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БЛА ГО ЈЕ БА КО ВИЋ

РЕЧ ДО БИТ НИ КА

По Зма је вим пе сма ма пр во сам хо дао, гле дао их, ослу шки вао, 
ди сао и до ди ри вао. Бе ше то у вре ме ну кад ни сам знао сло ва. Кад 
ни сам знао да по сто ји моћ ко ја те пе сме мо же да удах не у је зик. 
Бе ше то пр ва и је ди на пе сма на шег пр вог и је ди ног Пе сни ка, про
стр та по про до ли ма и ја ру га ма, по пла ни на ма и бр ди ма, по шу мар
ци ма и обла ци ма, по зе маљ ским и не бе ским при ли ка ма мо га за ви
ча ја. У те не бе ске при ли ке сам се за гле дао ка да сам пр ви пут чуо 
за Зма ја. У сво јој, де ч јој ма шти, за ми шљао сам да Змај не мо же да 
жи ви ниг де дру го не го го ре, ви со ко, у пла ве ти, из над обла ка и 
зве зда, за јед но са сво јим по се стри ма ма ви ла ма. Ка сни је сам, иду ћи 
по пр ва сло ва ше сна ест, а по пр ве не по зна те осам на ест ки ло ме
та ра пе шке, ви део да тај Змај ста ну је у књи га ма и да сам оне пе сме 
ко је сам знао на па мет пре не го сам знао сло ва на шао ме ђу ко ри ца
ма тих књи га. И, што је нај у збу дљи ви је би ло у ду ши оног де ча ка, 
да су то оне пе сме по ко ји ма сам хо дао, и жи вео пр ве сли ке ово га 
све та. Јер чим сам од Зма ја чуо ус хи ће ње овим све том: „Ала је леп 
овај свет, ов де по ток он де цвет...”, та рај ска сли ка не ви но сти пр вот
ног до ди ра са тва р ним до би ла је дру ги ме диј, у је зи ку, у тој за ди
вљу ју ћој, те ста мен тар ној мо ћи го во ра, у не про па дљи вој вер зи ји 
по сто ја ња. Се ћам се тог чуд ног и не ве ро ват ног, та да, а мо жда и до 
да нас и са да, нео бја шњи вог осе ћа ња ко је бу ди огром на моћ го во ра 
и моћ је зи ка, ко ји не ма у се би ме со ни ко сти, али има не што не про
па дљи во, не тру ле жно и не про ла зно. Јер ка да је по ток око во лед а 
је сен по ко си ла цвет, та пе сма из отво ре не књи ге ли ва де и шу ме 
на ста ви ла је да жи ви не у ни шти ви сјај по сто ја ња у Зма је вој пе сми. 

