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ДОПЕВАНОУНЕ ДО СПЕ ВУ

Бе ћир Ву ко вић, Не до спев, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни”, 
Кра ље во 2021

То ком ви ше од че ти ри де це ни је плод не пе снич ке ка ри је ре, Бе ћир 
Ву ко вић сва ком но вом пе снич ком збир ком до дат но ис пи ту је из ра жај не 
до ме те срп ског је зи ка и сво јим пе снич ким за у мом по сте пе но осва ја и 
про ми шља све ши ри ме та фи зич ки хо ри зонт. Нај но ви ћа Ву ко ви ће ва збир
ка пе са ма Не до спев (2021), штам па на у окви ру еди ци је „По ве ља”, пред
ста вља део је дин стве не це ли не, ка да је реч о те мат ском је згру ње го вог 
пе сни штва. Бе ћир Ву ко вић, чи ји је опус до са да пре ве ден на ви ше од 
де сет је зи ка, да ле ке 1980. го ди не за по чи ње сво је пе снич ко про ми шља ње 
све та пр вом збир ком под на сло вом Чи сто ста ње, у из да њу „Књи жев не 
омла ди не Ср би је”. Овај по ет ски ди ја лог по све ће но се на ста вља у сле де ћих 
че тр на ест књи га пе са ма од ко јих из два ја мо збир ке Кад ују тру га вран 
осва нуо (1989), Цр на умет ност (1994), те Ад ми ни стра ци ја стра ха (2016).

Ву ко вић је ства ра лац ко ји, сле де ћи соп стве ни пе снич ки им пулс, 
по е зи ју до жи вља ва и пред чи та о цем обе ло да њу је увек чвр сто скоп ча ну 
с исти на ма са вре ме ног све та. Он та ко, те же ћи про ми шља њу „чи стог 
ста ња” са вре ме ног тре нут ка, ства ра пе сме сна жно обе ле же не ре зиг ни
ра но шћу и там ним то на ли те том, те из ра же ном ефект ном ди на ми ком 
сти хо ва. Чи та ју ћи Ву ко ви ће ве пе снич ке збир ке ка ко из ра не та ко и из 
зре ле фа зе, су о ча ва мо се с лир ским су бјек том ко ји, пре и спи ту ју ћи на лич
је све та, го во ри о ње му ци нич нохлад но: „без гро ба ра осе тљи ви / ор га
ни зам све та / рас пао би се”. На сло вом Цр на умет ност (1994) Ву ко вић 
упу ћу је на гор чи ну као на још јед ног но си о ца ње го ве по е ти ке. Лајт мо
тив ска та ма, хлад но ћа и брит кост из ра за на мо мен те во де чи та о ца до 
гра ни це су о ча ва ња са де мон ским: „чи сти ме лан хо лик / знам да ћу у па као 
/ знам умре ти / у пра зној со би”. Ова ква рас по ло же ња Ву ко вић до дат но 
ар ти ку ли ше при бе га ва ју ћи уста ље ним кон траст ним пре пли та њи ма све
тлих и там них мо ти ва у ис тој пе сми. При ме ра ра ди, пе сму „Не над” 
по чи ње сти хо ви ма: „Бе ше ле по ју тро / вра не ви со ко кру же”, а по след њи 
ди стих гла си: „вр бе се ску пи ле уо ко ло / ту спа ва мр тво де те”.

На сло вом ко ји не мар ки ра слу чај но збир ку об ја вље ну 1989. го ди не, 
Кад ују тру га вран осва нуо, Ву ко вић по ка зу је сна жни сен зи би ли тет за 
на ци о нал ни мит, ак ти ви ра ју ћи у све сти чи та о ца бар два асо ци ја тив на 
то ка и пре но што овај за ко ра чи у сти хо ве. Пр ви, онај очи глед ни ји, директ
но ре фе ри ше на ју нач ке пе сме, тј. на ва ри ра ње ан то ло гиј ских сти хо ва 
на род ног пе ва ча: „Кад ују тру ју тро осва ну ло”, од но сно, „Кад ују тру да нак 
осва нуо”, али и на она „два вра на га вра на”, ко ји у освит, с ко сов ског раз
бо ји шта до но се мај ци Ју го ви ћа ру ку нај мла ђег си на – Да мја на. Та ко се код 
Ву ко ви ћа, исто као у Смр ти мај ке Ју го ви ћа ста па ју све тлост пра ско зор ја 
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и цр ни ло га вра на, пти це зло слут ни це, кон зу мен та мр твих и гла сни ка 
смр ти. По ста вља њем ових сти хо ва у на слов збир ке и њи хо вим ефект ним 
мо ди фи ко ва њем и са жи ма њем, у дру гом асо ци ја тив ном то ку, Ву ко вић 
се бе, у са вре ме ним окол но сти ма, век и по на кон Ву ко вог беле же ња јунач
ких пе са ма, сим бо лич ки ста вља на ме сто и у уло гу на род ног пе ва ча. 

