, 
ко ји је украо да хи ја ма по сје че ну гла ву кне за Алек се Не на до ви ћа: 
„Да Жи ван Је ро тић ни је укро да хи ја ма / и до нио у ње дра гла ву 
Алек си ну, / пр ва гла ва ко ју су узе ли – / би ла би нам сви је ма по то ња! 
/ (Кр ва ву је у гуњ за спу чио, / а би је лу из ва дио! / А он црн за мр ко, 
/ а си јед осва нуо / и с дви је би је ле гла ве при сту пио!)”.

Гро бо ви мо гу по ста ти ме та фи зич ки по ду пор њи и „со хе не бе
ске”, па др жа ти цио на род и др жа ву. Цр на Го ра сто ји на три гро ба: 
Све то га Пе тра Це тињ ског, Све то га Ва си ли ја Остро шког и Ње го ша. 
При кра ју по е ме Бећ ко вић до во ди у не рас ки ди ву ве зу кост, гроб 
и ка мен, а са мим тим и Цр ну Го ру ко ја је сва од ка ме на – „Име јој 
је да де но за гро ба!”

Сам крај по е ме је у зна ку за гроб не уто пи је, што се мо же про
ту ма чи ти и као ме та фо ра сје ди ње ња и по ми ре ња ко сти ју, од но сно 
као пу ста же ља за из ми ре њем љу ди, при је све га за кр вље не бра ће 
на зе мљи; бра ће ко ја су је дан дру ги ма за бра њи ва ли са хра ну. За гроб
на уто пи ја је сје ди ње ње свих ко сти ју у је дан гроб ко ји би по стао 
ми ро твор на цр ква: „Да се све ко сти сје ди не у је дан, / да се сло же, 
сми ре и здру же, / под зе мљом би се бар об и сти ни ло / све што чо
вјек сни је ва на зе мљи! / А то брат ство ни ко жи ви ни кад / ни чим 
не би мо го раз дво ји ти!” 

Та че жња за по ми ре њем про вла чи се кроз Бећ ко ви ће во пје
сни штво, не на ме тљи во али упо р но, и про го во ри ла је у књи зи 100 
мо јих пор тре та не дво сми сле но и из ри чи то. 

На срп ском је зи ку не при род но зву чи ре че ни ца: Ку ка ви ца 
пје ва, про сто за то што она ку ка и што је ње но ку ка ње оно ма то пе ја 
људ ског ку ка ња. Ту оно ма то пе ју ве ли ки свјет ски је зи ци и не зна
ју ни ти има ју. Код Не ма ца је, на при мјер, ку ка ви ца ве се ла пти ца 
ку кук, ко ја на го вје шта ва ра дост и про ље ће, па не ма ни ка кве асо
ци ја тив не ни ти кул ту ро ло шке ве зе са жа ло шћу, а по го то ву не са 
жа ло сном пје смом. Ако се књи га Ре че ми је дан чо ек за вр ша ва 
пла чем уну ка Алек се Ма рин ко ва над Цр ном Го ром, ако ле ле ка ње 
над Кр сти њом Га ври ло вом од је ку је књи гом Ме ђа Ву ка Ма ни то га, 
ако су Ко сти ћи пре зи ме и озна ка јед ног на ро да, ако је књи га Ле ле 
и ку ку епи лог „Ро вач ке три ло ги је”, он да је при род но да је ку ка ви
ца глав на пти ца у тој три ло ги ји. Она је сво јом пје смом, кул тур ном 
тра ди ци јом, мит ским по ри је клом, кул ту ро ло шки су ге стив ном 
оно ма то пе јом, а нај већ ма кон тек стом „Ро вач ке три ло ги је”, до би ла 
пред ност над га вра ном, ко ји ју је је ди ни сво јом мит ском ду би ном 
и ви ше знач но шћу мо гао угро зи ти, а по го то ву над ор ло ви ма и со
ко ло ви ма, ко ји су се у ме ђу вре ме ну то ли ко из бру ка ли да су по
ста ли обич на до ма ћа жи ви на. Из у зе так је је ди но вра бац, ју нак без 
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еп ског пе ди греа, ко ји се још ни ко ме ни је укло нио ни ти на пу стио 
сво је ста ни ште и ко ји је у но ви је ври је ме та ко ђе до био вр хун ску 
Бећ ко ви ће ву по е му и сте као сла ву у срп ском пје сни штву од Сла
до ја до Ба ко ви ћа.

Ако је Цр на Го ра ко сов ски збјег у пла ни на ма – а за Ње го ша 
и Бећ ко ви ћа је или то или ни је ни шта – он да је ку ка ви ца дио то га 
збје га, ро ђе на на Ко со ву, из по ло ма, из Ко сов ског ми та, да би над 
тим по ло мом пр ва за ку ка ла као шћер Ла за ре ва, и та ква уле тје ла 
у Гор ски ви је нац, гдје је лек ци ја из ње ног ко сов ског ро ђе ња об но
вље на и утвр ђе на; по ста ла од гла ва ра за шти ће на пти ца упра во као 
ко сов ска прин це за, а у Бећ ко ви ће вој по е ми до би ла но во ко сов ско 
мит ско зна че ње и по ри је кло: „Ве ле да је пр ва из ле ће ла / Оби ли ћу 
из кр ва ва вра та, / кад је све та Ми ло ше ва ду ша / ис под ма ча кри ла 
из ба ви ла”. Она за то од го ва ра на сва по ста вље на пи та ња сво јим 
је ди ним од го во ром: „Ку ку” – и тај њен од го вор је ме та фо ра Бећ ко
ви ће вог тра гич ног ви ђе ња исто ри је, из ра же ног у овој три ло ги ји. 
За то се тај од го вор узи ма као знак ви со ког по ри је кла, чим ку ка ви
ца има за ком кроз све вје ко ве ку ка ти: „Чи ја ти оно би ја ше? / Ку ку/ 
/ Од до бр о га бо га ми! / Ку ку! / Ђе је из ви ра ло, из ви ра ће! Ку ку!”

Али то ку ка ви ци ни је до ста. Она пра ти све срп ске не сре ће и 
жр тве, па ле ти кроз срп ску исто ри ју и кул ту ру од че тр на е стог ви
је ка на о ва мо: „За Ву ком је, пр вим Бран ко ви ћем, / по ле ће ла кле та 
и ку ка ла / и ни је га ду го оста вља ла! / Гла ву Во жда у Стам бол пра
ти ла / што је Ми лош сла мом на пу нио. / Све том сла мом из Во ждо
ве гла ве / се би ни је гни је здо са ви ла! / Па је Ву ку из шту ле ку ка ла 
/ и Ви шњи ћу из пра зних очи ју”. Она је је ди на пре жи вје ла Ко со во, 
као ње гов свје док и пје сник, „и с Ко со ва кре ну ла за на ма. / Од 
та да се и не раз два ја мо, / но ку ка мо и не ута ља мо”. 

Та ко је Бећ ко вић сво ју ју на ки њу и сво ју по е му не рас ки ди во 
ве зао за Ко сов ски мит и за Ње го ша; за ви зи ју Цр не Го ре и Цр но го
ра ца као ко сов ског збје га. Ти ме су и ку ка ви ца и Цр но гор ци оби ље
же ни до кле их бу де би ло – Цр но гор ци сво јом ка пом са цр ним фло ром 
око гла ве и кр ва вим по љем на гла ви, са ле ле ци ма и ту жба ли ца ма, 
а ку ка ви ца сво јим ку ка њем: „Цр на јој је пје сма, цр на зе мља, / црно 
име за цр ну др жа ву, /цр ни свје док нај цр ње суд би не, / цр но гор ска 
цр на по се стри ма”. 

Гро бљем и ку ка њем об на вља се пам ће ње и одр жа ва мит. Ус по
ста вља се мит ско ври је ме – вјеч но са да – и у том вре ме ну сва 
по ко ље ња жи ве за јед но, ба рем оно ли ко ко ли ко ку ка ње и пје сма, 
љу ди и ку ка ви ца пам те: „све је код нас у исти дан би ло, / по ко ље
ња сва жи ве за јед но / у ку ка њу вјеч но сје ди ње на”. 

