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V

УМЕ СТО ПРО ЛО ГА

Раз ми шља ње о Ор фе ју и Со то ни да нас

Све ко ли ка Би бли ја го во ри и са ња исто вре ме но док на ја
вљу је ко нач ну про паст на сил ни ка и уз диг ну ће ма ле них. Изра
е лац са ња о си ли ко ја се на ме ће трај но, а си ла ко јом се чо век 
мо же на мет ну ти је сте на пр вом ме сту си ла ру ке и бо ко ва, сна га 
ко ле на ко ја не кле ца ју, ср ца ко ја оста ју по сто ја но у бор би. Бо
га ти и зли ков ци цр пу сво ју си лу из свог бо гат ства, то је са бла
жњи ва си ла. По сто ји си ла у слу жби Бо га, по сто ји сна га у сла
бо сти. По сто ји си ла у слу жби Со то не. Би бли ја овим озна чу је 
би ће ко је је са мо по се би не ви дљи во, али чи је је де ло ва ње или 
ути цај не сум њи во у по сту па њу дру гих би ћа (зли или не чи сти 
ду хо ви) или пак у на па сти. Со то на или зли ду хо ви има ју моћ 
над гре шним чо ве чан ством; сва ка бо лест је знак Со то ни не мо
ћи над љу ди ма. Су о ча ва ју ћи се с бо ле шћу, оп сед ну то шћу, Исус 
се су о ча ва са са мим Со то ном; да ру ју ћи оздра вље ње, он по бе
ђу је упра во Со то ну.

На си ље про из и ла зи из си ле, и оно ни је са мо су ро во ра за ра
ње, си ло ва ње, пре ступ, већ и мно го шта дру го и у ње му тре ба 
пре по зна ти и жи вот ну сна гу из ко је оно из ви ре а ко је је – и 
оста ју ћи та квом – скло на ра зо ри ти сам жи вот. По зи ва ње на 
Би бли ју има сми сла, јер она не об ма њу је опи су ју ћи на сил нич ко 
ста ње у ко јем се на ла зи чо ве чан ство, жи вот не сна ге и си ле смр
ти на ла зе се у при вид ној рав но те жи. Би бли ја исто та ко, и пре 
све га, от кри ва да ес ха то ло шки иде ал о оном вре ме ну ка да ће се 
раз ма ха ти жи вот без на си ља мо же по ста ти ствар ност у Ису су 
Хри сту. На си ље је ста ро ко ли ко и људ ски род. Убив ши Аве ља, 
Ка ин је по чи нио на си ље: „Крв бра та тво га из зе мље к ме ни ви
че“ – ка же Бог. Исус је до шао, за па њу ју ћи сво је са вре ме ни ке и 
све љу де сло же но шћу сво га по на ша ња. С Ису сом је кра љев ство 
Бож је на гло на сту пи ло и оно, су прот но оче ки ва њу Изра е ла ца, 
иза зи ва на си ље. Сво јим до ла ском кра љев ство Бо жи је по кре ће 
на си ље ко је је те шко опи са ти, али га Исус не кри је. Исус се бу
ни про тив не пра вед ног по рет ка ко ји је пре пре ка кра љев ству 
Бо жи јем уто ли ко што не при хва та то кра љев ство. У од но су на 
на си ље што вла да све том, Исус на сту па одре ши ти је не го Ста ри 
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За вет. Исус је пр ви био жр тва на си ља. Он се од у пи ре на па сти 
да кра љев ство Бо жи је ус по ста ви на сил ним сред стви ма. Од би ја 
да бу де ре во лу ци о нар по ли ти чар и да сла ву стек не не по днев
ши жр тву Рас пе ћа, Кр ста. Исус ни је про ли вао крв дру гих, про
лио је вла сти ту крв.

А Ор феј? Слав ни мит ски пе вач и сви рач, чи ја је пе сма по
мо гла Ја со но вој дру жи ни, Ар го на у ти ма, у мно гим тре ну ци ма 
ис ку ше ња, вра ћа ју ћи се из Кол хи де, за др жао се у Тра ки ји, и 
ту оже нио Еури ди ком и на ста вио да жи ви ме ђу ди вљим Ки
кон ци ма. Еури ди ка је, бе же ћи од си ле џи је Ари сте ја на га зи ла на 
зми ју ко ја ју је ује ла и усмр ти ла. Ор феј је хра бро си шао у под
зем ни свет, на да ју ћи се да ће во ље ну же ну по вра ти ти у жи вот. 
Сво јом пе смом за ди вио је Ха ро на, Кер бе ра и тро ји цу су ди ја 
у под зем ном све ту и Ха до во сви ре по ср це је то ли ко смек ша
ло да је при стао да му вра ти Еури ди ку, али под усло вом да је 
не сме по гле да ти док не иза ђе на све тлост да на. Вра ћа ју ћи се 
из под зе мља Ор феј је не пре ста но сви рао, по ка зу ју ћи та ко пут 
во ље ној же ни. Не мо гав ши да одо ли љу ба ви, Ор феј се у јед ном 
тре нут ку окре нуо да ви ди да ли га Еури ди ка пра ти – и то је био 
крај: из гу био ју је за у век. Не срећ ни пе вач вра тио се ме ђу сво је 
Ки кон це, и кад је Ди о нис са сво јим ме на да ма сти гао у Тра ки ју, 
Ор феј је од био да му ука же по што ва ње и при хва ти ње гов Култ; 
чак је сво је су на род ни ке учио дру гим об ре ди ма и ми сте ри ја
ма, што је Ди о ни са раз бе сне ло, па је на ху шкао сво је ме на де на 
ње га. На не кој све ча но сти, док су че ка ле да му шкар ци уђу у 
Апо ло нов храм, у ко ме је и Ор феј био све ште ник, ме на де су из
не на да до хва ти ле по бо де на ко пља ис пред хра ма, ушле у ње га, 
по у би ја ле све му шкар це, а Ор фе ју од се кле но ге и ру ке, по том и 
гла ву, и све то ба ци ле у та ла се ре ке Хе бро. Али Ор фе је ва гла ва 
је пли ва ју ћи ма ти цом ре ке стал но пе ва ла и та ко сти гла до мо
ра, па и да ље. И та ко да ље.

Ова ле ген да ста ре Евро пе осим што је у при лич ној ме ри 
по тре сна, по уч на, мо же би ти вр ло за хвал на као по ла зно ста
но ви ште у раз ма тра њу но ве/ста ре те ме: књи жев ност и на си ље, 
од но сно да на шњи пе сник и на си ље. И Ор феј, и Христ, па да ју 
као жр тве на си ља.

И мно ги пе сни ци у овом XX ве ку за вр ша ва ју тра гич но, 
као Ор феј и Христ. Го во ри се о не у мит ним за ко ни ма исто ри
је. Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић, пак, ка же: „Не по сто је ни
ка кви исто риј ски за ко ни. По сто ји са мо мо рал ни за кон Бож ји. 
Ру ко во де ћи се тим За ко ном бож јим или га зе ћи га – у име ко 
зна че га све не, а пре све га на си ља, до да јем ја – чо ве чан ство је 
кле ца ло на зној ном и кр ва вом пу ту час ка Бо гу час од Бо га.“ 
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Ве ли ми ро вић ка же: „По сто је са мо две опре де ље не и јед на нео
пре де ље на во ља, све та во ља Бож ја, па ко сна во ља са тан ска, и 
из ме ђу њих во ља чо ве чи ја“ (Же тве Го спод ње, Њу јорк 1953, 36).

Сва је исто ри ја чо ве чан ства у окви ру ове три во ље, ка же 
Ве ли ми ро вић.

ИСТО РИ ЈО, на ша мо ри јо,
Про клет био ко те ство рио.
Да те бе ни је ми би смо дав но
Оти шли да ле ко, пре да ле ко.

сма тра Ми ло ван Да ној лић. И још ка же:

Сви се жа ле и сви ма фа ли
Или у ку ћи, или у шта ли
Про тив нас је тро чла на ма фи ја:
Кремљ, Ва ти кан и Ге о гра фи ја!

Да ној лић се за тим обра ћа Све том Са ви, уве рен да „про зо ри 
су на ши ћо ра ви“ и да:

Не би је нас Тур чин на Мо ра ви
Не го бак су злук и рђав глас.

Је ли исто ри ја за бо ра ви ла овај на род? Има ли и ко ли ко 
сми сла при зи ва ти је, ту исто ри ју ко ја је

дру где узе ла ве ли ки за хук 
у сло бо ди и у јед на ко сти?
Зар нам је оста ви ла са мо, за и ста:
тај зид, где па ук
Пра зни ну ни ка ко да пре мо сти!
Ма ги стра, бе дан си нам да ла на ук:
Ка ко се од му ке дру гом па ко сти.

Шта је то исто ри ја и ка кву то исто ри ју при зи ва пе сник:

Сми луј се, по се ти дво ре на ше,
Ис пе кли смо ти це лог во ла
За го збу, и све су пу не ча ше
Ви на, што гу сто је као смо ла.
Сва ко те че ка по пут па ше,
Да му се при кло ниш са свим го ла!
Пе сни ку је ста ло до ка тар се:
До ђи, опе ри нас од увре да,
До не си нам па ме ти, зна ња и во ље,
Из ле чи нам ду шу од ује да
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Што их за да до ше му ве и зо ље!
К на ма до ђи, не иди код су се да,
Јер и он не за слу жу је ни шта бо ље!

Да ној ли ће ва књи га пе са ма Зло и на о па ко (БИГЗ, Бе о град 
1991) оби лу је при ме ри ма, ис ку стви ма и раз ми шља њи ма на те
му жи во та и исто ри је, исто ри је и зла, на си ља и за чет ка от по ра, 
ци ви ли за ци је и кул ту ре. У пе сми „Мо ја до мо ви на“, Да ној лић се 
пи та: „Је смо ли кри ви што нас има сву да“, и ка же јет ко:

Исто ри јо, кур во, хај де, обре жи
И ме не у цр кви Са мо дре жи
Ако ти хо ћеш, пре ћи ћу и сам
У ка то ли чан ство, или у ислам:
Му је зи не, бра те, не пре зи ри ме,
Про ме ни ћу име и пре зи ме,
Да не бу деш уса мљен, и је ди ни
Окре нут Ме ки и Ме ди ни
Ако тре ба, по ста ћу уштва
Рад при ја тељ ства, сло ге и дру штва.
При ла го ди ћу се сва кој ма њи ни,
С кур ја ци ма ур ла ти у пла ни ни,
Зе лен ћу по ста ти као шпи нат,
И од ме не ће оста ти са мо мој инат!

Да ној лић је на пи сао и из ван ред ну пе сму „Чо ве ко ве му ке“, 
где на не пу них пет стра ни ца, дир нув ши у мно ге та буе нај но
ви је исто ри је и си шав ши у њен па као, по ка зу је шта на си ље 
и књи жев ност мо гу. На си ље је, чи ни се, увек ви ше мо гло од 
књи жев но сти. У из ван ред ној пе сми „Му чи те љи и жр тве“, Да
ној лић ве ли:

Јед ни су му чи те љи, дру ги жр тве;
Жр тва ма је час те же а час лак ше
Ко је из у ми тељ игре не здра ве?
Ко сви ра на тој лу дој сви ра ли?

