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Наташа Ковачевић

ТРАГИЧКИ ОБРАЗАЦ у песмИ 
„БОГ НИ КОм ду жАН Не ОсТА је”

ду го се но сим са ар те фи ци јел но шћу ове пре ле пе пе сме, ње ном фрој -
дов ском при чом. И још се пи там: ка ко је и да ли је мо гу ће да не пи смен
чо век, у за би ти ма, у доба прет ко сов ске бит ке, испева ова ко ду бо ку,
сна жну, моћ ну у са др жа ју пе сму је дин стве ног еп ског из ра за. Не мо же
се свр ста ти ни у је дан жа нр, јер је исто вре ме но со ци јал ног, ре ли ги о -
зног, пси хо ло шког, фи ло зоф ског ка рак те ра, ко ји се пре пли ћу, спа ја ју,
не при мет но, глат ко, ло гич но, уз бу ђу ју ће су ге стив но.

ула зи мо у пе сму кроз сли ку ре чи:

„два су бо ра на по ре до ра сла
И међ’ њи ма тан ко вр ха је ла.
То не би ла два бо ра зе ле на
Нит међ’ њи ма тан ко вр ха је ла
Већ то би ла два бра та ро ђе на
јед но па вле, а дру го Ра ду ле
И међ’ њи ма се стри ца је ли ца.
Бра ћа се ју вр ло ми ло ва ла.”

Зе ле на сли ка. Ле по та, мла дост, љу бав. два бо ра зе ле на: ви со ка, ус -
прав на, сна жна, сви ма јасни сим бо ли бож јег да ра. За штит ни ци по ро -
дич ног кру га. пер ја ни ци до бро те, чу ва ри не моћ них.

се стра је ли ца – ви со ка и вит ка, не жна, крх ка, ти ха и смер на. мла -
да ле по та, зе ле на, љу ба ви пу на.

„Бра ћа се ју вр ло ми ло ва ла.”
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сло вен ска ан ти те за, ме та фо ра, але го ри ја – гра де екс по зи ци ју сли -
ком, бо јом и зна че њем, уме ћем сјај ног пе сни ка. Тај пе сник ни је био
пи смен, ни је знао за шко лу, те о ри ју књи жев но сти, есте ти ку умет но -
сти, али је знао оно што у жи во ту при па да из у зет ни ма. ми сте ри ју кре -
а тив но сти: бе смрт ни из вор иде ја, му зи ку ре чи, тај ну људ ске ду ше,
пре во ђе ње не ма те ри је у ма те ри ју, ду хов ни свет ума; ко ме се не бо спу -
шта у ру ке, а ко ме тра ва про ми че кроз ко сти.

по че так тра ге ди је је дар брат ске љу ба ви, зе маљ ски пред мет љу бо -
мо ре. Зла ћани но же ви! Фа тал на иро ни ја или суд бин ска пред о дре ђе -
ност? Ка да је па вле да ри вао се стру зла ћа ним „но жи ма” ви део је сјај
ле по те – зла то зла ту, а не се чи во па то ло шке стра сти. Ни је слу тио ду -
би не па кла љу бо мо ре! Ње го ва љу ба, мла да па вло ви ца, бо ло ва ла је од
те те шке бо ле сти и ви дев ши очи ти „до каз” да он ви ше во ли се стру не -
го њу, па да у де ли ри јум лу ди ла. Фрој дов ском лу цид но шћу пе сник је
во ди у мор бид ност зло чи на. Ко рак по ко рак: од тра же ња „би ља од
омра зе” до уби ства све га што чи ни свет љу ба ви ње ног го спо да ра. Нож
је у срп ској тра ди ци ји сим бол смр ти, жи во та и та ко, у но ћи она уби ја
вран ца у ли ва ди и ша ље пр ву по ру ку зла говорећи па влу:

„На зло па вле се ју ми ло вао
уби ла ти вран ца на ли ва ди.”

На не сре ћу, брат ви ше ве ру је се стри ној за кле тви.

„Ни сам бра те, жи во та ми мо га
жи во та ми и мо га и тво га.”