Бећ ко вић, до и ста, је сте узео пје сму ку ка ви це за на род ну хим
ну. Ова ње го ва по е ма је сте хим на и по хва ла јед ној пти ци и јед ном 
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на ро ду и ње го вој тра гич ној исто ри ји. Бећ ко ви ће вом три ло ги јом 
се раз ли је жу ле лек и ку ка ње, али и пре дра го цје ни сми јех ко ји их 
не пре ста но пра ти, чак и ка да се по ста вља ју нај те жа пи та ња и дају 
гор ки од го во ри, по пут оног на ве де ног о по ри је клу ку ка ви це. 

Ко ли ко год да се осла њао на Ко сов ски мит, Бећ ко вић је ра
за рао је дан еп ски кли ше пје ва ју ћи о ку ка ви ци и врап цу умје сто 
о ор лу, со ко лу или га вра ну. Са ку ка ви цом је ствар уто ли ко за ни
мљи ви ја што се ње но име упо тре бља ва у на ро ду у пе јо ра тив ном 
зна че њу – за озна ку чо вје ка без хра бро сти и сна ге за под виг. Бећ
ко вић је мај стор да на пра ви та кав пре о крет – да ски не кле ве ту са 
ку ка ви це и да ку ка ви цу и врап ца пре тво ри у ју на ке мо дер не срп
ске по е зи је. А то ни је ла ко. 

Има ли уоп ште ри зич ни јег по ду хва та за пје сни ка не го се ла
ти ти те ме нај ве ћег ме та фи зич ког и ре ли гиј ског чу да као што је то 
Бо го ја вље ње, смје сти ти га „у Не знан и Не до ђин” као што су Ров ца, 
па ту те му та ко ва ри ра ти кроз два де сет и два гла са, не ра чу на ју ћи 
оквир ни, два де сет тре ћи, да до бар број та ко мо де ло ва них гла со ва 
иза зи ва сми јех? Бо го ја вље ње и сми јех – ни је ли то го то во не вје ро
ват но и не мо гу ће, и у сва ком по гле ду за стра шу ју ће ри зич но? Бећ ко
ви ћу ни кад ни је не до ста ја ло хра бро сти, али је, по на шем осје ћа њу, 
ово нај хра бри је оства ре ње ко је је на пи сао. Та пје сни ко ва хра брост 
на ла зи упо ри ште у сло бо ди, што екс пли цит но ис ка зу је два де се ти 
глас, по ен ти ра ју ћи овим сти хо ви ма сво је обра ћа ње Бо гу: „Без сло
бо де све се осу ши ло, / а све мо ра не че му да слу жи, / траг је чу да 
у сну и пје сма ма”. По е ма „Бо го ја вље ње” на ста је „ме ђу ја вом и 
мед’ сном”; у та квом се ста њу на ла зи оквир ни ка зи вач док „гле да” 
и „слу ша” ка ко ње го ви пле ме ни ци до че ку ју Бо га. По е ма, да кле, 
сје ди њу је сан и пје сму као про сто ре сло бо де. 

По е ма је ком по но ва на та ко да има оквир ни – про ло шки и 
епи ло шки – глас, ко ји је штам пан кур зи вом, и два де сет два гла са 
ко ји ди рект но раз го ва ра ју с Бо гом, из но се ћи сво је ста во ве, ди ле
ме, сум ње и свој од нос пре ма Го спо ду. Ма да је са мо пр вих се дам 
гла со ва име но ва но, сва ки је ин ди ви ду а ли зо ван и спе ци фич но те
мат ски усмје рен; сва ки је рав но пра ван, што нам да је пра во да 
го во ри мо о по ли фо ни ји, од но сно ви ше гла сју у овој по е ми. Иа ко 
се ти гла со ви не обра ћа ју ди рект но је дан дру го ме, већ са мо Бо гу, 
они су ипак у ме ђу соб ном ди ја ло гу ста но ви шта, ста во ва и иде ја; 
они не сто је рав но ду шно је дан по ред дру го га и сви од је ку ју у чи
та о че вој сви је сти. По то ме је ова по е ма спе ци фич на не са мо у 
срп ском пје сни штву. Бећ ко вић је по е мом оства рио по ли фо ни ју 
ко ја је – сма тра се од Бах ти на на о ва мо – свој стве на са мо из у зет ним 
ро ма ни ма ка кви су ро ма ни До сто јев ског. У том ви ди мо јед но од 
Бећ ко ви ће вих при бли жа ва ња по е зи је и про зе, од но сно до сти за ња 
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оних ис ку ста ва ро ма на ко ја су се сма тра ла у по е зи ји не до сти жним, 
па и по е зи ји стра ним. У то ме ви ди мо и ви со ку ври јед ност ове 
Бећ ко ви ће ве по е ме; ње ну из у зет ност у кон тек сту пје сни ко вог опу са, 
па и у кон тек сту срп ске по е зи је. Бо го ја вље ње је ци је ло јед но по
зо ри ште – при кри ве на ко ме ди ја ме та фи зич ког ап сур да. Ди ја ло
гич ност, ко ју смо уо чи ли у по е ми „Дви је пје сме” и из ме ђу по е ма 
„Не дај се ју нач ки си не” и „Не знаш то њиг”, у „Бо го ја вље њу” је 
го то во драм ски раз и гра на. 

Си ла ском ме ђу ли ти це у Не знан и Не до ђин, Бог се су сре ће 
са два де сет два гла са ко ја му се обра ћа ју и пред сва ким оста је без 
ри је чи, па амо гле да те чуд не љу де ко ји ње му и о ње му го во ре са
свим раз ли чи те ства ри. Два де сет и два пу та по на вља се ре френ 
ис так нут кур зи вом: „А Бог, као Бог, са мо ћу ти и гле да...” Ваљ да 
је и он сам за чу ђен оним што ви ди и чу је о се би, сви је ту и љу ди ма. 
Ва ља ло би се по себ но, про блем ски, по за ба ви ти ра зно вр сно шћу, при
ро дом и функ ци јом ре фре на у Бећ ко ви ће вој по е зи ји, по чев ши од 
ње го ве пр ве по е ме Ве ра Па вла дољ ска па до нај но ви јих оства ре ња.

Тај Не знан и Не до ђин, у ко јем се од и гра ва ова ме та фи зич ка 
ко ме ди ја ап сур да, Ми ко ња Прен тин до жи вља ва као па као, па се 
чу ди от куд Бог у па клу: „От ка ко сам очи отво рио, / слу тио сам – ово 
је па као. / Све о па клу што сам икад чуо / на ову је зе мљу на ли
ца ло. / Ако иђе ка кав дру ги има / и ње га си по њој за ми слио. / (...) 
За гроб ни јег жи во та и не ма!” Ми ко ња раз ви ја сво ју иде ју о па клу 
као до ма ћем, кућ ном про сто ру за се бе и свој на род, и у том про
сто ру се осје ћа су пер и ор ни јим и над са мим Бо гом, јер ту – увје рен 
је Ми ко ња – ви ше не ва же Бож ји за ко ни и Бож ја си ла: „А сад ћу 
ти мр тав ре ћи дви је: / У па клу сам ја код сво је ку ће, / ба рем ође не 
мо жеш ми ни шта, / нит ме имаш ви ше чи ме ка знит, / нит ме мо жеш 
још ђе уда ри ти / ђе ме при је уда ро ни је си! / Рај и ни је за нас Црно
гор це, / нит ода вле пу та у рај има. / Па као је на ша оче ви на. / Па као 
смо, Бо же, за во ље ли / и у ра ју за њим би че зну ли, / од ра ја би па ко 
на чи ње ли. / Шта би Ср бин чи нио у ра ју, / кад ни ко га сво га та мо 
не ма.”

И све је то Ми ко ња скре сао Бо гу у брк, увје рен да га не мо же 
ка зни ти ви ше не го што га је већ ка знио. Ми ко ња ни не по ми шља 
да би Бог мо гао би ти би ће љу ба ви, ми ло сти, пра шта ња, из ба вље
ња и спа са, ни ти му је ика кво из ба вље ње по треб но из ње го во га 
род но га па кла. Ње го во ви ђе ње Бо га је вр ло упро шће но – Бог је 
не ко ко љу то и не ми ло срд но ка жња ва; не ко по пут нај ви шег по ли
циј ског чи нов ни ка или ка квог де спо та. 