Да ној лић по ку ша ва не пре ста но да нам пред ста ви ту пред
ста ву и тај ко мад у ко ме су мно ги „игра ли“ и не зна ју ћи то. У 
пе сми „Бу ђе ње на кра ју ве ка“ Да ној лић по вла чи за ве су и ука зу
је се је зи ва сце на, а на њој они, ми

Од ра сли у роп ству и хај ду чи ји,
Бра ни о ци на род не гру де,
Од му че ни ка нај му че ни ји,
Међ па мет ни ма нај ве ће лу де,
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Ви но, у на шој што је ву чи ји,
Је дан пут хва ле, дру ги пут ку де
Та кви смо ка кви смо. Да смо друк чи ји
Ро ди ли би смо се не где дру где.
Га си се век. Ола зи воз,
Уте кла ри ба, ома шио лоз,
У ру ци нам оста ло по ла уди ла,
Све се сур ва ло скроз-на скроз,
Га дост је се би пре су ди ла,
И сад, про бу ђе ни, ви ди мо: Броз
Чу до ви ште је из на шег ту жног лу ди ла.

Бе о град ска По ли ти ка је у пр во мај ском бро ју 1990. го ди не 
об ја ви ла мо ју пе сму „Вам пи ро ви ћи“, на зна чив ши да је из мо је 
збир ке По врат но ко ло, ко ја је у то вре ме већ не ко ли ко ме се ци 
че ка ла у „Про све ти“ да бу де об ја вље на. Ево те крат ке пе сме:

Се ла су де сет ко ва ли, сто ку по кла ли као ву ци
и раз ву кли по спру до ви ма. Нај бо ље ко ма де ме са
при гра би ли су се би, а оста ло пре пу сти ли вра на ма.
Не кр че пу те ве, не го га зе и ло ме што им се ис пре чи.
До ла зе из ри то ва и ба ру шти на ко је ба зде на ка ра бит.
Го во ре не ра зу мљи ве ре чи.
Те ра ју ма гар це пре то ва ре не ро бом сум њи вог по ре кла.
Има их до ста, не мо гу се пре бро ја ти, као ни мра ви.

Што се ти че оста лих пе са ма у том ру ко пи су, већ су би ле об
ја вље не, нај ви ше у Књи жев ној ре чи, Ле то пи су МС, Са вре ме ни-
ку и Раз вит ку. Тај ру ко пис је че као у „Про све ти“ пу не че ти ри 
го ди не, и ле тос, кад је про ме ње но ру ко вод ство, и кад је „Про
све та“ по че ла да об ја вљу је из ве сне књи ге, ме ни је ру ко пис, ко ји 
је у сво је вре ме при хва ћен, вра ћен, без обра зло же ња. Већ при
пре мљен за штам пу, ру ко пис је уме сто у штам па ри ју, сти гао 
на траг у По жа ре вац, у мо ју фи о ку!

На си ље и моћ има ју мно штво об лич ја; по сто је чи та ви об ре
ди спу та ва ња, оне мо гу ћа ва ња и гу ше ња. По сто ји ти ра ни ја ме
ди о кри те та, што дру гим ре чи ма зна чи: не по сто ји во ља да се, 
ка ко би Да ној лић ре као, по гле да „у очи пу ној исти ни“!

И вр сни и не вр сни ду хо ви – „зе мље огре зле у ду го ве“ – 
„про врт ни и пре врт ни“ – по ста ли су не за мен љи ви, то јест: ве
чи ти и бе смрт ни, му че ћи сво ју му ку:

Про ме ни ти име, а су шти ну
Гур ну ти у мрак и ма глу шти ну.
Из ву ћи се та ко сми о но
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Да се са чу ва и то, и оно.
Ла га ти ве се ло, по до ма ћи
Али се с вла сти не по ма ћи,
Пре се ћи, а да оста не не се че но,
Ре ћи, а да ни је ре че но,
Ју че ко му ни сти, сад со ци ја ли сти,
Ал’ увек исти, увек на ли сти!
За ме ни ти ле во за де сно, па за тим
На ста ви ти пу тем по зна тим,
На су во из ву ћи све моћ ни ке
А жр тво ва ти по моћ ни ке,
От кри ти ста ре пр ње у хо ду
Не на пу шта ју ћи ко ман ду и мост на бро ду,
Због пу ног чан ка и чи ни је
Од сту пи ти два ко ра ка од ли ни је,
И, сва ко под окри љем свог пле ме на,
Са че ка ти бо ља вре ме на.
Ево, при ку пља ју се вр сни ду хо ви
Да пре спа ва ју зи му, као пу хо ви…

Пе сму „За вр шни ра чу ни“ Да ној лић за вр ша ва ова ко:

По но во се ро ди ти, али са мо
Као му ши ца крат ко ве ка,
Не пи та ју ћи до кле ни ка мо
С не ви ном ту по шћу пра чо ве ка.
По ла ве ка, век сам чи тав че као
Не зна ју ћи шта че кам и шта ме че ка,
С то бом, бе сми сли це ле по ре ка.
А По сла ни цу не при ја те љи ма:
Ве ру јем у зна ме ња неб на и из ван неб на,
Њи ма пот чи них свој пра вац и сво је соп ство.
Ску пих у се би све што ми за жи вот тре ба:
При ја те ље и не при ја те ље, по том ство, сло бо ду, роп ство.
Уста су ми на пе ти (хра ним се из род ног тла),
Рав но ду шан пре ма до бром и пре ма злом уде су.
Не при ја те љи мо ји ру ше се од зла
ко је не успе ше у ме не да уне су.

Мир ко Ко вач (в. у књ. Европ ска тру леж, Про све та, Бе о град 
1986, 69) ра све тља ва ју ћи од нос пи сац и по ли тич ка твр ђа ва 
уоча ва: „На пи сце ко ји слу же вла сти ма уме ре ни љу ди гле да ју 
с пре зре њем, а са ма власт с не по ве ре њем, јер тач но зна да ће 
они, кад се раз о ча ра ју, по ста ти ње ни огор че ни про тив ни ци. И 
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за и ста, ве о ма че сто, от пад ни ци су по ста ли љу та и не по мир-
љи ва опо зи ци ја. Ту суд би ну су де ли ли мно ги пи сци, бив ши на-
јам ни ци, али још по сто је раз ли чи ти на чи ни њи хо ве про па сти. 
Мно ги су до жи ве ли вла сти ту мо рал ну еро зи ју, по го то ву кад је 
исто ри ја раз от кри ла њи хо ве во ђе као им бе ци ле и убо ји це.“

Мно ге од тих „ко ри сних пи са ца“ је већ пре га зио, или ће 
пре га зи ти, онај Ми ло шев Слон Исто ри је. Осим пр ве књи ге пе
са ма У ва го ну Ро за но ва, об ја вио сам још две: Осни вач под зем не 
пре сто ни це и Стра шни суд (1991), ак ту ел не, не са мо по то ме 
што су дир ну ле у мно ге та буте ме, већ пре све га, ве ру јем, по 
то ме што су би ле не сум њив из раз су о ча ва ња са нај стра шни
јим и нај до ми нант ни јим злом и на си љем, не са мо овог XX ве ка, 
не го и ми ну лих. Мо ју дру гу на пи са ну књи гу Вам пи ро ви ћи или 
По врат но ко ло ве ли ки бе о град ски из да вач ни је смео да об ја ви, 
прет по ста вљам, бо је ћи се на си ља по ли тич ке твр ђа ве.

Но, да на шњем пе сни ку, истин ском, не вре де ни ка кве жа ло
пој ке, а што се ти че освр та ња, оно као и за Ор фе ја мо же би ти 
коб но: па ипак, да на шњи пе сник тре ба да има хра бро сти да се 
освр не, да још јед ном са гле да све, по це ну да ни ка да не ви ди 
сво ју Еури ди ку. По ли тич ка твр ђа ва, сам из раз упу ћу је на ми ли
та ри стич ки, вој ни во ка бу лар, има свој, ка ко Ко вач ка же, „онај 
већ гла со ви ти ре клам ни хит јед ног по греб ног пред у зе ћа: Ви са-
мо умри те, а оста ло пре пу сти те на ма! – По греб ни ци у то та-
ли тар ној др жа ви опу сто ше те још за жи во та, и ти си са мо 
мр твац за ко јег они жи ве, или сле пац за ко јег они гле да ју. Али 
твој људ ски мо то тре ба ло би да бу де: – Свет ћу гле да ти сво јим 
очи ма, ње го ва до бра и ње го ва зла! И не ћу се пре да ти ни мр тав!“

Књи жев ност је – ка ко пи ше Ко вач – ПОТ ПУ НИ ДО ГА ЂАЈ. 
Књи жев ност би мо гла да те жи за шти ти све то сти жи во та, ма
да у том свом на у му има мно го ма ња сред ства од пар ла ме на та 
и ка би не та рат них, или не ко ли ци не, или са мо јед ног моћ ни ка. 
Сва ко на си ље, оно нај ма ње и оно нај ве ће, про же то је злом, у 
ко ме је по ме ша но опа ко, звер ско и сви ре по. Не ма си гур ног ле ка 
ка ко да се чо век спа се од то тал ног на си ља, је ди ни лек је онај ко
ји ва жи и за ку гу: бе жа ти од ње га што да ље и што се бр же мо же. 

Па унд пи ше 1918. го ди не: „Кри ти ка ни је огра ни ча ва ју ће 
опи си ва ње или скуп за бра на. Она обез бе ђу је утвр ђе не по ла зне 
тач ке. Она мо же раз др ма ти тро мог чи та о ца. Ма ло то га што 
је у њој до бро углав ном се на ла зи у за лу та лим ре че ни ца ма.“

Мај ка свих ства ри, рат (Хе ра клит) – по ро ди ла је то ли ко на
ка за и чу до ви шта за ко ју би не пет, не го пет сто ти на стра ни ца 
тек ста би ло пре ма ло! Жи во ти и крв гра ђа на су ве о ма вред ни.
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„Крв гра ђа на то је мал тер ко јим се зи да ју др жа ве ти ра на; 
сто га би свак мо рао да на сто ји да се у ње го вој зе мљи не по ди жу 
та кве па ла те“, на пи сао је Фран че ско Гви чар ди ни (Ан дри ћев 
пре вод).

На си ље је ста ро и има ста ре об ли ке; књи жев ност би мо гла 
не што да учи ни, пре жу ћи чо ве ка у но ве об ли ке, иако се он те
шко пре же. Ор феј да нас не мо ра да си ла зи у лимб и па као, до
вољ но је да за ко ра чи пре ко пра га сво је со бе и оса ме. Ми о драг 
Па вло вић у пе сми „Си ла зак у лимб“ ка же:

Чу до ви шта се те ту ра ју,
не зна се њи хо ва вр ста, 
слич не су уљу кад се про спе,
је зи чи не им ко вла жно ру бље по на ма
и пре ко све га ма сти ло не пи сме ног мра ка.
Чу ди мо се ка ко нам по глед још ра ди
и са ве ту је да се скло ни мо под зе мљу;
ни је баш рат, али по ђи да се скри јеш
ме ђу бив шу га мад
што нам сад из гле да ве се ло и чед но
у по ре ђе њу… сва су по ре ђе ња па ла
и око је сва чи је ра зро ко.
Ко зна где су вра та? 
Бо жан ско по след њу по ру ку ша ље
пре ко мр клог мра ка.

Ти сти хо ви из дав но об ја вље не књи ге Све тли и там ни пра-
зни ци, ак ту ел ни су и да нас.

Ан дрић је пре во дио Гви чар ди ни ја, не Ма ки ја ве ли ја, ко ји 
пи ше сме ла упут ства за иде ал ног вла да о ца – Гви чар ди ни ја, да
кле, ко ји бе ле жи сит на ис ку ства за ћиф те и би ро кра те.

