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С ВЕ  ДО  Ч А Н  С Т ВА

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

ПРИ ЛОГ СРП СКОЈ КУЛ ТУ РИ СЕ ЋА ЊА

Сва ка кул тур на за јед ни ца по чи ва на сво је вр сној по ли ти ци 
се ћа ња. Кључ ни ин те гра тив ни чи ни лац те за јед ни це за сно ван је 
на спе ци фич ном, пре по зна тљи вом до жи вља ју си сте ма вред но сти, 
на осно ву ко јег се мо же ука за ти чи тав по глед на свет ко ји за јед ни цу 
и др жи на оку пу. А у том по гле ду од кључ не ва жно сти је сте чи ње-
ни ца да по сто ји са гла сност око то га че га та за јед ни ца тре ба да се 
се ћа, те шта то спрем но обе ле жа ва и вред но сно уз ди же као соп стве-
ни до га ђај од кон сти ту тив ног зна ча ја.

Свет ски дан по е зи је

Свет ски дан по е зи је је пре ди ван пра зник ко ји ва ља сла ви ти 
оно ли ко ко ли ко сла ви мо по е зи ју у се би и у кул ту ри ко јој при па да-
мо. У срп ској кул ту ри овај пра зник је два да је обе ле жа ван, али то 
ни је због то га што Ср би не ма ју слу ха за по е зи ју. У срп ској кул ту-
ри, и да нас, сна жно од је ку ју Зма је ви сти хо ви о спа со но сној функ-
ци ји по е зи је: „Под сто лет ним хра стом се ди / Гу слар ста ри, / Про-
шлост вра ћа, ду ше кре пи, / Ср ца жа ри, / Хај, што Ср бин још се 
др жи / Крај свих за ла, – / Пе сма га је одр жа ла, / Њој зи хва ла!” По 
то ме, по тој ве ри у дра го це ност пе снич ке ми си је, Ср би би ме ђу 
пр ви ма тре ба ло да при хва те пред лог да се обе ле жа ва Свет ски дан 
по е зи је. То се, ипак, ни је де си ло, а основ ни раз лог због ко јег се овај 
све ча ни дан те шко при мао код Ср ба са др жан је у по себ ним окол-
но сти ма про гла ша ва ња овог пра зни ка. УНЕ СКО је, гле чу да, 21. 
март про гла сио Свет ским да ном по е зи је упра во 1999, оне стра шне 
го ди не ка да се са мо три да на ка сни је, 24. мар та, нај ве ћа вој на си ла 
об ру ши ла на јед ну ма лу, уса мље ну зе мљу не где на бр до ви том Бал-
ка ну. Тај вој ни пре пад иро нич но и ци нич но је на зван „Ми ло срд ни 
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ан ђео”, а та кав ре тор ски обрт ко јим се не што без ре зер вно зло озна-
ча ва ле пим име ни ма, то је не што што пе сни ци и љу би те љи по е зи је 
са свим ла ко мо гу раз у ме ти. Мо гу раз у ме ти, али не мо гу оправ да ти!

Оно пак што пе сни ци и љу би те љи по е зи је не мо гу ни ка ко ра-
зу ме ти, то је ла ко ћа са ко јом се по се же за упо тре бом си ле. За то 
не по сто ји ни ка ква пе снич ка има ги на ци ја ко ја би мо гла схва ти ти 
и оправ да ти она кву вој ну опе ра ци ју ко ја је са му се бе на зва ла „Ми-
ло срд ни ан ђео”. Не ма тог пе сни ка ко ји би мо гао ис пе ва ти оду вој ној 
си ли, ко ја је, са та ко без бед них ви си на и са пре ци зном тех ни ком, 
не у мо љи во га ђа ла објек те и љу де, озна че не као ле ги тим не ци ље ве 
те вој не ак ци је! Та ква упо тре ба си ле упо ре ди ва је са мо са сли ком 
бес кру пу ло зног на сил ни ка ко ји бе со муч но ша ма ра и пре би ја ма ло, 
не моћ но де те! И да се до кра ја раз у ме мо: ни је мо рао чо век по др жа-
ва ти ре жим Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, па да зна да је „Ми ло срд ни 
ан ђео” зло чи нач ки чин. Мо гао је с пу ном све шћу и са ве шћу би ти 
кри ти чар Ми ло ше ви ће вог ре жи ма, а да тог 24. мар та 1999. не окре-
не, ка ко је то го во ри ла Иси до ра Се ку лић, свом на ро ду ле ђа! И да 
и да ље, на ру ше ви на ма јед ног све та, са Ми о дра гом Па вло ви ћем 
пе ва ка ко „има на де за овај град”! 

