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Реч захвалности у име награђених, признањем “Златни беочуг”, 14. април 2005.

Двоструко сам уважен, чашћен и пречашћен чашћу да се захвалим, не само у 
своје име него и у име осталих добитника награде “Златни беочуг”. 

Кад сам био млад написао сам како су у САНУ – пошто су чули приступну 
беседу једног новоизабраног члана – помишљали да га избаце из Академије. 

Није редак случај да и жири, пошто чује реч награђеног, долази на сличну идеју. 

Ако би се то догодило и овом приликом молим да се поштеде остали награђени 
који су за ову моју реч сасвим недужни. 

Без шале, журим да се жирију одмах на почетку захвалим а добитницима честитам у случају да 
то заборавим да учиним на крају. 

О значењу и значају овог знамења више и речитије од сваке речи говори његово име и име 
песника који му је то име наденуо. 

Златни беочуг је она карика која нам највише недостаје. На наше очи развргнути су савези, 
раскинути венци, распучени кругови, поремећ ени завети, помрачени ореоли. “Соко не чује више 
соколара, средиште је попустило, пуко безвлашће преплављује свет, најбољи ни у шта не верују, 
док се најгори надимају од жестине.” 

Петља је испуштена и док се не ухвати и успостави она прва, нема се на шта надовезати друга. 
Само ако спаја небо и земљу и учвршћује савез духа беочуг се позлаћује а традиција постаје 
“лепота коју чувамо а не ланац за окивање.” 

Хвала онима који одржавају ово знамење у граду који никад није престао да буде уточиште 
уметности и уметника, граду који се бели међу градовима као бели анђео међу анђелима. У 
српском језику уз реч хвала иду и многи атрибути као што су велико, високо, бескрајно. А та 
величина, висина и бескрај долазе од високог места који је ова реч као златни беочуг заузела не 
само у речнику српског језика него и духовном животу српског народа. 

Ипак нисам заборавио да и на крају као и на почетку кажем још једном.