Гви чар ди ни ја, ко ји је имао, као и Етјен де ла Бо е си, аутор 
Рас пра ве о до бро вољ ном роп ству, уз ле те по пут овог: „Ти ра нин 
ула же сав мо гу ћи труд да от кри је тај ну ко ју но сиш у ду ши; он 
ти ла ска, во ди с то бом ду ге раз го во ре, ша ље љу де ко ји по ње го-
вом на ло гу по ста ју с то бом при сни да би те по сма тра ли; те-
шко је чу ва ти се свих тих мре жа; али ако хо ћеш да те не про-
зре, ста рај се о то ме бри жљи во и чу вај се свом ве шти ном свих 
ства ри ко је мо гу да те ода ју, не дај да те про зре и у то ула жи 
оно ли ко тру да ко ли ко он ула же да би те про зрео.“

Ор феј сто ји на вра ти ма па кла, да нас; окру жу је га апа ти
ја, чи ји је сми сао, ка ко је Јо ви ца Аћин при ме тио у по го во ру 
књи зи Мар ки за де Са да Ужи ва ње у зло чи ну (Гра дац, 1989, 72), 
по на вља ње, апа тич но по на вља ње „ап со лут но (…) рав но ду шно 
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пре ма исти ни и ла жи, с оне стра не је, та мо где вла да раз врат“. 
Тре ба се чу ва ти ума ко ји је со до ми зо ван.

Рав но ду шност је гну сна ствар. Она је из раз бе стра сне 
хлад но ће ко ја се зах те ва при ли ком вр ше ња ма ка квог зло де
ла, на си ља. Ор феј на вра ти ма па кла при су ству је при мер ним и 
не при мер ним пер вер зи ја ма. Ор феј мо ра да кре не да ље од со до
ми зо ва ња, сре ди шне де са дов ске пер вер зи је, што да ље од си
сте мат ске ја ло во сти. Пре ма ис пи ту не ви но сти, ис пи ту са ве сти. 
Апа ти ја и ње но по на вља ње, ап со лут на апа ти ја ко ја љу де „је
ди на мо же одр жа ти у ста њу пер ма нент не тран сгре си је“, обез
бе ђу је на пре дак у зло чи ну, у на си љу, у ужи ва њу у зло чи ну и 
на си љу. Аћин зна да је апа ти ја „аскет ска прак са, она је прак са 
ра ди кал ног раз вра та“.

Ми ро слав Лу кић, аутор из ван ред не књи ге Зе мља Не до ђи ја 
(БИГЗ, Бе о град 1993, 12) про го ва ра о на си љу:

Ру го ба овог до ба гле да око се бе
по гле дом глу во не мог.
Хра ни се за бо ра вом, гу бит ком се на,
га же њем сен ки.
Па ри се са куч ки ним си но ви ма,
по лу љу ди ма по луп си ма.
Ка ри ке пам ће ња слу же јој
као пред је ло.
Про шлост је за њу са мо за ло гај.
Пра ва су по сла сти ца за њу они
ко ји сво ју гла ву но се у тор би,
или у ру ка ма.

Ор феј, про шав ши кроз вра та па кла, ви ди до га ђа је у исто
ри ји ро да људ ског ко ји као ве ли ко зво но, ка ко ре че Ве ли ми
ро вић, зво не „на уши не глу ви ма и по зи ва ју њи хо ву са вест на 
уз бу ну“. При су ству је им. При су ству је би ра њу из ме ђу Бо га и 
са та не, би ра њу из ме ђу до бро тво ра и зло тво ра, би ра њу из ме ђу 
Ису са и Ба ра бе. Иако на из бо ру до би ја ба ра ба и Зло и На си ље, 
што по твр ђу ју сви пе сни ци на ко је сам се за ову при ли ку по
звао, Ор феј тре ба да стре ми Исти ни, да ни за дла ку не од сту
пи од ње, јер он да за ки ло ме тре од сту па од прав де и по ште ња, 
за чи та ве све тло сне го ди не од На де. Ор феј тре ба да из бе га ва 
оно о че му љу ди го во ре, моћ, јер она са др жи на си ље, а на си ље 
про из во ди не сре ћу. На си ље вре ђа љу бав Хри сто ву и тре ба га 
за у ста ви ти и из бе га ва ти, да би из бе гли гнев љу ба ви. Жи ви мо у 
вре ме ну кад је пор но гра фи ја при јем чи ви ја од љу ба ви. Љу ди су 
за бо ра ви ли да су го сти и пут ни ци у овом све ту. То ли ко њих се 
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пре тво ри ло у без о бра зне го сте и пут ни ке. Мно ги су се остр ви
ли и ни ка да не ће при зна ти сво ју остр вље ност. За сва ко зло у 
се би и све ту они кри ве дру го га; се бе – ни ка да.

На си ље пре ла зи у на ви ку, оно је по ста ло део сва ко днев ни це. 
Циљ на си ља је увек не што ко нач но, сми сао књи жев но сти 

– бес ко нач но.
На род или чо век ко ји ве ру је у си лу зла, ко ји ула зи у ор

та клук са злом, бли же је про клет ству не го бла го сло ву, бли же 
је смр ти не го са мом жи во ту. Не тре ба под це њи ва ти ма ли број 
оних ко ји су се на у чи ли сти ду и по ште њу, иако су они ка пи 
во де у оке а ну ро да злог и пре љу бо твор ног. Тој мно жи ни се и 
Христ обра ћао ско ро пре две хи ља де го ди на, као отров ним 
оси ца ма, као ли це ме ри ма, као сле пим во ђа ма, као бу да ла сле
пим, као зми ја ма и по ро ду аспи ди ном. Ми ло ван Да ној лић, 
про кли њу ћи исто ри ју као „мо ри ју“, ру га се они ма ко ји ни су 
ни шта на у чи ли, као ни љу ди ко ји су жи ве ли у вре ме ни ма ка да 
је Хри стос по зе мљи хо дио и чи нио чу де са. Где је јед но на си ље, 
ту су од мах мно га на си ља. Ти ра ни са ти, све ти ти се, пљач ка ти, 
уни шта ва ти, ужи ва ти у зло чи ну, си ло ва ти, па ли ти и жа ри ти, 
мар ги на ли зо ва ти, ома ло жа ва ти, мр зе ти, ућут ки ва ти, уби ја ти, 
ва ра ти, ла жно оп ту жи ва ти, ухо ди ти, уце њи ва ти, ре ке ти ра ти, 
под ми ћи ва ти, за во ди ти – спи сак би мо гао би ти и ду жи! – пе
сник усред па кла, ипак, тре ба да се окре не оној на шој по сло
ви ци: бли жа је ко шу ља од ха љи не. Пе сни ку оста је да по но ви 
мо ли тву: „Чи ни до бро пр во сво јој бра ћи по ве ри, па сво јим ро-
ђа ци ма, па су се ди ма, па он да даљ њим и по ве ри и по кр ви, даљ-
ним и даљ ним до нај у да ље ни јих кра је ва зе мље. Да не бу де мо као 
не ки та ко зва ни ин тер на ци о на ли сти, ко ји су спрем ни да чи не 
до бро они ма нај у да ље ни ји ма, а да сво ју нај бли жу бра ћу, по кр ви 
и ве ри, оста ве да бес по моћ но ги ну и уми ру.“
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АМ БЛЕМ ТАЈ НОГ ПИ СМА СВЕ ТА

Шта је по е зи ја, ако не из ра жа ва став пе сни ка? Ни шта. Ја 
бих ре као, лу па ње у кан ту. Пе сник без ста ва, ни је ни шта дру го 
до онај кра ста вац усред ба ште брат ства пре зре лих кра ста ва ца 
ко ји се ра ђа цве та, зри, да би ис тру лио. Та ту жна суд би на ни је 
за о би шла мно го број не илу зи о ни сте. Пи шу ћи сти хо ве за књи гу 
пе са ма Ја спис, по ко зна ко ји пут сам се при бли жио ам би су – 
по но ру без да не умет но сти. Та по е зи ја пред ста вља пре мо шћа
ва ње по но ра. Мо ра да сам под се ћао у тим рет ким ча со ви ма на
дах ну ћа на ми не рал ко ји се у до ди ру са све тло шћу рас пр ска ва 
и са го ре ва, не ста је. Жи шке су па ле у по нор. Ми слио сам да сам 
по бе дио!? Али сла ви ти ни сам имао шта. Пре да мном се отво
рио но ви по нор. Схва тио сам, да је тај но ви по нор мо ја на гра да 
за пи са ње. Да сам је, ите ка ко за слу жио. Тај кон церт са ја је том, 
ме ни ни је ап сур дан. Сти хо ви су ве за са бо го ви ма и вре ме ном, 
са Па дом и дво такт ним мо то ри ма, са го во ром ма сли на и па ро
бро да, са ци ју ком тек око ће них ми ши ћа.

Веч ност је ро ђе на на ђу бри шту. Осе ћао сам то још у буб њу 
ма те ре, пре но што сам угле дао свет, ко ји је био сли ка и при
ли ка рат ног ло го ра. Не за до во љан жи во том ко ји ина че во дим, 
дру жим се са ду хо ви ма. Пи сао сам и још увек пи шем оно што 
зо ву по е зи ја, зна ју ћи да не смем ла га ти: го ним ма глу да не би 
ни ког на са ма ри ла. По е зи ја се са зна је са мо по е зи јом. Мо је ср це 
ву че исти на све тли ја од пи ва. Веч ност ко ја сти же сва ку ствар 
да дир не, сва ко злат но зрн це да спа си. По е зи ја ни је ма ње бе
смрт на од ду ше. У сна зи по е зи је или у по е зи ји сна ге чо век оби
та ва, у буд ном ду ху – ко ји не ма по чет ка ни кра ја – она на ла зи 
из ла зе, али је нај за но сни ја она сла ви на ко јом оти че, ко ја се зо ве 
Ге ни је. По е зи ја не че ка вра го ве, ни да не ко по ву че за ве се вре
ме на! Ни да го ли ша ви пти ћи у гне зду до би ју пер је. Ни ве ли ког 
чи ста ча пра ши не и уста ја ло сти.

Она је чи стач. Пе сник не тре ба да тра жи бо ље за ни ма ње од 
оног што је за и ста про жи вео: то је до вољ но за пи сца су штин
ске декон струк ци је. По е зи ја има не пре су шне из во ре и тре ба 
их из но ва от кри ва ти. Он де где не ма ни по ме на о из во ри ма. 
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Ето, шта ме је го ни ло да раз ми шљам да је до шло вре ме да се 
ски ну обра зи не осред њих пе сни ка са ли ца ма ле них љу ди, си
ћу шних пра се ћих очи ју, што су кроз књи жев ност и со фи сти ку, 
уво ди ли на ро де у огром не учи о ни це ап сур да. Срп ска по е зи ја 
дру ге по ло ви не XX ве ка вр ви од за лу та лих пут ни ка у књи жев
но сти. Ти за лу та ли пут ни ци, са кри ве ни и ме ђу нај хва ље ни јим 
пи сци ма, ни су схва ти ли да је пе сник нај рен та бил ни је Бож је 
от кри ће, да су пе сник и Бог ви ше не го сам Бог. По е зи ја ни је у 
Оцу, ни ти у Си ну, већ у Ду ху, и сто га из ла зи из око ва Ста рог и 
Но вог за ве та. У по е зи ји се ни шта не по ка зу је Од о зго. Дух не ма 
сво је спи се и не по зна је по у ке. И не ма сво је ту то ре, оли че не у 
све ште ни ци ма, иде о ло зи ма или на зо ви кри ти ча ри ма. Бе се де, 
де кре ти и те ста мен ти ба ца ју пра ши ну у очи. Те ста мен ти ма су 
се нај ви ше ра до ва ли пра зне гла ве, адво ка ти и за лу та ли пут ни
ци у срп ској књи жев но сти.