Али Ми ко њин до жи вљај за ви чај ног про сто ра као па кла ни је за 
пот цје њи ва ње. Тај до жи вљај пре ра ста у увјер љи ву и ау тен тич ну 
ви зи ју па кла ко јом се Бећ ко ви ћев ју нак бра ни и од па кла, и од се бе, 
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и од са мо га Бо га, па Ми ко њин од нос и пре ма Бо гу и пре ма па клу 
до би ја и ко мич не еле мен те. 

Дра стич ни је је у свом по ри ца њу Бож јег при су ства „у ђа вол
де ри ма и вра го до ли ма” – оно ко је из но си два на е сти глас – он свој 
за ви чај ви ди као про стор за ђа во ла и ту Бог ни ти мо же до ћи „нити 
се мо же одр жа ти: / „Окле Бог у ђа вол де ре у вра го до ле, / ђе се ђа
во ли же не, до ти Бог ро го ве, / ђе је ђа во је два са сво јим нок ти ма 
оп стао, / ђе би је ла Бо га не ви ди мо!”

Овај глас осје ћа дво стру ку кри ви цу – Бо гу и ђа во лу: „Ђа во лу 
што чо ек ни је пра ви ђа во, / а Бо гу, Бог с на ма, ни ко прав и ни је. / 
Дав но је ђа во у љу де уте ко, / ту му је је ди на тму ша оста ну ла / и 
за то смо би стри као ђа во / и до ви јек та мо ђе је ђа во”. 

Људ ска при ро да, ка ко је ви ди овај глас – је дин ство та ме и 
би стри не – по твр ђу је ве зу чо вје ка с ђа во лом ко ји је у чо вје ко ву 
тму шу уте као. Али чо вје ку су – осје ћа то овај по што ва лац ђа во ла 
– по треб на обо ји ца, и Бог и ђа во; чо вјек је обо ји ци крив, обо ји ци 
на ме ти и оба слу жи: „Ми смо кри ви Бо гу и ђа во лу, / (...) нај сла ђе 
је слу жит обо ји цу, / тад чо е ку нај ви ше оста не”. 

Ту, ме ђу ђа во ли ма, чо вјек по ста је чак и све тац, па Бећ ко вић 
по се же за оми ље ним па ра док сом: „Ми не ма мо ни јед ног вјер ни ка, 
/ а да ли смо нај ви ше све та ца”. 

Пот пу но опреч но ста но ви ште за сту па не и ме но ва ни је да на
е сти глас, ко ји ми сли да је баш то по сно и уз диг ну то мје сто, гдје 
се при нуд но во ди аскет ски жи вот, упра во мје сто за су срет с Бо гом: 
„Ла ко ли је ође сре сти Бо га, / лак ше не го иђе на сви је ту, / при је 
не го ико га дру го га. / (...) Овај крш је за се бе гра дио / и смје стио у 
под нож је не ба / и под њим су и над њим не бе са, / ни је ни крш – но 
дво рац не бе ски!” Тај крш и ка мен је ме ди јал ни про стор из ме ђу 
два сви је та, гра нич ник из ме ђу Не ба и Зе мље и сво је вр сна ве за 
ме ђу њи ма: „Ми смо ка мен ме ђу два сви је та, / са ко га се дру ги 
сви јет ви ди. / На не бо смо зе мљом упу ће ни, / не бо нам је од зе мље 
плод ни је, / а на овој ка ме ној пу сти њи / обла ци су је ди но што ра ђа, 
/ а без не ба ни ђе зе мље не ма!” То је ка мен са ко га очи „на оба све та 
гле да ју”. 

Бећ ко ви ће ва по е ма је по ље су ко ба и над ме та ња са свим опреч
них, јед на ко увјер љи вих гла со ва и ста но ви шта, ре ла тив но са мо
стал них од ау тор ског гла са и рав но прав них у том над ме та њу. А 
то је књи жев на по ли фо ни ја.

Оно што Бах тин зо ве кар не ва ли за ци јом из ра зи то је при сут но 
у Бећ ко ви ће вој по е ми, и не са мо у овој. Бог се не до жи вља ва као 
све мо гућ на оно стра на си ла већ као нео би чан гост ко ме се не ко 
об ра ду је, а по не ко би ра до сва ко га го ста из бје гао, па и Бо га жи
во га. Већ је сум њив ње гов си ла зак с Не ба у Не знан и Не до ђин и то 
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мо же би ти озби љан знак при зе мље ња и де тро ни за ци је, ко ја се ту
ма чи као по ли тич ка де тро ни за ци ја: „Сад се сје тио нас / кад су га 
озгор оће ра ли. / Ма ла су му би ла не бе са, / ти је сно под обла ке! / 
Док је био Бог и бо го во, / и док им је тре бо, био је њи ов, / а сад су 
га на ма упу ти ли.” Да кле, мо ра би ти да су Бо га сврг ну ли са тро на 
и „озгор оће ра ли” чим се по ја вио у би је ди и бес пу ћу. Иза ова квих 
ис ка за слу ти се од су ство вје ре и пот пу на ме та фи зич ка пра зни на, 
од но сно устрој ство сви је та пре ма про фа ним ва же ћим иде о ло шким 
и по ли тич ким кри те ри ју ми ма у ак ту ел ној по ли тич кој пи ра ми ди. 

Бог мо же би ти сум њив вла сти ма као и сва ки но ви до ла зник. 
Он по го то ву у ври је ме иде о ло ги је на без вер ју за сно ва не. Чо вјек 
пре пун стра ха и не у твр ђен у вје ри са вје ту је Бо га да што при је 
бје жи ода кле је и до шао, док га ни је сти гла и по ку пи ла ка ква хај ка 
(17. гла ва). Љу ди, ко ји су јед ном због Бо га и цр кве стра да ли, стра
ху ју да им се стра да ње не по но ви. Ства ра се из ра зи то ко мич на 
си ту а ци ја ко ја до би ја са ти рич но зна че ње: „Не од ма жи кад не мож 
по мо ћи, / да због те бе опет не стра да мо, / што смо до сад – не ка ти 
је про сто. / Ти знаш да би смо за те жи вот да ли, / са мо кад би ти 
не што мо гли по мо ћи, /али шта би с ти јем учи ње ли? / Се бе би смо 
на ва тру на ло жи ли, / а за те бе ни ка кве ко ри сти.” Не срећ ни чо вјек 
се пла ши да га ухап ше ни Бог, под ба ти на ма и при си лом, не про ка
же вла сти ма, као што су то мно ги при је ње га чи ни ли, па га мо ли 
да не при зна ни да су се сре ли ни ви дје ли: „а ако те ско ле и ува те, 
/ не при знај да смо те гле да ли, / (...) Ко Бо га те мо лим, уми чи за 
но ва тра га, / да те ође зла ноћ не за ти че, / да те жи ва не ва та ју, / 
ту ви ше не ма Бо га но се мо ра!”

Страх од вла сти и по ли ци је не у по ре ди во је ве ћи од стра ха и 
вје ре у Бо га и љу ба ви пре ма ње му; моћ по ли ци је и вла сти је у очи
ма не срећ ног чо вје ка не у по ре ди во ве ћа од Бож је мо ћи – на зе мљи 
ва же зе маљ ски за ко ни. Не срећ ни до ма ћин ну ди Бо гу ком про ми
сно, не у по ре ди во ко мич ни је ре ше ње – да га не гдје са кри је ње го ва 
же на Ани ца, мај стор у скри ва њу: „Или нек те Ани ца са кри је, / е 
кад она не што од стра скло ни, / то ни са ма не мо же про на ћи!”

По сли је овог гро теск ног пред ло га, до ма ћин под сје ћа ко ли ко 
је чо вјек сла бо и на зло спрем но ство ре ње и ко ли ко се нај ве ћи зло
чин пре ма Бо гу – рас пе ће и бо го у би ство – не пре ста но по на вља и 
умно жа ва: „На прав ди ћеш Бо га по стра да ти. / Да смо ти са мо је дин
ца рас пе ли, / до сад би се то за бо ра ви ло, / но ни је смо ни кад пре ста
ја ли! / И те бе ће да си још то ли ки, / да из те бе злат не лу че сја је, / 
и да ти се до вољ но не осве те.” 