По ред то га што на сло вом ја сно ре фе ри ше на ко сов ску тра ге ди ју и 
на ци о нал ну сред њо ве ков ну исто ри ју, збир ка Кад ују тру га вран осва нуо 
ус по ста вља и број не алу зи је на ра не хри шћан ске мо ти ве. Упе ча тљив при
мер за то је сте пе сма „Ин ког ни то”, у ко јој чи та лац мо же да пре по зна и 
Ису са Хри ста и од ро ђе ност са вре ме ног чо ве ка од хри шћан ске мо рал не 
вер ти ка ле: „Он се ни је ис пи лио у кре ве ту / Из међ чар ша ва / Ис под там них 
јор га на // Ни ко га ни ка да ни је ви дио / Да се сми је, [...] Исто вре ме но жи
ти је / На ра зним мје сти ма / По вре мен ским ма па ма / Мо гли су да пра те 
са мо че тво ро о ки / Ра зро ки...” Ва ља скре ну ти па жњу и на на сло ве ове 
пе сме ко јим се им пли ци ра сли ка Ису са, као си нег до ха људ ских вр ли на и 
скром но сти, за љу де да нас „не по зна ти”. Ву ко ви ће во Сун це (пе сма „Дер
виш на уран ку”) у збир ци из 1989. го ди не је хлад но, по там не ло и су мор
но, оно „Слу ти ско ри не ста нак, / Оста ће са мо мје сто / Гдје је не ка да би ла 
гроб ни ца.” Овим сти хо ви ма Ву ко вић не са мо да слу ти ско ри не ста нак већ 
се слут ња про ши ру је и на нео д ре ђе ну бу дућ ност, у ко јој ће не ста ти и по
след њи траг чо ве ко вог по сто ја ња – гроб ни ца. Пе смом „Умје сто да си 
цр ква”, пе сник из Ко ла ши на гор ко и ци нич но опо ми ње са вре ме ног чо ве
ка: „Да нам сун ца да јеш / Да љу биш / Да во лиш, / Ти је беш и уби јаш”.

Цр на умет ност (1994), осма Ву ко ви ће ва књи га по е зи је, про ду бљу је 
су ге сти ју та ме ко јом је лир ски су бје кат об у зет док је за гле дан у сли ке 
цр не умет но сти, све стан фе но ме на „не чи та ча”. Те мат ско је згро ове збир
ке опет је ре зиг ни ра но осе ћа ње мо ти ви са но све ко ли ким по ре ме ћа јем 
вред но сти у скло пу дру штва као це ли не, од но сно, угро жа ва ње по је дин ца, 
по сред ством апо ка лип тич них фе но ме на гла ди и бо ле сти, ко ји за со бом 
оста вља ју не чи сту и пра зну људ ску ду шу. Кон тра сти ра ју ћи рав ни тра
ди ци о нал но–мо дер но, Ву ко вић про ми шља: „Вре ме ни ко не ће по бе ди ти 
/ не ће спа ко ва ти ко фе ре / Смрт је ме мо ри ја Бо га // [...] це ле ве ко ве се ћа ње 
сво / сни ми ће на ка се те / у ле де ним фи о ка ма за плом би ра ти // на вр хови
ма пла ни на где су са да / Цр кве ма ле / окре та ће се Ње го ви вен ти ла то ри”. 
Чи та вим сво јим пе снич ким би ћем Ву ко вић су ге ри ше да је мо дер ни 
чо век, по што је прет ход но из гу био слух за трај не вред но сти, дез о ри јен
ти сан у без на ђу сва ко дне ви це до те ме ре да му ни умет ност ви ше не 
мо же по мо ћи. Она је цр на јер пред ста вља од раз чо ве ко ве по там не ле, атро
фи ра не ду ше: „ов де вас ни шта не мо же из не на ди ти / ни јед на ствар се 
ни је по ме ри ла / али су пре да ле ко оти шле”.