Гле дао сам за лу та ле пут ни ке ка ко се оти ма ју о то на сле ђе. 
Људ ски је при зна ти да сам па тио уме сто њих. Био сам сит ло
гор ских про по ве да о ни ца, са ко јих се са ла ко ћом пљу је на све 
оно што је из ван бо дљи ка вих жи ца (др жа ве), у пар тиј ском 
клу бу оку пље них око ам би ци ја што по ра ђа ју де спо та, мр твог 
брат ства, с га ђе њем сва ко днев но гле дам ка ко де фи лу ју сен за
ци је ко ри сног гро зда из да ва ча, уред ни ци без ли ца, чи ји је дух 
пре вас ход но тр пе за риј ски, по ме ри и уку су Упра ве ло го ра.

Вре ди ли го во ри ти, да нај моћ ни ји из да ва чи у нас још 
увек слу же под у пи ра њу де ли мич них исти на? Ста ти стич ким 
ка ри ка ту ра ма.

Хо ће ли ко то да чу је? На ша Ита ка је огре зла у сра мо ти гу
шћој од ва ги нал ног ко ро ва. Не мо гу да се на чу дим – је ли то 
за и ста мој за ви чај? До кле ће се ов де га ји ти стра хо по што ва ња 
уме сто ча сти и по но са?

Ја на сто јим да мој пра ви за ви чај бу де Све тлост и Исти на. 
Да сва ко ро ђен у све тло сти, има пра во да бра ни вид и ви дљи
вост, об лик ство рен. Не мо гу отр пе ти муљ, у ко ји то ну по ро ди
це, Ор феј, Оди сеј, зе мљо рад ни ци и ста ри оби ча ји. Пар ла мент, 
где пра зне ре чи гу ше као удав. Не мо гу пре ско чи ти тај цир кус, 
ту сти хи ју (исто ри је) – све то, ли не ар ни ток, јер ме за о кру жу је 
као јо до форм. Не при вла че ме па ра де, ма где да се одр жа ва ју, 
ни гр бо ви ни за ста ве, већ гро бо ви, јер крај њих има ви ше ти
ши не, ви ше усло ва за раз ми шља ње и исти не. Са три де сет го ди
на чо век је у пу ној сна зи, са че тр де сет – до вољ но раз бо рит, са 
пе де сет – мо же да ти до бар са вет, са шез де сет – за ста ре ње, са 
се дам де сет – сед је, са осам де сет – у пу ној ста ро сти, у де ве де се
тој по гр бљен и под се ћа: О мр тви ма све нај бо ље. Иако та из ре ка 
има и дру гу по ло ви ну: Пр вих че тр де сет да на одр жа вај те по мен, 
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а по сле го во ри ти све с об зи ром на пу ну исти ну. Ме ни ни је би ло 
по треб но да по зајм љу јем сти хо ве из древ них пе са ма Ср ба, Ру са 
или Ки не за, да бих ствар но из ра зио исти ну. Имао сам стр пље
ња да са че кам да ме про бу ди цве та ње кром пи ра. А по том да 
спо знам да сва ко уса мље но др во пре ко ре ке на бре гу, на па ди
на ма ка ди фе ним, ја сни је је од сто ти на књи га пе сни ка ко је су 
мла ди ћи про гу та ли у мла до сти, ра чу на ју ћи и књи ге оних ко је 
исто ри ча ри по е зи је свет ске, европ ске и на ци о нал не убра ја ју у 
ва жни је. Уса мље но ста бло пре ко ре ке на бре гу ни је би ло са мо 
од оног тре нут ка ка да сам га об у хва тио по гле дом и уду био се у 
ње га. Са мо ћа ме је го ни ла да по ста вљам и од го ва рам на пи та ња. 
Кад пе сник мо же да пи ше све, о све му, за што да пи ше ко је шта? 
По сто ји про грес ду ше, и у ње га се мо ра мо по у зда ти до кра ја. 
Оно што је у срп ској или бал кан ској по е зи ји би ло ле по и при-
ма мљи во, тре ба и мо ра да се за ме ни и ис ти сне са мо не чим леп-
шим и та ко да ље све леп шим од леп ше га до у веч ност! Пе сник 
на овом све ту мо ра да зна да има ба рем не ко ли ко све до ка ко ји 
има ју мно го при ја те ља, али да ње го ва пат ња не ма при ја те ља.

Ме не не оду ше вља ва ко лек тив ни на пор за усто ли че њем 
тзв. ве ли ког умет ни ка. Та бле да кон ту ра обез ду хо вље но сти, 
има ал тер на ти ву. По е зи ју без да не умет но сти.

Ако пе сник не из ра жа ва исти ну, он да ту не мо же би ти го
во ра о ства ра лач кој лич но сти. Ако ни је спре ман на жр тву, не
ка ба та ли пи са ње. Ма ло је умет ни ка ко ји по зна ју сво ју уло гу. 
Свест о то ме да су раз ли чи ти, да је ле ко вит сва ки тре ну так у 
ко ме по спе шу ју раз ли чи тост. Лук суз је има ти на да на шњи дан 
илу зи ју о ве ли ком умет ни ку, „прин цу по е зи је“. На ша књи жев
ност има ту по тре бу да ства ра та кву илу зи ју. Пе сник без нео п
ход не хра бро сти да се су о чи са са мим со бом, са дру штвом, са 
про шлим и бу ду ћим, са све том ко ме при па да, је два да је ноћ на 
пе сма сла ву ја, по на вља ње оп штих ак си о ма уне до глед, пљу ва ње 
по соп стве ном ли цу. Че му то слу жи? Ко га то мо же ра до ва ти, 
осим чи нов ни ка по ли тич ке пи ра ми де? Пе сник је од го во ран се
би. Пре и по сле све га он се мо ра узда ти у сво је по сла ње.

Та ко би мо ра ло би ти у срп ској по е зи ји ју че, да нас, су тра. 
У та квом ко лу, ства ра лач ке лич но сти, ду бо ки ини дви ду а ли сти 
не ма ју шта да тра же. То ме сам се учио, и још увек учим. По е зи
ја не ма ко га да из да. Тре ба да се зна да га ђе ње ко је ми до ла зи од 
илу зи о ни ста и пре зре лих кра ста ва ца у све у куп ној не са вр ше
но сти, из ча са у час по ста је под сти цај но. По е зи ја ме ис пу ња ва. 
Ја знам да сре ћа ни је нај ва жни ја ствар у жи во ту, јер чо век не 
жи ви за то да би био сре ћан. Умет ност је од врат на и гре шна кад 
умет ник из ра жа ва сит не и соп стве нич ке ин те ре се. На кра ју, 
зна ње не тре ба пре це њи ва ти, пат њу не тре ба пот це њи ва ти…
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ПИ СА ЊЕ ЈЕ МО ЈА ПРА ВА И ПР ВА НА ГРА ДА*

Иза ков че га До сто јев ског хте ли су сту ден ти да но се ње го-
ве око ве. Умро је у рад нич кој че твр ти, на че твр том спра ту, 
ку ће – са мно го ста но ва за из да ва ње. Ове ре чи за пи су је у свом 
днев ни ку Франц Каф ка 15. мар та 1914. го ди не.

Где је и ка ко умро Ср бо љуб Ми тић, зна мо. Или мно ги и то 
не зна ју?

Го во ре о ње му као укле том пе сни ку, а он је био са мо ук и пе
сник нео бич не суд би не. Ста сао је и из ра стао из ми та и тра ди
ци је кра ја у ко ме је ро ђен. При па дао је свом на ро ду у нај и скон
ски јем сми слу као уоста лом и Вук Ка ра џић. Ни је се дао за ве сти 
на стран пу ти цу. Та већ се зна, XX век је вр вио од пе сни ка му та
на та у на шем је зи ку ко ји су опо на ша ли и ап сор бо ва ли ути ца је 
стра них пе сни ка.

Он ни је об ја вио за жи во та, све што је на пи сао. Ње го ве нај
бо ље књи ге иза ђо ше на све тлост да на по смрт но. 

И да нас вре ди по но ви ти: ње му ни су об ја вље на ни иза бра на, 
ни са бра на де ла.

Мој ста ри ји брат Ми ро слав Лу кић, као есе јист и ан то ло ги
чар, ви со ко је вред но вао по е зи ју Ср бо љу ба Ми ти ћа. То по твр
ђу је пе сни ко ва за сту пље ност у Не се бич ном му зе ју, ан то ло ги ји 
по е зи је 1938–2000, као и у Ан то ло ги ји Фе никс.

Ја сам, пак, као уред ни к ча со пи са и „Еди ци је Бра ни че во“, 
1994. го ди не, об ја вио пе сни ков спев Сти ли ти, јед ну од из ван
ред них књи га срп ске по е зи је XX ве ка. Ње го ви ру ко пи си по
смрт но об ја вље ни по ка зу ју да је он пи сац нај бо љих спе во ва по
сле Ње го ша. Пе сник ко ји је сво је де ло за о кру жио све до че њем 
о тра ги зму људ ског по сто ја ња. У тра га њу за Бо гом пе сник га је 
за о кру жио на ла зе ћи сми сао у Бо гу. Та ре ли ги о зна по е зи ја, или 
ако ви ше во ли те – по е зи ја, стре ми не бе ском, Бо гу. Оно што је 
нај бо ље, по мом осе ћа њу, у опу су пе сни ка Ср бо љу ба Ми ти ћа, у 
вре ме ну бу ду ћем ће ра сти и раз ра ста ти се. 

*) Бе се да из го во ре на при ли ком при ма ња књи жев не на гра де „Ср бо љуб Ми тић“ у 
Ма лом Цр ни ћу (2002).
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Као што су пе сни ка Ср бо љу ба Ми ти ћа, по е зи ја а и чи та ње 
пе сни ка, одр жа ва ли до по след њег ча са. Ср бо љуб Ми тић је, ве
ру јем, слу тио, као и Каф ка, да је пи са ње слат ка и див на на гра-
да, али за шта?

Каф ка је ми слио јед не но ћи да је пи са ње на гра да за слу жбу 
ђа во лу… Мо жда има и друк чи јег пи са ња, ја по зна јем са мо ово; 
но ћу, кад не мо гу да спа вам од стра ха…
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КО ЛЕ НИ КЕ – ВРЕ ТЕ НО?

Раз ми шља ју ћи о Сај му књи га у Бе о гра ду, ба ве ћи се ње го
вим фе но ме ном, пре да ме ис кр сну ше не ка ну жна пи та ња. Не 
мо гу отр пе ти, а да не ка жем ка ко та при ред ба већ де це ни ја ма, 
до да на шњих да на, под се ћа на ко чи ју при ви ле го ва них ве се ља
ка, пре то ва ре ну по не ја сним прин ци пи ма са не за о би ла зним 
глав ним ју на ци ма од Ор га ни за то ра сај ма, Из да ва ча, Пи са ца, 
Уред ни ка, Тр го ва ца, чи та ла ца, до Слав не не и ме но ва не пу бли ке 
ко ја ме ђу њи ма, ва ља ре ћи, има нај и скре ни ју уло гу, до чим без 
ус те за ња и фо ли ра ња на са мом ула зу у са јам ку пу је јеф ти но, а 
по том, без сти да ли же уше ће ре ну ја бу ку. Сви су се на шли на 
оку пу, зби је ни је дан уз дру гог, те шко се ов де мо же рас по зна ти 
ко је ко? Осим ла жи. 