Чо вје ков на гон за бо го у би ством ни је за вр шен Ју ди ним про
ка зи ва њем Хри ста ни Хри сто вим рас пе ћем, већ се кроз вје ко ве 
умно жа ва и до би ја но ве, не ма ње стра шни је об ли ке. Мај стор ство 
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је то при ка за ти ко ми ком и гро те ском. Сли ка Бо га, ко га тре ба да 
са кри је Ани ца, ка ко би га спа си ла од хај ке, је сте сли ка до стој на 
Ра блеа и Бул га ко ва. Де тро ни за ци ја је не сум њи ва и ко мич на, у 
тра ди ци ји утвр ђе на, са свјет ском књи жев но шћу ко ре спон дент на. 

Кар не ва ли за ци ја се ис по ља ва на ро чи то у тје ле сном, у је лу и 
пи ћу. Три на е сти глас је ус хи ћен ви со ким го стом и ука зу је му сва ку 
па жњу ко ју ука зу је стид ном го сту: ну ди му да сјед не у сто ло ва чу, 
да му под мет не ја стук да му је мек ше, пу шта га до ва тре да се изу
је и осу ши обој ке, из ви ја фи тиљ да лам па сви је тли што нај ви ше 
мо же, да је му да опје ни и огре бе ко тао, од ло ми му окра јак хље ба, 
огу ли ко чањ, убла жу је му мли је ко, кр ца ље шни ке, пе че му лој на 
спи цу, ну ди му ле жај, а ују тру тр чи да ви ди има ли га у ко ко шке 
и хо ће ли ско ро сни је ти; по си па му пред ку ћу да се уми је па зе ћи 
да га ко кот не укљу не. Ни је су ли ов дје на го ви је ште не чак дви је 
доц ни је Бећ ко ви ће ве по е ме: „Над ко кот” и „Ко ко шка”? Све што је 
ду хов но – из о ста ло је; на гла сак је на тје ле сном и ма те ри јал ном, 
при че му су су ше ње обо ја ка, гре ба ње ко тла, а на ро чи то опа сност 
од ко ко та из ра зи то де тро ни зу ју ћи и гро теск ноко мич ни за нај ве ћу 
оно стра ну си лу. 

Ти ме се из ра зи то на гла ша ва ме та фи зич ка и ре ли гиј ска пра
зни на сви је та ко ји се до ча ра ва; сви је та пре пла ше ног вла шћу и 
вла да ју ћом иде о ло ги јом ко ја је Бо га за бра ни ла, прог на ла, па чак 
и са хра њи ва ла. „Вје ро во сам ка ко ми се ка же”, ве ли осми глас, а 
Ља ка Бла го јев би при у пи тао: „От кад Бог по сто ји?” Де ве том гла су 
је за све крив Пе тро ни је – да Пе тро ни је ни је вје ро вао, он би вје
ро вао. Де се ти би са Бо гом пра вио по год бу: „Нек по пу шти ма ло 
он, / ми ће мо ма ло по ви ше, / па да жи ви мо ка ко Бог оће. / Бо же 
здра вља, има мо кад вје ро ват.” Пет на е сти го во ри о свом вре ме ну 
као о вре ме ну стра ха, кад „не сми ја смо бит ни про тив ко га, / осим 
про тив те бе, Све моћ ни че. / (...) Бо ја ли смо се не кад са мо те бе, / а 
по сли је сва ког осим те бе”, па је сва ко сво ју људ ску тје ско бу и не
сре ћу из ду ши вао псо ва њем Бо га. Овај глас ова ко у по ен ти из ра
жа ва тај жа ло сни од нос чо вје ка и Бо га: „Љуц ки ли је би ти про тив 
Бо га / ђе се мо же про тив све га би ти, / а кад сми јеш са мо про тив 
Бо га, / шта од то га има жа ло сни је?”

Сва ки глас је про мје на ста ва и то на; до ла зи из дру ге и дру
га чи је сви је сти до но се ћи и дру га чи ји тон у ка зи ва њу, уно се ћи 
но ве мо ти ве и те мат ски про ши ру ју ћи и обо га ћу ју ћи по е му. 

При са мом кра ју по е ме – од два де се то га гла са до кра ја – до
ла зи до ума ње ња ко мич ног и до за о кре та пре ма ин те лек ту ал ном 
и тра гич ном. Два де се ти глас је онај ко ји смо на по чет ку ана ли зе 
ове по е ме ци ти ра ли као про грам ски глас сло бо де; упра во он до
но си обрт. Тај глас ка зу је да „у сва ком чо е ку тре пе ри / трун из ког 
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је жи вот на ста нуо. / Ње го во је пам ће ње бес крај но. / Сва вре ме на 
њим су по ве за на. (...) Кад та трун ка треп не у чо е ку, / по тре се му 
би ће из те ме ља, / по ве же га с не ста лим сви је том”. Тај ма ли атом 
бо жан ског у људ ском би ћу ра ђа че жњу у по тре бу за сло бо дом и 
за ства ра ла штвом у сло бо ди. Два де сет пр ви глас ис ти че огра ни
че ња људ ског ума и вјеч ну људ ску по тре бу за Бо гом: „Ум је љуц ка 
му ка, јер га има, / а не мо же ни шта до ка за ти”; не ба рем што се Бога 
ти че.

Два де сет дру ги глас је за вр шни и нај по вла шће ни ји. Он је 
до био нај ви ше про сто ра – се дам де сет осам сти хо ва – и по зи ци ју 
по ен те у овом аго ну ви ше гла сја. Он по чи ње да нас већ кла сич ним 
сти хо ви ма: „Ла ко ли је уби ти, Го спо де! / Уби ство је рат чо е ка с 
Бо гом”, па он да раз ви ја ту те му ра та чо вје ка и Бо га у за стра шу ју ћу 
ви зи ју кр ва во га по то па и апо ка лип се. Као да је у под тек сту ове 
по е ме у по е ми Ње го шев стих: „Крв је љуц ка ра на на о па ка”, а та 
на о па ка хра на се по твр ђу је и на жи во ти њи, и на зви је ри, а на ро чи то 
на чо вје ку: „Па шче ко је љуц ко ме со про ба / за мр твач ким ков че зи
ма ви је, / крв ин сан ска псе ћу па мет ше не. / Кур јак ко ји од чо е ка 
је де / по би је ли за ноћ од ужа са, / звје ри гор ској огро зи се ду ша”. 

Гра да циј ски кр во лоч ни низ до би ја свој кли макс са чо вје ком: 
„Али чо ек кад крв љуц ку пи је, / не мо же јој сласт за бо ра ви ти, / 
нит се мо же икад на до сти ти, / све жед ни ји је дан на дру го га, / све 
би сла ђе кр ви се на пио, / све кр ва ву усну об ли зу је, / све не би ли 
ср це оздра вио / и на кла ну ду шу на сла дио, / а не ће се ни кад из до
во љит, / нит се крв ник кр ви за ја зи ти, / нит се брат ских на гле да ти 
ја да”. Чо вје ка људ ска крв до во ди у ста ње уби лач ког за но са и лу ди ла; 
Ка ин не пре ста но по на вља свој зло чин над бра том Аве љом. Зе мља 
је кр вљу пре на то пље на и пре пла вље на и не ма на де у из ми ре ње 
чо вје ка с бра том сво јим ни ти у трај ни мир чо вје ка и Бо га. Кр ва ви 
по топ при је ти да пре пла ви на род и зе мљу, па Бо гу оста је да ства
ра но вог Ада ма и сви јет ис по чет ка. Крај „Бо го ја вље ња” је, да кле, 
у зна ку апо ка лип се. 

Иза „Бо го ја вље ња” мо же до ћи са мо књи га Ле ле и ку ку. То 
по ка зу је ко ли ко су ове три књи ге по е ма па жљи во ком по но ва не и 
ме ђу соб но по ве за не. 

Књи га Ле ле и ку ку је епи лог Бећ ко ви ће ве три ло ги је и са др жи 
дви је епи ло шке по е ме: „Ле лек ме не” и „Вуч ја ту жба ли ца”. 