мах ни та же на тек са да схва та ду би ну не че га што не мо же ни да до -
сег не, а ка мо ли уни шти. Ње на су же на свест за то на ста вља кр ва вим пу -
тем и сле де ће но ћи уби ја па вло вог со ко ла и истим сле дом оп ту жу је
је ли цу, али ње но за кљи ња ње љу ба вљу павла вра ћа у са мо га се бе.

мо же мо за ми сли ти ужас по ро ди це над не сре ћом ко ја се сру чи ла на
њих. Њи хо ва не моћ да раз у ме ју узрок па кла у ко ји су ба че ни по ма же
не ко ме ко ви ше ни је ни чо век, а ка мо ли мај ка.

Не чу ве на и не за ми сли ва, ан тич ка кул ми на ци ја: дно па кла, где ју је
ба ци ла оп се сив на љу бо мо ра, мр жња, за вист, оп се си ја, лу ди ло зла. Чи -
сти ли ште – она не ма ни ум, ни ду шу, ни че га људ ског, али има цр ве не
очи Ле ги је, ко је је кроз та му во де до је ли чи не со бе, где ти хо из вла чи
ис под ја сту ка но же, да би у бе су оства ре ног пла на дошла до ко лев ке
сво га но во ро ђен че та и уби је га! Као јаг ње да уби ја! Ти хо се вра ћа у ода -
ју и ста вља кр ва ве но же под ја стук. Овим тре ћим зло чи ном па вле ви -
ше ни је ни брат ни чо век. са мо бол. А у таквом болу не ве ру је се ни
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се стри ни се би и крик „ра зап ни ме коњ’ма на ре по ве” је, заправо, ње -
гов крик. Бол уби ја љу бав и па ган ска ка зна ки да је ли чи но те ло.

пе сник мор бид ну сце ну оплемењују бож јим ми ло ср ђем и чи стим
сим бо ли ма.

„Ђе је од ње ка пља кр ви па ла
Он ђе ра сте сми ље и бо си ље;
Ђе је она са ма со бом па ла
Он ђе се је цр ква са гра ди ла.”

Цр ква – ви со ка, све тла и ле па као је ли ца. Веч на опо ме на – не и је ди на:

„ма ло вре ме за тим по сто ја ло
Раз бо ље се мла да па вло ви ца.”

Ка ква бо лест. ду га де вет го ди на, а ужа сна као она са ма:

„Кроз ко сти јој тра ва про ми ца ла
у тра ви се љу те зми је ле гу.”

Не ве ро ват но сна жна сли ка! Ви ше слој на, као сва ка ка зна за зло чи н,
раз об ли чу је те ло у рас па да њу, жи ви леш, бож ји гнев. пе сник нај зад
ула зи у ве ли ко фи на ле, мит ско и ре ли ги о зно, зе маљ ско и не бе ско.
мла да па вло ви ца тра жи опро штај од је ли чи не цр кве али вра та хра ма
оста ју за тво ре на. Као у би блиј ским вре ме ни ма зло чин над зло чи ни ма
не ма опро шта ја, па као – па клу.

са да је па вле схва тио и ра за пи ње је коњ’ма на ре по ве. стра хот на
исти на се от кри ва у по тре сном при зо ру чо веч јег из о па че ња у стра сти
љу бо мо ре и за ви сти. За ста је дах пред сле де ћим сти хо ви ма:

„Ђе је она са ма со бом па ла,
је зе ро се он ђе про ва ли ло;
по је зе ру вра нац ко њиц пли ва,
А за њи ме зла ће на ко лев ка,
На ко лев ци со ко ‘ти ца си ва,
у ко лев ци оно му шко че до,
под гр лом му ру ка ма те ри на, 
А у ру ци тет ки ни но же ви.”

Зе мља се про ва ли ла и па као је ис пли вао на ви де ло али, оно што нај -
ви ше фа сци ни ра је кре а тив ност ве ли ког мај сто ра ре чи – да тра ге ди ју
на сли ка као ле по ту, а да ек ста зу оста ви на зе мљи. 