И ја сам се за те као у дру штву тих ве се ља ка, вољ но – не
вољ но. Ка кав сам чо век, то ком пу то ва ња упо зо ра вах их да се 
узму па ме ти и уозби ље, али ни ко не хте да чу је мој са вет. Пре 
кри ви не, у кри ви ни, и иза кри ви не тик уз Са ву, го во рих им да 
ће се са јам ска ко чи ја пре вр ну ти са ма од се бе, ако на ста ви ова
квом бр зи ном, ни ко не ве ру је. Би ло је џа бе го во ри ти, јер, ни
ко ни је по ми шљао да про ме ни што у свом по на ша њу. Схва тио 
сам да се сви ти, ипак, не слав ни ју на ци, збр да здо ла, уто ва ре ни 
на са јам ску ко чи ју др же опро ба ног ре цеп та, као да вље ник за 
слам ку. Тек, не гда шњу ко му ни стич ку ка ко фо ни ју при ред бе, за
ме ни ла је ап стракт на ло ги ка тран зи циј ских за ко на, ко ја је да се 
не ла же мо ту да оправ да по сто је ћу ствар ност, оп се на ма. На кон 
тра у ма тич ног ис ку ства уру ша ва ња свих вред но сти у срп ском 
дру штву, ме ђу на ма, ни по ме на о пре вред но ва њу. Ни ком ни је 
ста ло до про ме на. Па, до бро, ка зах се би. „Ви хо ће те за ба ву: Ко-
ле ни ке – вре те но? Кад је та ко, ето вам ко ле ни ке вре те но!

Су је те пи са ца и из да ва ча су на ми ре не. Ор га ни за то ри слу
тим, тр ља ју ру ке, су ми ра ју ћи фи нан сиј ску до бит. Пу бли ка се 
је ди на, нај ди сци пли но ва ни ја у ор га ни зо ва ним по се та ма, вр
ће ши ла зна ме ни тим са јам ским ули ца ма то ком 2007. го ди не, те 
се се дам да на бес циљ ног кру же ња ха ла ма за вр ши хе пи ен дом, 
са ка квом ку пље ном књи гом, са кри ве ном у це ге ру. Ко ја је то 
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књи га окон ча ла у це ге ру? Зар је ва жно? Ја дац, Ку вар, Реч ник 
ма ги је, Уџ бе ник из ме ди ци не, Осве ће на ико на, или? Ко га је за 
то бри га? До лап се окре тао. По ли ти ка је де ље на џа бе из да на у 
дан, спа ко ва на та ко ђе у ша ре ну ке су, а у ње ном до дат ку „Свет 
књи ге“ бес плат на раз глед ни ца са сме шком срп ских пи са ца – 
груп ни пор трет, њи хо ве ми сли и му дро сти са би је ни у два ре да, 
о Сај му књи га, на рав но, су ма су ма рум у су пер ла ти ву.

„До сле де ћег ви ђе ња дру го ви! Са јам књи га, био је и про
шао, марш на чи та ње!“ У зе мљи Ср би ји ста ти стич ки по да ци 
не у мо љи во све до че да је ве ћи на ста нов ни штва фор мал но пи
сме на, али, ор га ни за то ри ма при ред бе ва жни ји је број про да
тих ула зни ца, од чи ње ни це ко ли ко се у нас до и ста чи та? Од 
чи ње ни це ка ква је вај да од ва ша ра? Да би, ре ци мо, при ред ба 
мо ра ла да се ме ња, да има дру га чи ји из глед и су шти ну. Мо жда 
би у ње ном сре ди шту тре ба ла и мо ра ла би ти де ла до ма ћег пи
сца, те да би по то ме, та ко ђе и из да ва чи у вред но сном сми слу, 
са на сло ви ма до ма ћих пи са ца мо ра ли чи ни ти око сни цу ма ни
фе ста ци је? За што пре ћу та ти, а не ре ћи да има ју по зор ни ју по
зи ци ју, пре ма да ру и ма ру, слу же њу до ма ћој ли те ра ту ри, бро ју 
об ја вље них до ма ћих на сло ва?

До са да шња ка но ни за ци ја из да ва ча под се ћа на пра и сто риј
ску жи во ти њу, ко јој су от ка за ле но ге. Ова кав са јам, ка кав је 
већ, по стао је ста рац, суб ор ди ни ра на пи ра ми да. Ко му ни стич
ки Св. Па вле. Не спо со бан да се ме ња. Ка кав је то Са јам, ако на 
ње го вим удар ним ме сти ма из го ди не у го ди ну по са ђе ни чу че 
из да ва чи др жав не про ви ни јен ци је: „Слу жбе ни гла сник“, „Вој
но из да вач ки за вод“, „Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва“, 
„За вод за уџ бе ни ке“, итд?! Ви ђен фол клор.

Ко ли ко та мр тва схе ма, до при но си или ште ти на шој све
у куп ној кул ту ри. Ко ће се осме ли ти да по сле ди це са гле да? Да 
ка же: до ста!

За бе о град ску при ред бу књи га ва жне су ор ке стри ра не сен
за ци је, ко је ће по све му су де ћи, без о бра зне уче ни це и ста ро
мод не би бли о те кар ке пре при ча ва ти ди љем Ср би је. Ва ла и јест, 
би ло је див но гле да ти у пред ве чер њим са ти ма срп ског пи сца 
Ми ло ра да Па ви ћа ко ме је из да вач, по нет угле дом пи сца код 
жен ске по пу ла ци је и у Ака де ми ји, а мо жда и за рад ње го ве пре
по зна тљи ве лу ле, из нео астал на глав ну штраф ту и по са дио га 
да ћа ска са чи та о ци ма и тор ба ри? Ма ло да ље, ско ро пре ко пу
та, згод на спи са те љи ца чи ји се пу пак ви део, ве ћи од по мо ран
џе, свра ћа ла је куп це књи га на штанд свог из да ва ча мо ле ћи их 
да ку пе ње ну нај но ви ју књи гу ка ко би им је пот пи са ла пен ка
лом, сеф те. 
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На штан ду из да ва ча са ста жом, кон спи ра ти ван про но си се 
ша пат ка ко ће се До бри ца по ја ви ти да пот пи су је Власт. Пи сац 
до пи сца, на за дат ку. Итд, итсл. За ди вљу ју ћи је био из глед ди
рек то ра За во да за уџ бе ни ке, у оп штој гун гу ли, у бес пре кор но 
ис пе гла ном оде лу, за ко га је ве ћи на са јам ске пу бли ке мо гла по
ми сли ти да је рев но сни слу жбе ник др жав не без бед но сти, јер 
са мо та кви ли ко ви др же до еле ган ци је. Уред ни ци зу је по пут 
оси ца, та моамо, исти, штрум фле. Ми ни стар кул ту ре чи но
деј ству је на озбиљ ном др жав ном по слу (лањ ски от куп књи га 
за би бли о те ке, мо же да че ка, ствар тре ба да се крч ка, пре но 
се зго ти ви) за па же но пред ста вља ју ћи др жа ву на ита ли јан ском 
штан ду, са оним де жур ним Ака де ми ком дво ме тра шем, што се 
раз у ме у ви на.

Да у др жа ви Ср би ји не до ста је до бро осми шље на и уре ђе
на по ли ти ка у кул ту ри, из да ва штву, ста ту су пи са ца, по зи ци ји 
књи ге као кул тур ног до бра, па пре ма то ме и у ор га ни за ци ји 
Сај ма књи га, су лу до је до ка зи ва ти. Са вет сај ма не сме би ти за
шти ћен од јав не кри ти ке, као ка кав рет ки ме двед у зи мов ни ку. 
Јер, ако го спо да из Са ве та сај ма ни на јед ној свад би не бе ху ку
мо ви, ваљ да су гле да ли кроз плот ка ко кум тре ба да се по на ша.

То ли ко је Сај мо ва књи га ши ром све та, са ко јих се под сти
цај на ис ку ства мо гу у бе о град ски са јам књи га угра ди ти. За по
че так, пут под но ге. Уло га срп ске књи жев но сти пре це ње на је у 
све ту, а и код нас, од стра не до ма ћих кул тур тре ге ра, но, то не 
зна чи да срп ска књи жев ност тре ба да бу де без штан да на сај
му књи га у Франк фур ту? За пи тај мо се, ко раз ми шља о кул ту
ри код нас, о срп ској књи жев но сти, о, о, о…? По но ви мо шта је 
ство рио тај дру штве но ко ри стан грозд би ро кра та? Ко ја и ка ква 
де ла ре пре зен ту ју њих? Је су ли где са зи да ли пољ ски WC? Не ка 
из ве сте о то ме. Док то не учи не, он да бар не ка уче код од го вор
ни јих кул ту ра и књи жев но сти, шта се ва ља чи ни ти, за по че так 
ево им бли ске кул ту ре Грч ке. Не бо ли, дру го ви, не пла ши те се.

Не пла ши те се! Књи ге срп ских пи са ца по про фе си о нал ној 
ду жно сти, уз ми ни мал не днев ни це, чи та ју лек то ри и ко рек то
ри. Слав ни да су лек то ри и ко рек то ри. Нек, ве ћи на искре но 
ли же и да ље уше ће ре ну ја бу ку и мар ши ра са јам ским ули ца ма, 
у Евро пу – ко рак на пред, на зад два. За ко ји ме сец, би ће обе
ло да њен из ве штај На род не би бли о те ке Ср би је о нај чи та ни јој 
књи зи код нас. А по том, сле ди на гра да! Сре тењ ско ме че. Ко ле-
ни ке – вре те но.
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МИ ТА РЕ ЊЕ ЧУ ДО ВИ ШТА

Тре ћа Ср би ја је у кли ми оп штег ко лек тив ног ла жи ду ха, 
још увек нео ства рен про је кат. Он по чи ва у ср ци ма не ко ли ци
не нас ко ји за ла жу ћи се за Њу при ста је мо да иде мо раз све та. 
Труд је био и остао вре дан на по ра. Ми ни смо вољ ни да бу де мо 
пот чи ње ни.

Уоби ча је но скри ва ње иза на ро да, чи не ли це ме ри, на мер ни 
че ка њу но вих при ли ка ка ко би по ка за ли свој его и зам и пу стош 
епо хе. Њих смо се на гле да ли, ју че, да нас, на жа лост, при ме ри 
на ка рад ног на сле ђа и ђу бри шта ка ки сто кра ти је ко ја је де сво ју 
иде ју не ће из о ста ти ни су тра.

И ћо рав чо век ви ди да ок то бар ска ре во лу ци ја у Ср би ји, ни
је упо ко ји ла то та ли тар ни дух ко му ни стич ког ди но са у ру са.

Де мон ти ра ње по ли тич ког си сте ма у ко ме је до ми ни рао ко
мин тер нов ски дух и култ Во ђе је из о стао. И на кон ре во лу ци је, 
на це ни су оста ли ода ни и по слу шни, ка ко ре че при по ве дач 
Ми ро љуб Ми ла но вић: „Др жа ли су се је дан дру гог као пи јан 
пло та и на из бо ри ма ре дов но ме ња ли по ло жа је.“ По мо ћи нам 
ни је би ло.