По сто ји из ра зит те мат ски па ра ле ли зам из ме ђу по е ме „Унук 
Алек се Ма рин ко ва пла че над Цр ном Го ром” и по е ме „Ле лек ме не”. 
По хва ла ста рој Цр ној Го ри ис пу ња ва нај ве ћи дио и пр ве епи ло шке 
по е ме три ло ги је. Та кав је ле лек: пр во се хва ли онај за ким се ле
ле че, ка ко би се ис та кла ве ли чи на гу бит ка, па се он да да је ма ха 
жа ло сти и за вр шном ле ле ку. Оно „По ста ли смо дру ги љу ди” Алек
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си ног уну ка по ста је пред мет и раз лог пје ва ња „Ле ле ка...”. По е ма 
је са ста вље на од „про ло га” – увод не пје сме у сла ву Ње го ша – и 
пе де сет шест ме ђу соб но по ве за них пје са ма фраг ме на та не јед на ке 
ду жи не. Сва ки фраг ме нат тра је ко ли ко зах ти је ва ње го ва уну тра
шња ло ги ка и сва ки се мо же ра зу мје ти као ре ла тив но за се бан, 
цје ло вит ис каз. Ци је ла по е ма је ис пје ва на аси ме трич ним „еп ским” 
де се тер цем, али тај де се те рац је ри јет ко пје вљив, већ је ви ше раз
го во р ни стих, што сва ка ко под сје ћа на стих Гор ског ви јен ца. 

По е ма „Ле лек ме не” има свој увод ни, ау то по е тич ки дио, ис
пје ван у по хва лу Ње го шу. Тај дио је штам пан ита ли ком и гра фич
ки ис так нут у од но су на оста ле дје ло ве по е ме. Са др жи укуп но 
три де сет пет стро фич ки рас по ре ђе них сти хо ва: квин ту, три ок та
ве и на кра ју сек сти ну. Овај дио ни је нај не по сред ни је ве зан за 
оста ле фраг мен те по е ме, али је сте по хва ла ста рој Цр ној Го ри, за 
ко јом се ле ле че, на чи јем је вр ху – на Лов ће ну – у сво јој ка пе ли 
по чи вао вла ди ка Ра де, нај ве ћи срп ски пје сник. Ње гош је сам врх 
ста ре Цр не Го ре, па је оту да, ипак, у нај ду бљој ве зи са основ ном 
те мат ском ли ни јом по е ме.

Ових три де сет пет сти хо ва ви ди мо као пре те чу Бећ ко ви ће ве 
по хва ле Пра ху оца по е зи је. Та по хва ла је по че ла увод ном пје смом 
у по е му Ле ле и ку ку: по чи ње се од нај ви ше га вр ха, да би се за вр
ши ло про па шћу Цр не Го ре и Цр но го ра ца. „На вр ху је са мо јед но 
мје сто / И ни кад се не ће упра зни ти”. За то је нај ви ше чу до „што 
пи шу по сли је Ње го ша”, јер је врх је дан и не до сти жан, јед на ко када 
се мје ри па ме ћу, ин те ли ген ци јом и му др о шћу, као и ду шом, ду
шев но шћу и осје ћа њи ма. То је сте Бећ ко ви ћев ви ше пу та по твр ђен 
по е тич ки став ко ји во ди до по хва ле Пра ху оца по е зи је. По хва ла 
пје сни ку је код Бећ ко ви ћа уви јек и по хва ла ње го вом је зи ку: Ње
гош је пје вао „На на реч ју љеп шем од жи во та”. Мо же ли то би ти 
и об ја шње ње за Бећ ко ви ће во при кла ња ње на реч ју?

По себ но је за ту ма че ње иза зов на прет по сљед ња стро фа, тре
ћа ок та ва: „Шта ће но во ако имаш ста ро / При је се бе и нас на пи
са но, / Ко је ти је свак на па мет знао, / Па се мо жеш при дру жит 
пре ци ма, / Исте пје сме истим ри је чи ма / И су за ма на истим мје
сти ма! / Ко ме тре ба ка ква дру га књи га / Тај и ни је из овог на ро да!” 
Она се мо же ра зу мје ти као сво је вр стан по е тич ки кон зер ва ти ви зам. 
Та ко би је би ло нај по гре шни је схва ти ти. Бећ ко вић ипак пје ва по
сли је Ње го ша, ста рог пје сни штва и срп ске епи ке, са сви је шћу о 
ври јед но сти то га ста рог. Гор ски ви је нац и еп ске пје сме су се до и
ста зна ли на па мет. Сви јест о ста ром и ње го вој ври јед но сти је сте 
сви јест о тра ди ци ји и са мје ра ва ње са том тра ди ци јом: ели о тов ско 
са мје ра ва ње са мр тви ма и нај жи вљи ма. Основ ни Бећ ко ви ћев на
пор је ка ко то ста ро упо сли ти у мо дер ном; ка ко по но во пје ва ти 
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„на на реч ју љеп шем од жи во та”, а да то не бу де ана хро ни зам, већ 
жи во и ак ту ел но пје ва ње. Пи са ње са сви је шћу о тра ди ци ји је сте 
при дру жи ва ње пре ци ма, али не по дра жа ва њем и при стан ком на 
епи гон ство, већ пје ва њем сво јим гла сом из сво га вре ме на. А то 
што су су зе „на истим мје сти ма” ре зул тат је пје снич ке осје ћај но
сти, осје ћа ња исто ри је и по на вља ње исто ри је; ре зул тат то га по
на вља ња су уче ста ле апо ка лип се кроз исто ри ју. На рав но, ту свој 
ве ли ки удио има и дје ло ва ње тра ди ци је. Бри шу ћи сво ју су зу, пје
сник ути ре и су зу вла ди ке Ра да.

За вр шна сек сти на ста вља зна чењ ски ак це нат на про бле ме 
иден ти те та и ње го ве про мје не. Упра во је Ње го ше во пје ва ње би ло 
у од бра ну иден ти те та и про тив на род не дез о ри јен та ци је. Ко ми
је ња свој иден ти тет по ста ју ћи не што дру го, тај гу би сво је прет ке, 
се бе и сво је по том ке; тај ће сју тра при хва ти ти не што тре ће, па че
твр то и ни ко не зна шта ће од ње ге би ти и ку да ће га оту ђе ње од 
се бе од ве сти; то је он да чо вјек без иден ти те та, чи ја из гу бље ност 
у ма гли бу дућ но сти во ди у пра зни ну. Тај је из гу био сва ку ве зу с 
пре ци ма, па је и сво је мр тве по гу био. Ако су у тој ма гли иден ти
те та на род не во ђе, он да они мо гу по ве сти на род у опа сну аван ту ру 
гу бље ња иден ти те та ци је лог на ро да. Мо же ли цио на род из гу би
ти сво је мр тве? Тај про блем је Ње гош нај дра ма тич ни је осје тио и 
опје вао. За то је он вјеч ни ори јен тир, уко ли ко не же ли мо да по гу
би мо сво је мр тве, али и жи ве. Ве ли ка по е зи ја се по ка зу је да ле ко
ви дом и све ак ту ел ни јом, и Ње го ше ва и Бећ ко ви ће ва. О то ме пјева 
ова Бећ ко ви ће ва по е ма.