Ка да обе ле жа ва мо Свет ски дан по е зи је, при пад ни ци срп ске 
кул ту ре би мо ра ли не пре ста но ис ти ца ти пра во и оба ве зу по е зи је 
да ди же свој глас про тив све га што по ри че еле мен тар на на че ла 
ху ма ни зма и сми сле но сти људ ског по сто ја ња. Не ма, да кле, те пе-
снич ке има ги на ци је ко ја би мо гла сла ви ти Свет ски дан по е зи је, а 
при том за бо ра ви ти све оне не ви не жр тве „Ми ло срд ног ан ђе ла” 
чи је бе сти јал но сти за слу жу ју сва ку осу ду. Вре мен ско ко ин ци ди-
ра ње ова два до га ђа ја, про гла ша ва ње Свет ског да на по е зи је и по-
че так вој не ак ци је На то пак та, по ка зу је, на жа лост, свој пу ни ефе-
кат! То, исто вре ме но, за при пад ни ке срп ске кул ту ре мо же би ти 
схва ће но и као спе ци фич на, вр ло ја сна по ру ка, а она гла си: обе ле-
жа вај мо, и да ље, по е зи ју као чин ко ји нас одр жа ва у пу ној ме ри 
људ ског диг ни те та! Ре ци мо, и да нас, хва ла по е зи ји што чи ни да 
има мо до вољ но лу цид но сти и хра бро сти да го во ри мо она ко ка ко се 
мо ра го во ри ти, без ла жи и ли це мер ја! Отво ри мо се пре ма про сто-
ру на де у ко ју нас по е зи ја уво ди са мно го ви ше стра сти и ра зло га 
не го што то ла жљи ви за ступ ни ци вла сто др жа ца и ру ко ва ла ца вој-
ном тех ни ком мо гу да под не су!

Ду бин ске ши фре срп ске кул ту ре

Са та квом иде јом по е зи је и људ ског по сто ја ња свет ће, и да ље, 
има ти сми сла. Због све га то га, због ве ре у моћ по е зи је и због ње не 
од луч но сти да се го во ри оно што се мо ра го во ри ти, те да се не ће 
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пре ћу та ти оно што се не сме пре ћу та ти, са на ма је ве че рас, 21. мар-
та 2016. го ди не, Ма ти ја Бећ ко вић. Бећ ко вић је ве ли ко чу до срп ске 
књи жев но сти. Он је пре све га пе сник ко ји до се же нај ви ше до ме те 
срп ске пе снич ке ре чи, а исто вре ме но је и нео би чан, чу дан фе но мен 
ко ји као та кав, нео би чан и чу дан, за у век оста је са мо код оних ко ји 
не по зна ју ду бин ске и ви син ске ра спо не срп ске кул ту ре. Оно ме 
пак ко ји до бро зна шта је осо бе ни дух срп ског чо ве ка, ка кве су то 
пре по зна тљи ве ма три це ње го вог до жи вља ја све та, та квом чо ве ку 
ће би ти са вр ше но при ро дан и бли зак из ра жај ни ре ги стар Бећ ко ви-
ће вог пе ва ња и ми шље ња. А то је сте та ко пре све га због чи ње ни-
це да нас Бећ ко вић сво јом пе снич ком реч ју уво ди ве о ма ду бо ко и 
ве о ма ви со ко у осо бе не ши фре срп ске кул ту ре, та ко да у су да ру са 
са вре ме ним све том све то из гле да крај ње нео бич но и от кри ва лач ки: 
реч је о не дво сми сле ном об ли ку очу ђа ва ња све та, али очу ђа ва ња 
на, ипак, до бро по знат, али за бо ра вљен на чин. У су сре ту са Ма ти-
ји ном по е зи јом срп ски чи та лац от кри ва не ке ду бин ске ду хов но-
-исто риј ске, кул ту ро ло шке ши фре соп стве ног би ћа, па се у том 
су сре ту од ви ја до га ђај у ко јем чо век пре по зна је са мо га се бе, пре-
по зна је на род но би ће и кул ту ру ко јој при па да.