Ми та ре ње чу до ви шта се де си ло. Из гле да да ни смо мо гли с 
њим, а ни без ње га. На чи ју ште ту?

Ср би ја по сле ок то бар ске ре во лу ци је све ла се на ши њел 
по ли тич ке пар ти је. Оту да је и по тра ја ла као вр бов клин. Сва 
је при ли ка да дру га чи је ни је ни мо гло би ти кад су ко му ни сти 
на пра сно по ста ли де мо кра те. Ме ни се чи ни да су не ка да шње 
ко му ни стич ке ко ме са ре на сле ди ли мар ги нал ци, ко ме са ри ко је 
је из ба цио по во дањ ре во лу ци је. Ти ко ме са ри су ису ви ше би ли 
са пе ти у вла сти том гу бит ни штву за под виг ко ји су мо ра ли учи
ни ти. Ју на ци иро ни је, ко му ни стич ке стри не и тет ке и до ма ћи
це марк си зма на шле су се у ре до ви ма но во пе че них де мо кра та. 
Ап сурд до сто јан ли те ра ту ре.

По жа ре вац је при мер та кве тра ге ди је.
При ја те љи су нас на са ма ри ли. Сто га је мо ра ло да пук не да 

би Тре ћа Ср би ја сти гла ме ђу нас. Ко би по ве ро вао да смо све то 
из др жа ли? Ни ко. Осим нас.
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ПА РО ХИЈ СКИ ДУХ СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Бор ба: Ка ко ви ди те са да шњи тре ну так срп ске књи жев но сти?

Алек сан дар Лу кић: Срп ска књи жев ност је ису ви ше па ро хи
јал на. У све му. И ту чи ни се не ма по мо ћи. У овом тре нут ку она 
под се ћа на ка кву пра и сто риј ску жи во ти њу ко јој от ка зу ју но ге. 
Ње на из да ја је пот пу на и де фи ни тив на. Јер, да под се тим мно ге 
су ла жи у њој усто ли че не у два де се том ве ку, тач ни је у дру гој 
по ло ви ни тог ве ка, да се не ће ско ро отре би ти од њих. Ве ћи на 
пи са ца зи да ла је бун ке ре илу зи ја у њој, под у пи ру ћи из да ју. Оно 
што је пак и би ло со лид но у ње ним про вин циј ским окви ри ма, 
Киш, Ко вач, Шеј ка, пар ти зан ски пр во бор ци „књи жев ни ја ни
ча ри“ по тру ди ше се да зду шно рас трг ну и уни ште. Без ми ло
сти. Тим беш ча сни ци ма у срп ској књи жев но сти ни су би ла по
треб на исти ни та де ла. Већ књи жев на лаж на ко јој су мо гли да 
се го је и сла ва ко ја је до пи ра ла до шал те ра др жав них бла гај ни. 
Бе ду и ни срп ске књи жев но сти ни су ни слу ти ли да ствар ност 
има дру га чи је ли це. Да ствар ност ко ја ни је ли те рар но са вла
да на ни је ни мр тва, не го се увек вра ћа као не под но шљи ва са
да шњост. Али ма ли на ро ди – ка кав је и срп ски – има ју сво је 
не и жи вље не стра сти, при стра сно сти, ком плек се и су ро ву ло
ги ку па ро хи је. Ка кав на род, та ква му је и вој ска, власт, по ли ци
ја, де мо кра ти ја. Вре ди ли ико ме ов де да нас сло ви ти из но ва да 
је срп ска књи жев ност пре це ње на: Цр њан ски, Ан дрић, Пе кић, 
Ж. Па вло вић, Ми ло рад Па вић, Ми о драг Па вло вић, По па, Ла
лић, итд.

Тре ба ли за и ста по на вља ти да ће у ско ри јој бу дућ но сти 
мно ги би ти све де ни на ме ру свог та лен та, ако су га има ли. Ма 
о ко ме да је реч: Ћо си ћу или Иса ко ви ћу? Или? Спи сак је по ду
га чак. Они ко ји су по ни кли у бли зи ни вла сти, раз мно жа ва ју се 
ванк њи жев ним „опло ђа ва њем“: Псе у до хи је рар хи ја ма, псе у до
ка но ни за ци ја ма, псе у до ан то ло ги ја ма, Псе у до…

Пре вред но ва ње па ро хи јал ног ду ха у срп ској књи жев но
сти је ну жно. Тач ни је ње го вог учин ка, ње го вог ин вен та ра. 
Што пре, то бо ље. Нај по вла шће ни ји про стор у том по слу мо ра 
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има ти: но ва ми то ло ги ја. Исти ни та књи жев ност. Књи жев ност 
ко ја се не мо же фал си фи ко ва ти. Ко ја има са мо два ци ља: исти
ну и ле по ту.

Бор ба: На по чет ку смо тре ћег ми ле ни ју ма. Ко јим во да ма 
при ја ња ју са вре ме ни ства ра о ци?

Алек сан дар Лу кић: Срп ска књи жев ност и на по чет ку тре ћег 
ми ле ни ју ма на ста вља по инер ци ји гу бит ни ка. Хо ћу ре ћи не ма 
бит них ства ра лач ких ис ко ра ка. Оно ако ће мо пра во го во ри ти, 
срп ска књи жев ност да нас про ла зи кроз нај гро зо мор ни је да не у 
сво јој вас ко ли кој исто ри ји. Ме ђу они ма ко ји то омо гу ћу ју, ко ји 
је раз гра ђу ју и рас та чу има до ста оних са књи жев ном би о гра
фи јом. У срп ској па ро хи ји о том уде су не ће ни ко ни да зуц не, 
од пи са ца до ака де ми ка, лак ше је не за ме ра ти се. Ниг де не ма 
то ли ко ка ме ле о на, као што их је у овом на ро ду. Не ве ру јем да 
је игде на зе маљ ској ку гли у тој ме ри раз ви јен осе ћај за тр пље
њем и ма зо хи змом! Ма гла, пра ши на, дим, стру го ти на, лут ке, 
фа бри ка лу та ка, ба за ра и ку пле ра ја. Пра ва ор ги ја књи жев них 
на ду ва них ба ло на, ко ји и не слу те ко ли ко је уз бу дљи ви ја нај
о бич ни ја пор но гра фи ја. Све је у сен ци по ли ти ке, тр го ви не и 
до не кле ре ли ги је – нај пр ља ви јих ства ри – да се чо ве ку сму чи 
шта се све да нас об ја вљу је као умет ност.

Бор ба: Има те ли за не ке и ре чи хва ле?

Алек сан дар Лу кић: Ов де ни ко не за слу жу је че сти ти ком
пли мент. Из да ва чи су се сро за ли до вра га. Са вре ме на срп ска 
књи жев ност, по е зи ја, про за, есе ји сти ка, тзв. кри ти ка – то је 
по зо ри ште ап сур да. При ча ти о умет нич кој и не бе ској на ци ји, 
са свим ано ним ној на не бу и још не по зна ти јој у све ту по сао је 
за до ма ће па у ке. Са вре ме на срп ска књи жев ност је као чо век 
ис под ор ма на. Пу на је књи жев ни ка и фа ри се ја, зго ми ла них као 
сар ди не у кон зер ви. Мно ги су на лик на Јо ну, до спе ли у утро бу 
ки та. Али, не тре ба ку ка ти, би ће вај де. Не ки мла ди и нео п те ре
ће ни љу ди од успо ме на на ти ра ни ју ме ди о кри те та има ће див ну 
гра ђу за пи са ње бу ду ћих књи га.

Бор ба: Да ка же мо не што и о на гра да ма. Ко ли ко су оне сти
му ла тив не, а ко ли ко де вал ви ра не?

Алек сан дар Лу кић: Ни ма њег на ро да, ни ви ше књи жев них 
на гра да. Бран ко ва – за пр ву књи гу пе са ма, НИНова за ро ман 
го ди не, Ње го ше ва, Ду чи ће ва, Зма је ва, Ђу ри на, Ди со ва, Дра
ин че ва, Бо ре Стан ко ви ћа, Бран ка Миљ ко ви ћа, Бран ка Ћо
пи ћа, Ме ше Се ли мо ви ћа, Ан дри ће ва, По пи на, Ср бе Ми ти ћа, 
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Ви та ло ва, и три сто ти не дру гих. Све на гра де у Ср ба су вре ме
ном до жи ве ле као и ва лу та ове зе мље – „ин фла ци ју“. Мно ге од 
њих не ки су до би ли пре но су и на пи са ли књи гу.

Књи жев на кри ти ка, шта то бе ше? Не ма ни јед ног чла на жи
ри ја у овој зе мљи ко ме се не би мо гло при го во ри ти. Ов де на
гра ђи ва ња не че му дру гом слу же а не под сти ца њу и по др шци 
ства ра ла ца ко ји то и за слу жу ју. Пре ма то ме, до би ти, не ку књи
жев ну на гра ду, ов де, не зна чи ни шта, до – сро за ва ње. За што? 
За то што не ма ве ли ке лич но сти, по у зда ног књи жев ног су ди је, 
има пу но ма лих љу ди, ко ји су се до ко па ли уни вер зи тет ских ка
те дар ских бу си ја и свиг дру гих си не ку ра.

Бор ба: Шта би књи жев на кри ти ка на то ре кла? Ко ји су ње
ни ар ши ни у оце њи ва њу књи жев ног де ла?

Алек сан дар Лу кић: Уме сто књи жев не кри ти ке и књи жев
них жи ри ја ми има мо – ме та фо рич но ре че но Цр ног Ара пи на, 
на јед ној стра ни и на дру гој на шу са вре ме ну књи жев ност ко ја 
по ла ко уми ре у бе лом до му као про паст му шка ра ца. Они рет ки 
на ши нај бо љи пи сци на лик су на Бо ла ног Дој чи на. Дру ге суд би
не они ни не ма ју, ни ти дру гу суд би ну мо гу ода бра ти. Ми има мо 
чи тав низ Нал бан ти на, ко ји су за на те из у чи ли у вр зи ном ко
лу епо хе Хо куспо ку са. На ши књи жев ни кри ти ча ри су оту ђе ни 
уми шље ни, ма ли, вр ло ма ли љу ди, па туљ ци са пе ти као кра ва 
ко ја па се тра ву. Ко ли ко ју че дир љи во су се так ми чи ли у на ви
ја њу и про гла ша ва њу сво јих при ја те ља за го ро ста се у срп ској 
књи жев но сти, усто ли ча ва ју ћи не ке од њих као прин че ве у по
е зи ји, а не ке као Кур че вић Ан дри је у про зи – пра ви ли су ли сте 
XX ве ка, де це ни је, „А“ ли сте, „Б“ ли сте, „сто нај бо љих“, при ти
сну ти под ор ма ном. Има ли и јед ног срп ског пи сца по след њих 
де це ни ја ко је му тре ба за ви де ти на та квој сла ви по сле све га?

Срп ска књи жев ност дру ге по ло ви не два де се тог ве ка је ап
со лут но пре це ње на од су ро га та. Ни ти има до вољ но умет но сти 
ко ја је пле ме ни та, ни ти кри ти ке, ко ја је све та.

Бор ба: А књи жев на јав ност? Под чи јим је она ути ца јем?