Три де сет пе ти фраг ме нат у по е ми је из у зет но успје ла по хва
ла су зи. То је крат ка про грам ска пје сма од де сет сти хо ва ко јом се 
оправ да ва ју плач, ле лек и кук ња ва. Су за пје снич ког су бјек та је 
су за пам ће ња: она све пам ти, чу ва и пје смом пре но си, ма да је то 
пам ће ње гор ко и цр но као Цр на Го ра. Су за је ме то ни миј ска за мје на 
за све пла че ве, ле ле ке и ту жба ли це: „Су зо мо ја, све си за пам ти ла, 
/ Па сад жи виш од оног што пам тиш. / До кле пам тиш, до тле и по
сто јиш. / Не жи ви се са та квим пам ће њем”. Пје сник и ње го ва су за 
жи ве од то га што пам те и док пам те. У пам ће њу је услов по сто ја
ња и иден ти те та. Срп ски мо дер ни пје сни ци су, при је и не за ви сно 
од те о ри ја сје ћа ња и пам ће ња, ње го ва ли и сво јом по е зи јом утвр
ђи ва ли кул ту ру пам ће ња, ма ко ли ко би ло го то во не под но шљи во 
те шко жи вје ти „са та квим пам ће њем”. Крај су зи и пла че ви ма је у 
не до глед ној бу дућ но сти, кад се на вр ху ни пам ће ње и пре ђе у опро
штај; ка да се ис пра ве не прав де: „Пра ви ће ти крај он да на и ћи / 
Кад све при миш, схва тиш и опро стиш / И ста ре се ис пра ве не
прав де / Под не ки јем но вим ти ра ни ма”. А до тле ва ља пла ка ти, 
ле ле ка ти и ту жи ти са су зом пам ће ња у оку и на обра зу. 
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Че тр де сет тре ћи фраг ме нат је по хва ла ка ме ну од ко је га је 
Цр на Го ра са чи ње на. Ка мен је оли че ње чвр сти не и по сто ја но сти, 
без на зат ка и на прет ка, и по тој вјеч но сти и не про мјен љи во сти 
– бли зак Бо гу: „Тво рац би га по знао да га ви ди!” Од ка ме на не ма 
ни шта бо ље, „При род ни је, чвр шће, пот пу ни је”. Из за јед ни це чо
вје ка и ка ме на „Не ка вје ра мо ра се ро ди ти”. За вр шна три сти ха 
ове пје сме мо гла би би ти нај ве ћа по хва ла Ра ич ко ви ће вој „Ка ме ној 
успа ван ци”: „Са мо оно што се ска ме ни ло / Пре те ћи ће од све га на 
зе мљи / И ни ка да про па ну ти не ће”. Цр на Го ра је по стој би на ка ме на 
и по сто ја на ка ме на ку ћа. Ка мен је по сво јој вје ко ви то сти и не при
стра сно сти та ко ђе онај што свје до чи и пам ти од пам ти ви је ка про
шло сти до пам ти ви је ка бу дућ но сти. Од ка ме на су и све те пла ни
не – Лов ћен и под Лов ће ном Це ти ње и Остр ог: „Шта је Лов ћен до 
Го ра Ота ца / С ко је на ше Не бо от по чи ње? / На ко ју се сви по јед ном 
пе њу, / А Ца ри град по ве дри ни ви ди. / Шта Це ти ње не го све ти 
пре сто / Ђе кан ди ло не у тје шно цап ти / На ко сти ма ци је ла на ро да? 
/ Шта је Остр ог но ол тар те цр кве / Ђе нај ве ћи ви дар цр но гор ски 
/ И Остро шки Чу до тво рац слу жи?”

Свим тим ка ме ним све ти ња ма прет хо ди и уте ме љу је их Ко
со во као нај ве ће жр тве но мје сто: „Шта Ко со во но жр тве на пор та 
/ Ђе је сва ки од нас по ги нуо / Дав но при је но што се ро дио!”

Цр но гор ци по ста ју ро ђе њем ко сов ски ју на ци и дио ко сов ске 
жр тве. Вре мен ски па ра докс о њи хо вој смр ти при је ро ђе ња ис ти че 
њи хо во по ри је кло – Цр на Го ра је Ње го шев ко сов ски збјег – и ду хов
но на сље ђе Ко сов ског за вје та ко ји је упра во у Ње го шу до био сво га 
нај ве ћег пје сни ка. Ко сов ска бит ка још тра је, а „Нај по то њи ко сов ски 
ју на ци / У Цр ној су Го ри из ги ну ли”. Ко со во је по ги би ја за по раз 
ко ји је ску пљи и ви ши од жи во та. Тај ко сов ски на ук су пре у зе ли 
ста ри Цр но гор ци. Са мо жр тво ва ње је услов од бра не иден ти те та, 
па и одр жа ња са мо га жи во та за јед ни це. Ту не по ма же ни ка ка ва 
ра чу ни ца ни ти ра ци о нал на при ча о бо љем жи во ту. Ако бо љи жи вот 
под ра зу ми је ва пр о мје ну или гу бље ње иден ти те та, је ди ни је из бор 
бор ба и жр тва: „Стра шно ли је ги ну ти за по раз, / Горд на оно због 
че га уми реш, / За по бје ду прав де а не љу ди! / Ко не ги не он да кад 
не мо ра, / Са да ту ђу по вје сни цу учи. / Да се ни је бој ни је дан био 
/ Би ло би нас ви ше, али ко га? / И би ло би бо ље, али ко ме?”

Ње го шев прет ход ник, ко ји га је иза брао и жи вот му од ре дио, 
био је ње гов стриц све тац – Све ти Пе тар Це тињ ски. Он је је ди ни 
вла дар на сви је ту ко ји „иде зе мљом но ћу” и ко ји је „кле тва ма зе мљом 
упра вљао / да му сва ку Го спод усли шу је / А Не бо му не при ма 
гри је ха!”

Ста ра Цр на Го ра и Цр но гор ци су сти хо ви ма очу ђе ни и ми ти
зо ва ни: пре се ље ни у пр о сто ре све то сти: „Ни је ово зе мља не го Не бо, 
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(...) Не ма Не ба ко је је чи сти је, / Са мо да је још и зе мља та ква!” 
На се ље на све ци ма и жр тва ма, Цр на Го ра је по ста ла сво ја за ду
жби на, ма на стир: „Цр на Го ра – име ма на сти ра”. Она је за ду жби на 
и кр сти о ни ца „Ме ђу Ри мом и међ Ца ри гра дом / Ђе по ди вља ка лем 
пра во вјер ни”. Али та ква Цр на Го ра при па да про шло сти, а у са да
шњо сти је све цр ња: „Стра шно ли је што те ви ше не ма / А стра шни
је што и сад по сто јиш”. Ста ра Цр на Го ра је умр ла, а но ва је – 
„Стра на ри јеч и ла жно остр во”: „Умр ла је Ста ра Цр на Го ра / И без 
ње се му че Цр но гор ци, / (...) По мри је ће, но већ при је то га / Се бе и 
њу мр тву обру ка ти”. 

Ста ра Цр на Го ра је уте ме ље на на су ро вом вред но сном си сте му 
и бра ње на њи ме. Ту жи вот ни је ни ти мо же би ти нај ве ћа ври јед ност 
већ оно за шта се мо ра, кад тре ба, умри је ти – „Цр на Го ра и ње на 
сво бо да”, ка ко би ре као Ње гош. Циљ људ ско га жи во та је из над и 
из ван са мо га жи во та, што је сте у осно ви Ко сов ског за вје та: „Ако 
не маш за што умри је ти, / Ни је си се ни тре бо ра ђа ти. / Ако не знаш 
што си се ро дио / И за пра ву смрт си за ка снио. / Циљ људ ско га жи
во та је не што / Због че га ћеш жи вот пре зи ра ти”. То је су ров – еп
ски и тра гич ки – си стем ври јед но сти за ко је но во ври је ме и но ви 
Цр но гор ци не ха ју. Но во ври је ме је у зна ку ни ског и ко мич ног. 

Но во ври је ме је за бра ни ло крст и вје ру – оно што је ста ру 
Цр ну Го ру сто ље ћи ма одр жа ло: „За лу ду смо у крст уво ђе ни. / 
До спје ли смо се би иза ле ђа / И без вје ре опет уми ре мо”. У пе де сет 
че твр том фраг мен ту се на бра ја у шта су се Цр но гор ци из ро ди ли: 
од „гор дих ко но ба ра” до „при пу зних под љу ди”, „ке зи зу бе не бра ће 
и од љу ди”, па све до из дај ни ка у на род ној но шњи: „Из дај ни ци и 
на род ној но шњи / Не ја ки ма не да ју пре да се, / Пред ја ки ма са гла
вом по да се”. За тим стра вич ним по ср ну ћем од је ку је ле лек у по
е ми „Ле лек ме не”. Бећ ко вић да је ма ха сво јој уби стве ној иро ни ји 
и не ма ње ра зор ној и де тро ни зу ју ћој па ро ди ји ко је во де у же сто ку, 
бо ја ти се – ду го ва же ћу са ти ру. Ве ли ки са ти ри чар је онај чи ја са
ти ра уви јек дје лу је, а Бећ ко вић је ве ли ки за то што ни је са мо, ни ти 
је при је све га са ти ри чар, али се ње го ви са ти рич ни из ле ти не по гре
ши во пре по зна ју, ма да су уком по но ва ни у цје ли ну ви зи је не до стој
не про па сти јед ног ве ли ког сви је та и ње го вог си сте ма ври јед но сти. 
Та ви зи ја се гра ди на ни ском и ко мич ном; на па ро ди ји ври јед но сти 
ста ре Цр не Го ре и Цр но го ра ца. Бећ ко вић је мај стор и дво стру ке 
хи бер бо ле, из ра же не на ро чи то на са мом по чет ку по е ме „Ле лек 
ме не”, али про ву че не кроз ци је лу по е му. Ка же мо – дво стру ке хи
пер бо ле, што ће ре ћи хи пер бо ле уве ћа ва ња и ума њи ва ња – и ка да 
сла ви и уз ди же, и ка да де тро ни зу је, сни жа ва и ра за ра. 