У по е зи ји Ма ти је Бећ ко ви ћа нео бич но де лу је су дар ду бо ке 
ар ха ич но сти ње го вог ка зи ва ња и на гла ше но ци ви ли за циј ског дис-
кур са, су дар фол клор ног и ур ба ног, су дар раз у ђе но на ра тив ног и 
по не се но лир ског ка зи ва ња, су дар на гла ше ног ху мо ра и тра гич не 
сли ке све та, су дар чо ве ко вих ем пи риј ских да то сти и ме та фи зич-
ко-ре ли гиј ских ви зи ја, су дар од ре ђе но сти вре ме на и ван вре мен-
ских ис хо ди шта итд. Ја ке на пе то сти по сто је из ме ђу фо клор но-ар-
ха ич ног дис кур са у по е ма ма ка кве су Ре че ми је дан чо ек (1970), 
Ме ђа Ву ка ма ни то га (1976), Ле ле и ку ку (1978), Ће ра ће мо се још 
(1996), с јед не, и ци ви ли за циј ског дис кур са у по е ми Кад бу дем 
мла ђи (2007), с дру ге стра не. Осим то га, све по е ме, али и пе сме за-
сно ва не на ка зи вач кој стра сти и еп ски раз ли ве ним со ли ло кви ји ма, 
у су прот но сти су са ње го вим лир ским за но си ма ка кве на ла зи мо 
у ње го вој љу бав ној и ре ли ги о зној по е зи ји (по е ме о Ве ри Па вла дољ-
ској, пе снич ке мо ли тве и сл.). За то су ње го ви тек сто ви, ре дов но, 
ве о ма сло же ни, упр кос то ме што се по ка зу ју у не кој нео бич ној, 
при јем чи вој јед но став но сти ко ја је, ре кло би се, до ступ на и ма ње 
зах тев ним чи та о ци ма, а нек мо ли стр пљи вим слу ша о ци ма пе сни-
ко вих на сту па и па жљи вим ту ма чи ма ње го ве сло је ви те ре чи. Бећ-
ко вић је пе сник из ра зи то на ци о нал не обе ле же но сти, али је он 
по сти гао пе снич ке до ме те ка кви су са свим ла ко схва тљи ви и при-
пад ни ци ма дру гих, стра них кул ту ра.

Ве че рас, о Свет ском да ну по е зи је, реч да је мо пе сни ку ко ји нас 
већ де це ни ја ма учи ка ко у пре ћут ки ва њу на ла зи мо тра го ве отво-
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ре ног ка зи ва ња, а у отво ре ном ка зи ва њу са гле да ва мо и она пре-
ћу та на ме ста, на ко ји ма је оста ло се ме за не ке бу ду ће же тве. Обе-
ле жи ти Свет ски дан по е зи је са Ма ти јом Бећ ко ви ћем, са ње го вим 
сти хо ви ма, са ње го вом бе се дом о по е зи ји, са кри тич ким го во ри ма 
о ње го вој пе снич кој ми си ји, па и са пе сма ма ко је су по ње го вим 
сти хо ви ма ком по но ва не, то за и ста има сми сла! Та кав Свет ски дан 
по е зи је не ће би ти пу ка ис по ста ва не ке дру ге, стра не, свет ске ло ги-
ке ко ја ни је у ста њу да из др жи пе снич ку и кри тич ку, али и еле мен-
тар но ло гич ку про ве ру ње них основ них по сту ла та! Та кав Свет ски 
дан по е зи је би ће свет ски дан, али и дан по е зи је, и то исто вре ме но! 
А кад се ује ди не кри те ри ју ми све та са кри те ри ју ми ма мно го ве ков-
не срп ске кул ту ре, кад се отво ре ност го во ра ус по ста ви без при-
си ле и вој не тех ни ке, то – по на вљам – има сми сла!

Сла ви ти Свет ски дан по е зи је на ро чи то има сми сла уко ли ко 
по сто ји ре ал на на да да свим сла вље ни ци ма, вре ме ном, сва ки дан 
по ста не раз лог и по вод за ова кво сла вље! У том слу ча ју са ма по 
се би ће се, у свом пу ном зна че њу, на мет ну ти кон ста та ци ја да – па-
ра фра зи рај мо Ста ни слав ског – не тре ба во ле ти се бе у по е зи ји не го 
по е зи ју у се би! А то, са свим си гур но, у пу ној ме ри од го ва ра оном 
на у му ко ји нас упо зо ра ва на то да нас је пе сма одр жа ла, њој зи хва ла! 
За Ср бе пе сма, оди ста, има кон сти ту тив ни зна чај.*

* Бе се да из го во ре на при ли ком обе ле жа ва ња Свет ског да на по е зи је, у Ма-
ти ци срп ској, 21. мар та 2016. го ди не.