Пе снич ка књи га ко ја се на шла у нај у жем из бо ру за Зма је ву на гра
ду Ма ти це срп ске, Не до спев (2021), за чи та о ца је ин три гант на већ од 
са мог на сло ва. Пре по зна тљив је ко рен ре чи „спев”, но, по ред то га што 
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по но во ре фе ри ше на на род ну, еп ску тра ди ци ју, Ву ко вић „не до спе вом” 
чи ни ко рак да ље, им пли ци ра ју ћи да по сто ји не што што му не да свој 
спев до вр ши, или пак да ће пе ва ти о не че му што се са мо по се би оти ма 
том про це су ко нач ног спе ва ва ња. Усу ди ће мо се да по ну ди мо и тре ћу 
оп ци ју, по ко јој је овај на слов ре зул тат пе снич ке ин спи ра ци је оним што 
„не до спе ва да спе ва”, па то ме по све ћу је збир ку. Ка да раз мо три мо на
слов не мо ти ве из из дво је них прет ход них збир ки Бе ћи ра Ву ко ви ћа, ја сно 
је да је реч о про ми шља њу там них стра на ег зи стен ци је – ин ди ви дуе и 
ко лек ти ва ко јем она при па да – са ја сним по ру ка ма у на сло ви ма. На су
прот то ме, чи ни нам се да на сло вом Не до спев (2021) Ву ко вић уво ди ком
по нен ту ћу та ња, од но сно, не мо гућ но сти пе ва ња. 

Свет из вре ме на Чи стог ста ња (1980), пре ма пе сни ко вом про жи
вља ва њу, као да се про злио до те ме ре, или је пе сни ко ва свест о том злу 
на ра сла то ли ко да ви ше ни је мо гу ће за о кру жи ти пе ва ње о ње му. Увод на 
пе сма у фор ми ка тре на у све сти чи та о ца ства ра ути сак пре ки да пе ва ња: 
„цр ни ти ћи по ле ти ћи / пре го не ћи се по но ћи / уле ћу у ја му омр злу / и 
ко сти ма”. Док је ов де по сре ди се ман тич ки пре кид, у на ред ној пе сми 
су о че ни смо са ко ва ни цом ко ју пе сник мо ди фи ку је та ко да код чи та о ца 
иза зо ве низ не ти пич них асо ци ја ци ја. Кад пе сник на сло ви пе сму „Ја му ра”, 
ја сно је да је реч о ауг мен та ти ву ре чи „ја ма”, ко ји од сту па од оче ки ва ног 
„ја ме ти на”, пре ва зи ла зе ћи га и из о штра ва ју ћи. Фо кус пе сме је опет на 
цр ној пти ци, вра ни, ко ја пре ле ти пре ко ја ме, на кон че га ће усле ди ти 
је зо ви те сли ке мла дих бре за и је ла ко је су на шле „суд би ну око ја му ре”. 
Осам сти хо ва јед не од по чет них пе са ма, елип тич но ар ти ку ли са не сли
ке и пе снич ки про бра не лек се ме (ја му ра, бре зик), те за вр шни, пре те ћи, 
сти хо ви: „шта си укра ла ка ја ћеш се / ка ја ћеш се шта си укра ла”, чи не да 
чи та лац осе ти мрач ну глад ве ли ке ја ме – гроб ни це, сим бо лич ког и ствар
ног ушћа до њег све та, што га, ску па са са бла сном сли ком фло ре и фа у не, 
на пр вом ко ра ку су о ча ва с то ном ко јим је ис пе ван Не до спев и на го ве шта
ва тра гич не по но ре из ко јих то не до спе ва ва ње из ви ре. Ова вр ста игре 
ре чи као стил ски по сту пак ни је но ва за Бе ћи ра Ву ко ви ћа, али је у Не
до спе ву он уса вр ша ва и ко ри сти као још ефект ни је стил ско сред ство за 
што вер ни је осли ка ва ње емо ци о нал ног и је зич ког на бо ја сво је по е зи је. 
Са гла сни смо са Ми ли цом Краљ, ко ја об ја шња ва Не до спев као збир ку 
ко ја је сва од ви брант них по дрх та ва ју ћих зву ко ва, од на прег ну те је зич
ке ме ло ди је и од згу сну тог ис ка за.

