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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

МА ТИ ЈА БЕЋ КО ВИЋ

НЕ ГРИ ШОР ЧЕ ВА ИЗ ЛО ЖБА ОБЛА КА

Има ли у да на шњем све ту још не где ова квог и ово ли ког све
та ко ји се усред бе ла да на оку пио на слу жби у сла ву по е зи је и 
пе сни ка.

Али ако не ма ниг де има у Ати ни, али срп ској, где су се у На
род ном по зо ри шту сја ти ли по кло ни ци по е зи је као не ка да на ста ро
грч кој аго ри. Где би дру го не го у гра ду то ли ких слав них пе сни ка, 
у ко јем из ла зи нај ста ри ји књи жев ни ча со пис у Евро пи. Гра ду Но вом 
Са ду у ко јем је пре 110 го ди на Ла за Ко стић об ја вио пе сму „San ta 
Ma ria del la sa lu te”, а 64 го ди не пре ње га у Пан че ву Ње гош штам
пао Лу чу ми кро ко зма и у њој „По све ту” Си ми Ми лу ти но ви ћу, две 
пе сме ко јим су кру ни са на два по след ња ве ка и у ама нет нам пре
да то бес це но пе снич ко за ве шта ње.

Зве зда но не бо Вој во ди не чи не: Бран ко, Сте ри ја, Ја ша, Ла за, 
Змај, Ђу ра, Сре мац, Иси до ра, Вељ ко, Цр њан ски, Бо шко, Ле ско вац, 
Ми хиз и то ли ка дру га све ти ла, ако и пре ско чи мо До си те ја и Пу
пи на, без ко јих не би би ло ни ло во ра на гла ви Ср би је ни срп ске 
по е зи је ни кул ту ре.

Пред ста вља мо књи гу и отва ра мо из ло жбу обла ка пе сни ка 
Ива на Не гри шор ца, али јас Дра га на Ста ни ћа, про фе со ра те о ри је 
књи жев но сти и кре а тив ног пи са ња, пред сед ни ка Ма ти це срп ске. 
Оно што про фе сор Ста нић сту ден ти ма го во ри ином то пе сник Не
гри шо рац до ка зу је чи ном. Не гри шор че ве пе сме су Ста ни ће ва пре
да ва ња, а збир ка пе са ма ко ја је пред на ма ујед но је и уџ бе ник кре
а тив ног пи са ња и ка та лог уз ову ре тро спек тив ну из ло жбу обла ка.

Ме ни се чи ни да се се ћам мла ди ћа Дра га на Ста ни ћа, ко ји ми 
је ли чио на мла ду ле ску ко ја уз ра ста уз Мла де на Ле сков ца и Бо шка 
Пе тро ви ћа. И све ње го ве пе снич ке фа зе ука зи ва ле су се као ко лен
ца ње го вог ста са ва ња у зна чај ног пе сни ка и по у зда ног чо ве ка. На 
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овој ре тро спек ти ви су и де жур ни кач кет и ста ри про фе сор марк
си зма и уси си вач ко ји се пре јео пра ши не и онај ко ме ни шта ту ђе 
ни је стра но и онај ко ји ве ру је да је сра мо ту бо ље не пре жи ве ти.

Не ко де те је ових да на на пи та ње ка ко ка же мач ка од го во ри ло 
– мјау, а пас – ав ав, а миш – клик клик. Из овог од го во ра ви ди се 
ау то мат ски рад је зи ка ко ји др жи ко рак с вре ме ном, а ње гов рас ко
шни учи нак мо же мо пра ти ти и на из ло жби обла ка.

Де ло је ва жни је од би ло ко је ре чи ко ју би смо о ње му мо гли 
ре ћи. Ако би се оно што је ре као пе сник мо гло ре ћи на дру ги и 
бо љи на чин, не би би ло раз ло га да по сто ји.

По е зи ја је ,,пам ће ње нај ви ше га”. Што се ви ше го во ри ло о кра
ју по е зи је, ра ђа ло се ви ше пе сни ка и пе ва ло све ис по чет ка. Сад их 
већ има и на дру штве ним мре жа ма.

Ис ко бе ља на ис под ру ше ви на без бо жнич ког вре ме на, рас цве
та ла се и срп ска ду хов на по е зи ја. Већ за њу има мо и еди ци ју у ко јој 
је об ја вље на и ова књи га. Не ка ми бу де до пу ште но да ка жем – кад 
сам 1976. го ди не у Хи лан да ру на пи сао пе сму „Бо го ро ди ца Тро је ру
чи ца”, о њој и Хи лан да ру по сто ја ла је са мо са мо пе сма Вас ка По пе. 
Да нас го то во да не ма ни јед ног срп ског пе сни ка ко ји им ни је по све тио 
пе сму. И ви ше их је на ста ло у на ше вре ме не го у свим прет ход ним 
ве ко ви ма. Про шле су де це ни је док смо чу ли и схва ти ли да не ма 
ате и стич ке по е зи је. И да је сва ка здра ва ре че ни ца и сва ка пра ва пе
сма – мо ли тва. И да је сва ки го вор па и го вор о по е зи ји вр ста мо бин
га. На ста си је вић је го во рио да је умет ност исто што и ре ли ги ја.

У без вре ме ном цар ству по е зи је чи ни ло се да је на шем на ра
шта ју при па ло да жи ви у не пе снич ком цар ству ан ти у мет но сти и 
кон тра кул ту ре. Не ка да шње апо те о зе у сла ву ге ни ја је зи ка за ме
ни ле су оде и ора ци је на три ви јал не те ме. Сва ко днев но нам је 
да ва но на зна ње да је за у век про шло вре ме кад од пе сни ка и по е
зи је ни је би ло ни шта бит ни је. Али што је че шће по на вља но пи
та ње че му пе сни ци у оскуд ном вре ме ну – ис по ста вља ло се да су 
баш у оскуд ном вре ме ну нај не оп ход ни ји. Про ду жио се људ ски и 
пе снич ки век. Шко ло ва ње и зна ње су по ста ли нео п ход ни и за по
е зи ју ка ко ста рост не би има ла го ди на. Пу бли ке има од сва ке ру
ке, а пе сник од лу чу је ко ме се обра ћа.

Ју че ми је те ле фо ни рао Ми ло ван Да ној лић из По а тјеа да каже 
ка ко су про шле го ди не аме ри кан ски и ан гло сак сон ски из да ва чи 
на књи га ма по е зи је за ра ди ли 12 ми ли јар ди до ла ра. И да опет до
ла зи вре ме по е зи је. Код нас то вре ме ни је ни кад ни про ла зи ло.

О то ме све до чи и ово пе снич ко под не у Но вом Са ду.*

* Реч на про мо ци ји књи ге иза бра них и но вих пе са ма Ива на Не гри шор ца 
Из ло жба обла ка (Фон да ци ја Гру па се вер, Но ви Сад 2017), на сце ни „Пе ра До бри
но вић” у Срп ском на род ном по зо ри шту, у Но вом Са ду, 3. апри ла 2019. го ди не.