Алек сан дар Лу кић: Књи жев на јав ност у нас је она ква ка кав 
је и на род. Го ди на ма под се ћа на зо ну су мра ка. При ста ла је или 
би ла на те ра на на об ма не и при ти сак нај у ти цај ни јих ме ди ја, 
нај ти ра жни јих днев них но ви на. Они ко ји су нај при сут ни ји у 
књи жев ној јав но сти, на овај или онај на чин пред ста вља ју књи
жев не ар ле ки не.

Та ту жна по на вља ња удес су и па тент срп ске књи жев но сти.
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Ма ни пу ла то ри су не у спе ли ства ра о ци не спо соб ни да ство
ре ори ги нал но де ло. За до во ља ва ју се да мо гу да по ку пе мр ви це 
са сто ла. Они са мо вр ше сво ју ду жност. Че ка ју но ве при ли ке. 
Крај по знат. За Бо жић или Ус крс об ја вљу ју пе сме у ти ра жним 
но ви на ма, ра ме уз ра ме са по сла ни цом Па три јар ха.

Бор ба: По сто ји ли тзв. „ин те лек ту ал на про вин ци ја“ и има 
ли ства ра лач ке раз ли ке из ме ђу оних ко ји исти ну и ле по ту от
кри ва ју у ме тро по ли и не кој та мо не до ђи ји?

Алек сан дар Лу кић: За ства ра о ца ко ји као ру ски ге ни је узи ма 
на се бе нај те жи те рет, про ла зе ћи кроз тра ге ди ју ства ра ла штва, 
про вин ци ја не по сто ји. Тре ба ли по на вља ти да књи жев ност не 
по зна је гра ни це, да Дух не при зна је гра ни це. Мо дер на умет ност 
је про ла зна и во ди пре ма дру га чи јем ства ра ла штву. Ње ни под
ви зи ни су та ко ве ли ки као ње на тра га ња и пат ње. Уоста лом, 
чо век је нај рен та бил ни је Бо жи је от кри ће. По е зи ја ни је у Оцу, 
ни ти у Си ну, већ у Ду ху, и сто га из ла зи из око ва Ста рог и Но вог 
за ве та. У по е зи ју се ни шта не по ка зу је Од о зго. Дух не ма сво је 
ту то ре, оли че не у све ште ни ци ма, иде о ло зи ма или на зо ви кри
ти ча ри ма есте та ма. По е зи ја је Бо го ли ка Сло бо да. От кри ва ње 
ли ка Твор ца у Пе сни ку. Ја се увек на ла зим на сво ме има њу. У за
ви ча ју Исти не, да ле ко од кул ту ре и ве ли ког ре ли ги о зног не у спе
ха. Да ле ко од умет но сти – не у спе ха у ства ра њу ле по те; да ле ко од 
по ро ди це и пол не љу ба ви; не у спе ха у ства ра њу љу ба ви; да ле ко 
од мо ра ла и пра ва – не у спе ха у ства ра њу људ ских од но са; да ле
ко од при вре де и тех ни ке – не у спе ха у ства ра лач кој вла да ви ни 
чо ве ка над при ро дом… Ево ме ов де, где се оства ру је са зна ње.

Где је ле по та, а не сим бол ле по те, где је љу бав, а не сим бол 
љу ба ви, ов де где се све пре о бра жа ва.

Раз го вор водио: Дра ги ша Жи ва ди но вић (27–28. ок то бар 2001.)
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МАЈ СТО РИ ЗА БО ЈА ДИ СА ЊЕ ВУ НЕ

Бор ба: Да ли пе сник да нас мо же схва ти ти се бе и свет гле
да ју ћи у зве зде? Или је по треб но не што дру го? Мо же ли чо век 
по бе ди ти суд би ну?

Алек сан дар Лу кић: Зве зде су при ви ле го ва не да нам не мо
ра ју пру жа ти од го во ре, оне су до каз сам по се би. „Ве ру ју“ у њи
хо вом слу ча ју има ви ше сми сла од оног за пи са ног у Би бли ји. 
Ствар је ја сна, од го вор чо век мо ра да по тра жи сам.

По ми сли мо ли на све ју на ке из про шло сти, се ти мо ли се 
њи хо вих име на и де ла, ви де ће мо да је ве ћи на не слав но за вр ши
ла, на ве ша ли ма, или у ка квом бо ју, или пак од ру ку срод ни ка у 
мра ку, рас по рен од уч ку ра до би је ла гр ла. Спи сак је ду га чак те 
прет по ста вљам да се о му чи те љи ма мо ра раз ми шља ти. Та кви 
ме ђу на ма ше та ју. Сви су они де спо ти по ме ри сво јих де ла.

Ма њи на зна да су јед не књи ге ва жи ле ју че, и да ће дру ге 
би ти пи са не су тра. Ја се на дам да се ми ни смо ро ди ли за рад ну 
сна гу у не ком ло го ру.

Бор ба: На шта Вам ли че на ше ак ту ел не кул тур не, књи жев не 
и дру ге при ли ке?

Алек сан дар Лу кић: На смех и су зе, на апла у зе не за си те пу
бли ке што ру ка ма мла та ра по ва зду ху, као да из вла чи џи гер
ња чу из свињ ске утро бе не вре ди тро ши ти ре чи. Се ан се бу ду 
и про ђу.

Ја сам од оних пи са ца ко ји зна да и вре ме има сво је пра зне 
ру пе, од оних ко ји по ред ви са ка ве ру је и па у чи ни. Ов де за сад 
не ма мо дру гог из бо ра до да жа ли мо не по у зда не при ја те ље, Ср
би ју са бу ком шер пи и кан ти, Ср би ју без кон цеп та, пре пу ште ну 
на ми лост и не ми лост, пли ћа ку ре ке и ожед не лим жи во ти ња ма.

Час исто ри је за мај мун чи ће пу ште не са лан ца је по чео.
Дик та ту ра про сеч них ду хо ва пре ти са свих стра на, ни ко од 

њих не ће ни да чу је да про сти ту ци ја зах те ва скро ви ти је ме сто.
По ли ти ча ри при пре ма ју пек мез џе за, окру же ни исто ми

шље ни ци ма што уз ви ку ју реч де мо кра ти ја че шће но да вр ше 
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ма лу ну жду. Ти ма ле ни љу ди, не све о бу хват ни и не по сто ја ни 
у соп стве ном гу бит ни штву, не схва та ју за што слу же об ре ди и 
сло же на про це ду ра. Због то га Ср би ја под се ћа на обе сног мај
сто ра за бо ја ди са ње ву не.

Бор ба: До кле ће тра ја ти ов де че ка ње ли те ра ту ре и Го доа?

Алек сан дар Лу кић: „Да нас је, на ро чи то код нас, све у зна ку 
фељ то на. Над ле жни про фе со ри – ко ји си лом не срет них окол-
но сти и за ста ре лих тра ди ци ја – сто је на че лу и Књи жев не 
За дру ге, и фон до ва, и из да вач ких књи жа ра, и уста но ва, и це ле 
из да вач ке по ли ти ке – по ди жу и не гу ју оби чан но ви нар ски фељ-
тон! Ми ни шта не ма мо про тив за ба ве као та кве, под лист ка 
као та квог, ни укр ште них ре чи ни ре бу са ни стри по ва! Али ми 
се про ти ви мо – у име све га што је зна чај но за кул ту ру – да се 
под ли сци и те укр ште не ре чи по диг ну на сте пен ли те ра ту ре и 
про гла се за пра ву све тлост при ко јој тре ба да гле да мо. То га ниг-
де не ма! Књи жев на за дру га не из да је то ли ке пра ве пи сце – ко јих 
има – не го из да је фељ то не! Ака де ми ја На у ка те фељ то не на гра-
ђу је као књи жев ност! Из да ва чи, при ват ни и зва нич ни, иду тим 
истим сто па ма. И гор де се при ме ром Ака де ми је и За дру ге, ме-
сто да се из ви њу ју. Да: хи ља ду пу та лак ше је из да ва ти кри ми-
нал не ро ма не и укр ште не ре чи – но пра ву књи жев ност! Ова је и 
те жа, и не за хвал ни ја, а ње ни ауто ри ни су не зло би ва де ца ко ја 
чи ча ма љу бе ру ку, не го чвор но ва ти љу ди и умет ни ци, са мно го 
ма на и ће фо ва, фан та зи ја и пр ко са – та кви су већ умет ни ци! И 
бо ље је и лак ше – ка ко! чи ка-про фе со ру да при ми вред ног и бла-
го бо ја жљи вог фељ то ни сту и ње гов бе зуб текст! Са мо – та ко 
не сме да ра ди ни Књи жев на За дру га, ни Ака де ми ја – јер ни је по 
сре ди шта је за про фе со ре згод ни је, шта њи ма из гле да чед ни је и 
сла ђе – не го шта је за кул ту ру ва жно и нео п ход но. Ниг де не ма 
у Евро пи, те зло чи нач ки не хат не, те пер верз но аљ ка ве нео д го-
вор но сти на вр хо ви ма књи жев них су ди ли шта! (…)“ Ове Ви на
ве ро ве ре чи об ја вље не да ле ке 1935. го ди не, све до че да се од ча са 
кад их је он пи сао до да нас у нас ни шта ни је про ме ни ло.

Ипак, ја на сто јим да идем раз све та. Знам да се мо ја из да
вач ка на сто ја ња не ће до па сти „дру штве но ко ри сном гро зду“ – 
вој сци пре жи ва ра ту ђих иде ја. Кри тич ност у књи жев но сти је 
нео п ход на. Ја не ма рим за те љу де ко ји ме осло вља ва ју са „дру
же“, иако има ју ва жно ме сто на Уни вер зи те ту, ја знам да се они 
за до во ља ва ју сту дент ским вир шла ма оба ре ним на бр зи ну. По
бу ње ни ци, ко му ни сти, фа ши сти, ра шља ри и мон стру ми жу те 
фле ке од ду ва на кри ју ме ђу пр сти ма. Ја сам на ме ран да све те 
стар це по ве дем на бањ ско ле че ње, јер, њи хо ва ти ра ни ја по ста је 
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не из др жи ва, а ме ни не па да на па мет да се осе ћам у жи во ту 
као да сам у по зајм ље ном оде лу. Са мо се у по е зи ји кроз вре ме 
гра ни це по ме ра ју без кр ви. „Кроз ли те ра ту ру – ко ја го то во му
че нич ки и му чи лач ки тра жи и на ла зи ко нач ни из раз за јед но 
ста ње, за јед но гор ко и оштро од ре ђи ва ње и не ми нов но све сно 
над зи ри ва ње те шког зби ва ња и му ке про ла зно сти – кроз њу 
мо же мо да све стра ни је на слу ти мо, ве дри је из ми ри мо, спа со
но сни је по де си мо.“

Бор ба: Као чо век и из да вач, Ви сте не за ви сни у нај тач ни јем 
сми слу ре чи. Ве ру је те ли, да мо же те по бе ди ти суд би ну?

Алек сан дар Лу кић: Сит сам љу ди ко ји ма се исто ри ја и у сну 
по на вља. Пе сни ци су нај бо ља вој ска бу дућ но сти. Ја сто јим у 
се ве ро и сточ ној Ср би ји и по сма трам овај на род као жи ви ну 
по ки слу под стре хом ку ће, док про те же кри ла низ те ло као 
пле мен ску за ста ву. Ни ма ло охра бру јућ час. Ве ли ки пи сац би 
ова кву при ли ку упо тре био за ши ље ње олов ке. На ша ствар ност 
је од ви ше пре пла вље на па ро ла ма: Де мо кра ти ја! Срп ска по ли
тич ка ели та сго то вље на је од бив ших љу ди. По зи ци ју пам пу
ра на по вр ши ни ба ре на сто је под јед на ко сви да обез бе де се
би. Про сеч ни ду хо ви под се ћа ју на де по ни ју стај ског дју бри ва. 
У све оп штем смра ду и рас па да њу уда ра ње у кан те не по ма же. 
Де мон ти ра ње ко му ни стич ког си сте ма је не ми нов ност.