Пе снич ки ко смос са ко јим се су о ча ва мо у збир ци Не до спев (2021) 
са те мат скомо тив ског аспек та у ве ли кој ме ри ко ре спон ди ра са Ад ми
ни стра ци јом стра ха (2016), где Ву ко вић ан ти ци пи ра не ке од мо ти ва 
ко ји ће се Не до спе вом да ље раз ви ја ти. При ме ра ра ди, у Ад ми ни стра цији 
стра ха на ла зи мо сти хо ве: „стра ши ло ни је ни шта / дру го не го пре о ста
так / оста так мно гих смр ти // [...] стра ши ло све до чи / смрт је би ла”, док 
је 2021. го ди не стра ши ло са сим бо ли ком де мон ског лајт мо тив ски при
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сут но у на сло ви ма пе са ма: „стра ши ло сми сли ла”, „Стра ши ло мо дел”, 
„Стра ши ло као ја”, „Стра ши ло во по слу ша ње” и др. Стра ши ло мо же мо 
по сма тра ти као сим бол ег зи стен ци јал не уса мље но сти и све при сут не 
зеб ње је дин ке, а мо же мо се се ти ти и на сло ва збир ке из 1994. го ди не кроз 
сти хо ве: „стра ши ло пр ви ико но бо рац / стра ши ло цр на умет ност” [курзив 
М. Р.]. То стра ши ло у јед ном ча су све до чи: „ни кад / ни ко га / ни сам пла
ши ло”, им пли ци ра ју ћи да је оста ло и без сво је основ не на ме не, оно је 
се би „и отац / и син”. Је згра из ко јих је пе снич ки за ум ство рио Не до спев 
(2021) је су у пе снич кој умет но сти као та квој, али их на ла зи мо и у тра гич
ним мо мен ти ма на ци о нал не исто ри је, ми то ло шкоар хе тип ским обра сци
ма, фи ло зо фи ји и ре ли ги ји. За по ре кло свог стра ши ла Ву ко вић ће ре ћи да 
је „стра ши ло сми сли ла / ју ди на сек та // на ру га ла се / Го спо ду”. Прем да су 
Ву ко ви ће ви че сти мо ти ви по ве за ни са ре ли гиј ском ком по нен том, вред но 
по ме на је да пре ма све ште ним ли ци ма пе сник за у зи ма ци ни чан став. То 
је очи глед но ка да у ви ше пе са ма по ми ње „цр ну спа ва ћи цу”, чи ме алу ди
ра на мо на шку, тј. све ште нич ку одо ру, ши ре по сма тра но, „цр на спа ва ћи
ца” је сте си нег до ха за ин сти ту ци ју цр кве. Ву ко ви ћа за ни ма „чи ста ве ра”, 
а кри ти чан је пре ма сва ком људ ском де ло ва њу у тој сфе ри. Чи та лац је 
мо рао да осе ти кри тич ки тон док пред со бом има сти хо ве: „у цр ној спа
ва ћи ци ве ром тр го ва ли / као са ти ква ма / као мо де ли ма смр ти / ко је на
пу сти ла фан та зи ја” или „у смут но / рас пи са ли пи та ње о цр ној спа ва ћи ци 
/ где сте пре пи са ли му стру”. Ка ко је сва ко све ште но ли це за пра во чо век 
у одо ри, Ву ко вић кон ста ту је да та мо где чо век уме ша пр сте све по ста је 
тр го ви на, чак и ве ра, док ће у смут ним вре ме ни ма већ ви ђе ним кон цеп
том би ти са мо ја ло во ди ску то ва но о „цр ној спа ва ћи ци”.

Ка ко се стра ши ло, за јед но са гла ви ца ма ку пу са, лајт мо тив ски из два
ја, слу ти мо да пе сник свет на пра гу тре ће де це ни је 21. ве ка до жи вља ва 
као ого ље но ру га ње Го спо ду. Ву ко вић не пре ста но, бол но и до за мо ра, 
про ми шља и вла сти то обез бо же но до ба и тра гич ну про шлост, та ко да 
ствар ност (и она про шла и она са вре ме на) иза зи ва не ла год ност и умор. 
Ова рас по ло же ња до чи та о ца до пи ру по сред ством али те ра ци је, као кроз 
им пе ра тив ни ша пат ко ји но си у се би не ка кву слут њу: „стра жи те / стра
ши ла / стра жи те / стра ши ла.” 

На кон чи та ња Не до спе ва (2021) Бе ћи ра Ву ко ви ћа чи та лац мо ра 
осе ти ти ус треп та лост, стреп њу, чак и не моћ уз до зу стра ха до ко јих га 
во де број не али те ра ци ја ма и по на вља ња (те ко ви не еп ске тра ди ци је), али, 
на не ки нео бја шњив на чин, ни је реч о пе си ми зму. Ка да за вр шним сти
хо ви ма пе сник апо стро фи ра ку лу пе смом са зда ну, мо жда мо же би ти 
ре чи и о лу чи оп ти ми зма. Мо жда пе сник ти ме свог чи та о ца по зи ва на 
за клон у ку лу пе сни штва и као све до ка и суд бин ског са бра та сво јих 
тра гич ноап сурд них по ку ша ја до пе ва ва ња не до спе ва(но г).

Ми лан РА ДО И ЧИЋ