Пје сник је „Ле ле ком” ус по ста вио те мат ску коп чу са за вр шном 
„Вуч јом ту жба ли цом”: пет пје са ма – по чев ши од пе те па за вр шно 
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са де ве том – уво ди те му из гна не, без гроб не вој ске и од мет ни ка по 
шу ма ма и пе ћи на ма. Ме то ни миј ски, он ти ме уво ди при кри ве ну 
те му оца као при пад ни ка те без гроб не вој ске. „Вуч ја ту жба ли ца” 
је, уз сву сво ју уни вер зал ност, ипак ту жба ли ца за оцем. 

„Вуч ја ту жба ли ца” – за вр шна по е ма три ло ги је – има тач но 
три ста три де сет сти хо ва и исто то ли ко ту жба лич них че тво ро сло
жних „при пје ва” са ва ри ја ци ја ма име на Вук. Ва ља ло је има ти 
ве ли ку је зич ку има ги на ци ју, па то ли ко пу та ва ри ра ти Ву ко во име 
у стро гом скло пу ме три ке и бо ла. Бећ ко ви ћу је зич ке има ги на ци је 
ни кад ни је не до ста ја ло, али смо увје ре ни да ће и ње га из не на ди ти 
ова ста ти сти ка. Стих је до сљед но ту жба лич ки, са ста вљен од три 
че тво ро сло жна члан ка (4 + 4 + 4), при че му тре ћи при па да ту жба
лич ком при пје ву, од но сно ва ри ја ци ји Ву ко вог име на. Али ва ри ја
ци је Ву ко вог име на че сто на ла зи мо и у „основ ном” сти ху, обич но 
у пр вом, а кат кад у оба, од но сно сва три че тво ро сло жна члан ка. То 
је по ста ло пра ви ло од двје ста ше зде сет пе тог па до три ста три де
се тог сти ха – да кле, у по сљед њих ше зде сет шест сти хо ва.

„Вуч ја ту жба ли ца” ни је са мо ту жба ли ца за Ву ком већ и за 
ње го вим не по сто је ћим гро бом – за гро бом ко га не ма, а ко ји не до
ста је ви ше не го сам Вук. Има ти гроб, зна чи има ти се око ко га оку
пи ти, сви је ћу за ду шну при слу жи ти и гроб су за ма за ли ти; мо ли ти 
се за упо ко је ње и спас ду ше с вје ром у Бож ји суд и вас кр се ње. 
За то је ова ту жба ли ца исто вре ме но и рав но прав но и за гро бом и за 
Ву ком. Тај иде ал ни гроб би мо рао би ти на упа дљи вом и оцје ди том 
мје сту, у окри љу цр кве, од мах уоч љи вом: „Из от пр ве уоч но га, очњи 
Вуч ко! / За при ла ска при ступ но га, Ву ји мио, / За ко ле жа при клад
но га, мр ки Ву кољ! / За по душ ја уред но га, Ву ко си ме! / За оку па 
би ра но га, би ран Вуг драг! / За до ку па на пут но га, Ха џи ву че! / За 
ис ку па сан ђел но га, Ста ву ча не! / За ле ле ка от клик но га, ле ле Вуч ко! 
/ Ко у гро ба пје ва но га, Ву ко сла ве”. Ето че му све гроб слу жи и ка ко 
се па жљи во би ра гроб но мје сто. Гроб је по тре бан жи ви ма ко ли ко 
и по кој ни ку. Гроб је вјеч на и све та ку ћа, мје сто гдје је људ ско ти
је ло са хра ње но, што зна чи са чу ва но до да на Вас кр се ња или Су да. 
За то је гроб исто што и чо вјек. За то су дје ца без гроб но га оца дво
стру ка си ро чад – без оца и без оче во га гро ба. За то се пр ви стих 
из два ја као ја ук за гро бом ко га не ма, као же ља за вјеч ним Ву ко вим 
гро бом, јер кад би има ли гроб, има ли би и Ву ка и ње му са чу ва но
га за вјеч ност: „Да је на ма гро ба тво га, Ву ко бра те!” За то се жу ђе ни 
гроб опи су је као иде ал ни гроб, као гробиде ја, и том опи су при па
да ју пр ва осам де сет че ти ри сти ха, што из но си око че твр ти не по
е ме. Гроб мо ра би ти сре зан и са ли вен од ка ме на: „Све од стан ца 
ку ца но га (...) / Од ка ме на по де сно га”. Ров ци су и у пје сми ка ме на 
Ров ца, а Цр на Го ра је сва од ка ме на. У „Вуч јој ту жба ли ци” леб де 
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они сти хо ви фраг мен та о ка ме ну из „Ле ле ка...”. Ка мен је свет, не
про мјен љив, на лик Бо гу, па чу ва и пам ти. У иде ал ном гро бу, који 
се на ја ви са ња и из ду би не ду ше жу ди, ка мен је са вр ше но сљу бљен, 
„Без звир ни ка ика кво га (...) / За про цмиљ ка сун че во га”, ка ко би 
са чу вао упо ко је ног Ву ка. У ни зу од пет по ре ђе ња ко ја до ча ра ва ју 
бес пре кор ну са ли ве ност гро ба, по сљед ња два упу ћу ју на све тост: 
„Ко из во ска ва ђе но га (...), / Ко од се дре сте са но га”. Се дра се си је че 
и „те ше” за ма на стир ске и цр кве не зи до ве, а без во ска је не за ми
слив би ло ко ји све ти об ред, јед на ко у цр кви, у ку ћи или на гро бу. 
И во сак и се дра омо гу ћа ва ју иде а лан об лик и склад; по год ни су 
за мо де ло ва ње. За то су уве де ни у ту жба лич ки иде ал гро ба.

Све тост гро ба се ви ди и по то ме што је тај иде ал ни гроб смје
штен „Ис под кри ла цр кве но га / (...) Над њим кр ста ус прав но га (...) 
/ Под ћи во том дво ре но га”. Тај крст је, оче вид но, ис под Остр о га, 
дво стру ко осве ћен и „дво рен” под и пред ћи во том Остр о шког Чу
до твор ца. Гроб би мо рао би ти про стран „За ков че га ду гач ко га” на
пра вље ног од лу че ве да ске ше га ни це и из ну тра по су тог пи ље ви ном, 
ка ко би крв уби је но га Ву ка ма ње ка па ла из сан ду ка. Ни у ту жба
ли ци се не за бо ра вља ко ри јен и „оџак” ко ји во ди до Ко со ва и од Ко
со ва: „Са оџа ка гла си то га, твог, Ву ка ло! / Од пре бје га ко сов ско га, 
Ву ко ла ја!” Име Вук да је по во да да му се по ри је кло тра жи у пре хри
шћан ском вре ме ну, па у пр вот ном јаг ње ту ко је се од пам ти ви је ка 
кла ло као жр тва на кућ ном те ме љу. Вук је ду бо ко ути снут у срп ску 
кул ту ру и тра ди ци ју, па се на шао као за штит ни знак пре по зна ва ња 
на Бал ши ном ко ва ном нов цу – пер пе ру: „И пер пе ра Бал ши но га, 
пра Ву чих на! / С вуч јом гла вом ко ва но га, жут Ву ка те!” Ово жут 
Ву ка те нео до љи во звуч но и бо јом асо ци ра на жут ду кат, од но
сно на Бал шин пер пер с вуч јом гла вом, па се та ко ду кат и Вук на 
тре ну так по ис то вје ћу ју. 