Пи шу ћи о Све том Са ви, ава Ју стин ка же да је свет бо го ја вље
ње. Све бо го ја вље ње до бо го ја вље ња. Ла стин реп је ма ло бо го ја
вље ње. Ла сти но око је ве ће бо го ја вље ње. Сун це и ње го ва све тлост 
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је бо го ја вље ње. Јер про ја вљу је и об ја вљу је де ло Тво р ца свих су на
ца. На бо го ја вље ње чо век, а по го то во пе сник, од го ва ра бого слу же
њем. У тој бо го слу жи тељ ској уло зи и мо ћи Зма је вог да ра за слу жбу 
је зи ку, ка жем, на до би јао сам се Зма је вих на гра да, од оног луч ца 
над ко лев ком, од оних упе ва них, рај ских сли ка све та у де тињ ству 
и за де тињ ство, па пре ко ла хор них, ле те ћих зма јо ви тих ћи ли ма 
сат ка них у пе сма ма Зма је ве пе ва ни је ме ђу ко ри ца ма лек ти ра и 
чи тан ки, све до рај ских сли ка Ђу ли ћа и сли ка из гу бље ног ра ја у 
Ђу ли ћи ма уве о ци ма, до по ли тич ких и са ти рич них пе са ма, чи ја 
ак ту ел ност и свр хо ви тост у на шем сва ко дне вљу, за јед но са мно гим 
пе сма ма и пе сни ци ма с по чет ка про шлог ве ка, го то во да ни ка да 
ни је ни је ња ва ла од Ди сов ског ви ђе ња „на ших да на” до Зма је вих 
ју ту тун ских за но са и обе ћа ња, до ег зал та ци ја у ци ги ним по хва
ла ма сво ме ко њу, ко ји мо же а че сто и је сте би вао ме та фо ра не са мо 
за наш на род и ње го ву ни кад до вољ но су ста лу сна гу, ко ју би му 
онај ко ји га хва ли ше узео до зад њег да ма ра. И све те ме та фо рич ке 
сли ке у ме ни као чи та о цу би ле су за у зе ле, у мом се ћа њу, оно за у
веч но ме сто, да сам ско ро био убе ђен да их пам тим као дра гу ље 
на шег на род ног лир ског пе сни штва. А мно ге ка рак те ре на шег 
на ро да и по је дин ца, за гле дан у ове на ше гре шне и стра дал не да не, 
што по не кад од сти да бо ле, већ сам одав но сма трао да они при па
да ју уо би ча је ном пе снич ком пре те ри ва њу, на гла ша ва њу и улеп ша
ва њу, те да је наш на род, та кав смо ути сак сте кли, у овим на шим 
ве ли ким ис ку ше њи ма, већ био по стао не до стој ни по то мак она три 
хај ду ка, чи ји пе пео тра жи Фе руз па ша у исто и ме ној пе сми. Да је 
де да уза лу ду свог уну ка ста вљао на кри ло, да му уз гу сле пе ва шта 
је не кад би ло. Да она су за што је бли ста ла у ђе до во ме оку, и онај 
од го вор на уну ко во пи та ње: „Је ли де да, за што сам ја те гу сле це
ли во?”, ни ка да ни је истин ски сти гао. И да унук ни ка да ни је по ра
стао до вољ но да би му се ка за ло са мо... Ка да сам по ми слио да је 
све то „из ми шљо ти на” пе сни ка и по е зи је, на је дан бо го ја вљен ски 
чу дан на чин вас кр сло је прак тич но зна че ње тих сло ва, Зма јев на род 
у ње го вој Цр ној Го ри из ко је је чак био про те ран из ње го вих шко
ла за јед но са Све тим Са вом, Ње го шем и Ву ком, осе тио је ла жну, 
ци ган ску по хва лу свом ко њу, на ро до во ме, пре зрео је штап и ка нап, 
и од јед ном је, у ве ли кој не во љи, по рас тао и из сво јих за јед нич ких 
уста пре ко ко јих су де се тле ћи ма би ле за ки ва не две уна кр сне да ске, 
уз вик нуо сво јој ра ги: „Ра го мо ја баш си ле ња, зар те ни је срам, ако 
не ћеш ти да ска чеш, ја ћу цуп кат сам!” И зар ни су, и зар ни смо про
цуп ка ли? И ви де ли да те де ч је пе сме ни су де ч је, или смо ми до те 
де це до ра сли, или су нас де ца пре ра сла... Оно су, не ђе до ви, не го 
уну ци ве че рас у Цр ној Го ри и вас ко ли ком срб ству, узе ли сво је 
ђе до ве, мет ну ли их у кри ло. Оно ни су људ ска пр са охлад не ла, нит 
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у њи ма умр ла сло бо да, већ је ду ша Бо га оглад не ла, и сте кла је но ге, 
па сад хо да. Пе сма је опет на пу сти ла пе сму и ушла у жи вот. Јер, 
зма јо ви то ле те змај чад ка сво ме зма јог ње ном Зма ју, у са ми освит 
де ве тог ве ка на шег Хри ста ни шта.

Ува же ни ску пе, дра ги при ја те љи,

Под овим ви со ким сво до ви ма, над овим ду бо ким те ме љи ма 
Ма ти це срп ске, осве тљен Зма је вим пе снич ким кри лом са ко га 
си ја ју сло ва на на ше да не, у ова ко уз ви ше ном и по ча ство ва ном 
тре нут ку, при мам Зма је ву на гра ду са осе ћа њем ве ли ке ра до сти и 
ве ли ке при ви ле ги је због на гра де за мо ју огром ну и ни ка да не по
су ста лу ве ру у по е зи ју и моћ го во ра. Хва ла Бо гу на да ру и во љи ко ју 
ми да де да том да ру и је зи ку срп ско ме слу жим. Хва ла Жи ри ју ко ји 
је чуо жу бор и сми сао мог пе снич ког вре ла и из дво јио га ме ђу 
мно гим пре див ним жу бо ри ма мо је пе снич ке са бра ће. Хва ла мо јим 
из да ва чи ма, Пра во слав ној ре чи и Кул тур нообра зов ном цен тру у 
Ши ду, хва ла ти Ма ти це срп ска што сво јим, ма ти чи ним зу јем по
ве зу јеш на ша ко ле на, сла ва ти и хва ла Јо ва не Јо ва но ви ћу Зма ју.

Хва ла мо јој по ро ди ци, а на ро чи то уну ци ма Ва си ли ју и Мати
ји, ко ји ма по све ћу јем ову ра дост њи хо во га и мо га Зма ја.*

* Реч на Све ча ној сед ни ци Ма ти це срп ске при ли ком при ма ња Зма је ве на
гра де за збир ке пе са ма Чун: иза бра не и но ве пе сме (Кул тур но обра зов ни цен тар, 
Шид 2019) и По лен и чар (Пра во слав на реч, Но ви Сад 2019), у Но вом Са ду, 16. 
фе бру а ра 2020. го ди не.