За ци је ло, мит ско и за штит но име Вук но си у се би на сла ге ста
ре срп ске ми то ло ги је – озна ча ва па ган ског бо га – а он да и све оне 
на сла ге ко је су хри сти ја ни за ци јом и кул ту ром сте че не. Бал шин 
пер пер са вуч јом гла вом по твр ђу је ве зу с пам ти ви је ком, али и уко
ри је ње ност ву ка у до ма ћој, хри шћан ској кул ту ри срп ској. Вуч је 
име све те кул тур не и мит ске сло је ве пам ти, па је Бећ ко вић, ро
не ћи у мит ске ду би не с оче вим име ном, мо рао сте ћи при сан од нос 
са Вас ком По пом, ко ји је на вуч јем ми ту из гра дио до бар дио сво
је ви зи је сви је та. Уо ста лом, ту бли скост по твр ђу ју и Бећ ко ви ће ви 
по ет ски пор тре ти.

Осам де сет пе ти стих до но си пре о крет и не га ци ју сна о иде
ал ном, жу ђе ном гро бу јед но став ном и су ро вом кон ста та ци јом: 
„Но ти не маш ни ка кво га, ни ђе Ву ко”. По том се на бра ја ко све има 
сво ја гро бља, са мо Вук не ма „Ни гро бур ка – не би ло га”. Ни је нам 
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по зна то да је не ко при је Бећ ко ви ћа ство рио или упо тре био ову 
ри јеч – гро бу рак; би ће да је то је дан од про сје ва ње го ве је зич ке и 
по ет ске има ги на ци је. На су прот иде ал ном гро бу и гро бу ми ну лих 
ци ви ли за ци ја фик тив на ту жи ли ца на бра ја сва си ро тињ ска, ка жње
нич ка и си ро тињ ска и по ни жа ва ју ћа гро бља, с осје ћа њем да би 
би ло ка кав Ву ков гро бић био утје ха. Бећ ко ви ће ва ту жи ли ца се 
кре ће кроз ми то ло ги ју и исто ри ју до Бо ди но вог гро ба и до гро ба 
мла де Гој ко ви це у Ска дар узи да не, из ко је га цу ри ље ко ви то мли
је ко. Ни та кве утје хе од Ву ка не ма. Се стра – а она је, као и у Гор
ском ви јен цу, ту жи ли ца – не мо же да се по ми ри да од та ко зор ног 
чо вје ка ни шта ни је оста ло: „Од ве ли ка зо ра тво га, ин Ву ши не! / 
Па ни нок та опа ло га, Ву ко ба те!” Се стра од ве ли ке жа ло сти ку не 
мр тво га бра та што ни је оста вио ба рем пра зан гроб иза се бе: „Бог 
т’ убио и мр тво га, он Ву ки на!” Та кве кле тве су по вре ме на ту жба
лич ка фор му ла и по пра ви лу су из раз нај ве ће ту ге и не ми ре ња са 
суд би ном. И пра зан гроб би био мје сто оку па и утје хе си ро ча ди 
и род би ни.

Се стра до жи вља ва Ву ков гу би так као „не мир искон ски”. Вук 
ни је са мо ли шен жи во та већ и смр ти, и гро ба, а то не мо же при хва
ти ти ни јед на ду ша, ни ум, ни јед на во да, па се се стра ла ти ла ми то
ло шких и ре ли гиј ских асо ци ја ци ја: „ков че га Но је во га”, „Зна ме на 
Та вор ско га”, „име на Си он ско га”. Ни оту да не ма спа са ни утје хе. 

Се стра се он да обра ћа Бо гу и ку ми га за би ло ка кав би љег Ву
ков, бра та ко ји је иш че зао са оба сви је та. Ово ку мље ње Бо га та ко ђе 
је по вре ме на ту жба лич ка фор му ла ко јом се, у овом слу ча ју, по ку
ша ва ис пра ви ти ве ли ка ме та фи зич ка не прав да. Али не ма од го во ра 
ни утје хе: Ву ков не по сто је ћи гроб и гу би так оба сви је та ни је мо гао 
би ти тје шен сви је ћом ни ти за ли вен су зом, ни ти пре ли вен об ред ним 
ви ном. Оста ло је са мо „име уроч но” ко јим се стра ни ко га не мо же 
до зва ти „До зви јер ца пла нин ско га, жив Вуц ка не! / Из ву ко вја сви
ја но га, Ву ке ни ја! / Су ри ву ка син га во га, сур Ву ке за”. Гор ска зви јер 
вук, пра бог и пра о тац, је ди но је чи ме брат Вук жи ви. Мит је не пре
ста но ак ти ван у овој ту жба ли ци и ње го во при су ство се при кра ју 
по е ме по ве ћа ва. Та ко се стра слу ти да је Ву ков гроб бес кра јан; да је 
оно ме ко не ма гро ба – гроб сву да; да је Вук, као мит ска зви јер, и 
као њен брат Вук, сву да го њен, „кроз сва не ба”, „До обла ка за гроб
но га”, али да су оба уте кли у се стрин сви јет и у ње ног Бо га утка ни; 
да су бра ње ни „вуч јом вој ском”, што је у овом кон тек сту ви ше знач
но. Али та кав без гроб ни брат спа сао се од га вра но ва и од кр сто ло ма, 
од гр о бо де ра и кр сто жде ра, од уз ми ду ха и сно кра ди ца, од сва ке 
гр о ба ри не и смет ње. За то се стра опет за утје ху при зи ва „ву ка сво
га”, али „И па сти ра ње го во га, Ву чи са ва”. Па стир је, на рав но, Све ти 
Са ва, па оту да и ова сло же ни ца у име ну – Ву чи са ва.
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Сли је ди Бећ ко ви ће во је зич ко чу до, ко је би, ипак, мо ра ли опи
си ва ти је зи ко слов ци. То је бо га то по и гра ва ње из ве де ни ца ма од 
ри је чи вук. Вук од јед ном вас кр са ва кроз све то чу до од је зи ка и 
ми то ло шких асо ци ја ци ја од Све то га Са ве до по ро дич но га пре тка 
Ву ја, а за тим до би је лог ву ка – „Ср би на би је ло га”, па до не бе ског 
астрал ног са зве жђа вук. Вук је опет укот вљен у кул ту ри, у свом 
ду хов ном прет ку и име ња ку Ву ку Ка ра џи ћу и у ву ков ском је зи ку. 
При кра ју по е ме се ак ти ви ра и Ме ђа Ву ка Ма ни то га, а тај Ву ков 
текст се на ла зи као мо то Бећ ко ви ће ве књи ге по е ма Ме ђа Ву ка 
Ма ни то га. То нас још ви ше увје ра ва у епи ло шку при ро ду и функ
ци ју ове по е ме ту жба ли це. Нај зад се стра пре по зна је Ву ко ви ну као 
свој род, а свој на род као кур јач ки ко ји је од ву ко ва по стао и ву ко
ви ма је вра ћен. По е ма се за вр ша ва ри јеч ју Све то вук у ко ју су ста ли 
сви ву ко ви, од па ган ских до са вре ме них, па и до Ву ка за ко јим се 
ту жи. Све то вук је, ипак, не ко из ми ре ње и утје ха, крај „при че” и 
ту жба ли це.

Бећ ко вић је у епи ло гу ак ти ви рао два фол клор на го вор на жан ра 
и дао им – на ро чи то ту жба ли ци – не ви ђе не ди мен зи је и пот пу но 
мо дер ну при ро ду. То су са да мо дер не по е ме ко је има ју функ ци ју 
епи ло га у Бећ ко ви ће вој три ло ги ји. Жа ли мо што Ми о драг Па вло
вић – озби љан по зна ва лац ми та – ни је на пи сао есеј о „Вуч јој ту
жба ли ци”, ко ју је та ко ви со ко ци је нио. На ше спо соб но сти су мно го 
скром ни је, али смо по ку ша ли да обра зло жи мо свој ви со ки суд о 
овим по е ма ма. 

Др Јо ван М. Де лић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за срп ску књи жев ност са  
ју жно сло вен ским књи жев но сти ма
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