Упо ко је ње вам пи ра мо ра се из ве сти. Ко ме то ни је ја сно, не
ка иде ме ђу па ње ве, ја сам сит да бу дем пу ки број у Ср би ји. 

Ова кве ре чи ва ља из го ва ра ти из са та у сат као мо ли тву, ма
кар оне па да ле не где да ле ко као мр тве пти це по го ђе не дра мли
ја ма, чи ста ср ца ће их пре по зна ти. Ви на вер је ве ро вао да мо же 
по бе ди ти суд би ну, иако су га књи жев не окол но сти и при ли ке 
по ра жа ва ле. Да, чо век мо же по бе ди ти суд би ну, али уз по моћ 
ве ре и ства ра ла штва. Ви на вер је жи вео у не ја сној на ди; ско ро 
сто го ди на је тре ба ло да се оства ри. Би ло је и дру гих пе сни
ка и љу ди, ко ји су го во ри ли на у ка, де фи ни шу ћи је атри бу ти ма 
Бо га: сву да је, на сва ком ме сту и у исто вре ме, а за раз не ин
те ли ген ци је раз лич но појм љи ва. То ни је ни на у ка ни Бог, већ 
бо го чо ве чан ски ре а ли зам. На спрам пра вог пе сни ка и са мо свој
ног из да ва ча су – ћиф те, за ко је је нај ве ћа и бе смрт на ствар на 
све ту – би ти ћиф та. На спрам пра вих пе сни ка и са мо свој них 
из да ва ча је – фа та ли зам, дво ја ки фа та ли зам, глу пи, ле ност мо
зга, оча ја ње.

Не ре ли ги о зност, хри сто бор ство. И ак тив ни фа та ли зам, ко
ме су под ле гли и тзв. нај ве ћи срп ски пи сци и из да ва чи. Тај дру
ги по губ ни фа та ли зам, ко ји ни је са крио са мо Ви на ве ра, пра ви 
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пе сник и из да вач, да нас, и са да, тре ба да раз би је у па рам пар
чад, јер мо же: ти ме што ће ви ше ра ди ти и ства ра ти, ка ко би из
бор мо гао да му се про ши ри, ка ко би и број мо гућ но сти ко ји му 
сто ји на рас по ло же њу по стао ве ћи. По сле Ви на ве ра, ни ко ов де 
ни је устао у од бра ну пра вог пе сни штва. За што? Јер ни су има
ли осе ћа ње за то, јер ни су има ли мо гућ ност за из бор, јер ни су 
има ли то по но сно осе ћа ње ду хов ног, суд бин ског бо гат ства, јер 
ни су има ли то, што нај ви ше охра бру је чо ве ка да жи ви и ра ди. 
Ов де је су ви ше оног дру гог, опа ког ак тив ног фа та ли зма, по
губ ног по кул ту ру, књи жев ност, бу дућ ност и жи вот. Не ко ли ко 
пра вих пе сни ка жи ве за то да до стиг ну што ве ће бо гат ство мо
гућ но сти за ства ра ње њи хо вог жи во та; та ко да се јед но га да на, 
та ска ла из бо ра то ли ко поп не, да им се учи ни да ства ра ју свој 
жи вот. И за и ста, они га и ства ра ју, или ће га ства ра ти. Та ко се 
је ди но мо же по бе ди ти суд би на. Пр ву сво ју књи гу пе са ма пи сао 
сам с оне стра не Атлант ског оке а на у Емер со но вом за ви ча ју; 
тај ва гон у ко јем сам пу то вао ни је био са мо ва гон Ро за но ва, већ 
и Ви на ве ра. То је био ва гон – спре ма ња. Ства ра ње има сво ју 
не ис црп ну жеђ, ко ја не пре ста но спре ма. Све, па и са да шњост.

Јер – да за вр шим Ви на ве ро вим ре чи ма и та ко ис пу ним 
прав ду, ко ју су му учи ни ли и са вре ме ни ци, си но ви, па и по не
ко од ње го вих књи жев них уну ка: „Са да шњост је са мо ма ши на 
ко ја чи сти снег и пре пре ке са глат ких пу те ва ко ји ма ће да про
ју ри за хук та ло чу до ви ште: за ди ха на ло ко мо ти ва бу дућ но сти. 
Као да чух пра ста ре, пре пук ну те гла со ве древ них, уки пље них 
ки не ских му дра ца ко ји пе ва ју о са мо пре го ре ва њу… Ево, где је 
код ме не са мо пре го ре ва ње, да кле, вр ли на, у слу жби не ког ви
шег его и зма…“

Раз го вор во дио: Дра ги ша Жи вади но вић
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ТРА ГОМ ЈЕД НОГ МО РА ЛА

На гра да „Го спо ђин вир“ је уста но вље на по чет ком 2008. 
го ди не, од стра не Цен тра за кул ту ру, По жа ре вац и Еди ци је 
Бра ни че во, По жа ре вац, и би ће до де ље на по пр ви пут у 2009. 
го ди ни. Текст кон кур са на гра де „Го спо ђин вир“, об ја вљен је у 
кул тур ном до дат ку По ли ти ке (су бо та, 7. 06. 2008. го ди не). Не
пу не, две не де ље, на кон об ја вљи ва ња кон кур са књиж. на гра де 
„Го спо ђин вир“, Ве чер ње но во сти у ру бри ци кул ту ре (су бо
та 14. 06. 2008. го ди не), об ја вљу ју текст – раз го вор, но ви на ра 
Дра га на Бо гу то ви ћа „Шта је пи сац без ко лај не“, во ђен са го
спо ди ном Пре дра гом Чу ди ћем. Текст је по све ћен „ин фла ци
ји књи жев них на гра да“ у Ср би ји. Кри ти ку ју ћи прак су до де ла 
књи жев них на гра да, оспо ра ва ју ћи вред ност истих (осим Ме
ши не и НИНове), но ви нар и пи сац Го спо дин Чу дић, на не ких 
де ве де се так ре до ва у тек сту „Шта је пи сац без ко лај не“ на ве о-
ма ру жан на чин „уда ра ју“ по на гра ди „Го спо ђин вир“, ко ја још 
увек ни је до де ље на? У име ко га? Че му?

Има се ути сак да је тај текст пи сан због по ен те – у ко јој су 
се и но ви нар Бо гу то вић и Го спо дин Чу дић об ру ши ли на књи
жев ну на гра ду, „Го спо ђин вир“, ко ја још ни је ни до де ље на!

Ре а гу ју ћи на текст по ме ну те го спо де, у раз го во ру са уред ни
ком кул ту ре Ве чер њих но во сти, го спо ђом Ми ља ном Краљ, ука
зао сам јој, на шта ме ни, као јем цу књи жев не на гра де „Го спо ђин 
вир“ ли чи текст „Шта је пи сац без ко лај не“, те да је ве о ма ру жно, 
да се де ве де сет ре до ва но ви на ре вог тек ста, „пра ве“, да би се „ко
ла сло ми ла“ на тек осно ва ну и још увек не до де ље ну на гра ду.

Уред ник кул ту ре Ве чер њих но во сти, го спо ђа Ми ља на 
Краљ, се у раз го во ру са мном, ни је са гла си ла са мо јом тврд
њом, твр де ћи да је но ви на рев текст пи сан да би се скре ну ла 
па жња на про блем до де љи вља ња књи жев них на гра да у нас. У 
истом раз го во ру, го спо ђа Краљ, је по ми њу ћи са мо и ни ци ја тив
но За кон о сло бо ди штам пе, пред ло жи ла да об ја ви мој текст 
ко ји би био на пи сан на пет на ест ре до ва, а по том, кад сам јој 
ипак, скре нуо па жњу да је су шти на спор ног тек ста та ква да се 
прак тич но де ве де се так ње го вих ре до ва, сво де на исме ја ва ње 
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на гра де „Го спо ђин вир“, го спо ђа Краљ, је по ди гла „цен зус“ обе
ћа них ре до ва за об ја вљи вља ње на три де сет. До го вор је по стиг
нут из ме ђу ме не (јем ца на гра де) и Уред ни ка кул ту ре Ве чер њих 
но во сти – три де сет мо јих ре до ва, за об ја вљи вља ње на истом 
ме сту на ко ме је об ја вљен спо ран Бо гу то ви ћев текст. Го спо
ђи Ми ља ни Краљ по слао сам кра јем ме се ца ју на, 2008. го ди не 
текст „Му шка мен стру а ци ја“, и го спо ђа Краљ ми је у те ле фон
ском раз го во ру по твр ди ла да је при ми ла текст.

По том сле ди не сва ки да шња „акро ба ти ка“: иако ми је Уред
ник кул ту ре Ве чер њих но во сти, го спо ђа Ми ља на Краљ, да ла 
чвр ста уве ра ва ња да ће текст об ја ви ти, то се не до га ђа. У те ле
фон ском раз го во ру, го спо ђа Краљ ме уве ра ва, да че ка но ви на ра 
(го спо ди на Бо гу то ви ћа, ко ји је от пу то вао на од мор) да се по са
ве ту је са њим око мог тек ста (?), шта јој је чи ни ти. По том, Го
спо ђа Ми ља на Краљ пу ту је на од мор, са зна јем, при ли ком јед
ног по зи ва ре дак ци је кул ту ре Ве чер њих но во сти. Опет че ка ње.

Кра јем ме се ца ав гу ста 2008. го ди не, у те ле фон ском раз го
во ру са го спо ђом Краљ, уред ни ца ми са оп шта ва да је но ви нар 
Бо гу то вић опет от пу то вао на од мор, те да јој се ја вим пр вог 
сеп тем бра. То и чи ним.

Пр вог сеп тем бра го спо ђа Краљ, опет у те ле фон ском раз го
во ру, кон стан ту је да у мом тек сту „Му шка мен стру а ци ја“ има 
ре че ни ца, ко је би тре ба ло „уми ти“ или од стра ни ти, „ре че ни це 
ко је уда ра ју ис под по ја са“ (ци тат го спо ђе Краљ), да би га об
ја ви ла. Од го во рио сам, да је то про блем ко ји се ти че нај ви ше 
мог име на и да ће се евен ту ал ни чи та о ци та квог тек ста сме ја
ти са мом ауто ру. Нај по се, ка кав је текст но ви на ра Бо гу то ви ћа 
(по гле да ти сам по че так тог тек ста, као и ре до ве по све ће не књи
жев ној на гра ди „Го спо ђин вир“)? 

Го спо ђа Краљ ме је уч ти во за мо ли ла да се чу је мо, опет за 
два да на да се кон сул ту је са но ви на рем го спо ди ном Бо гу то ви
ћем, шта јој је чи ни ти? 

Мо ја за вр шна кон стан та ци ја са Уред ни цом Краљ, са др жа
ва ла је мој став да је нај бо ље да мој текст „Му шка мен стру а
ци ја“ об ја ве Ве чер ње но во сти, те да од ла га ња ште те са мим Ве-
чер њим но во сти ма, а не ме ни, јер сам на ме ран да свој текст и 
текст но ви на ра, за рад исти не, об ја вим у ча со пи су Бра ни че во. 
Го спо ђу Краљ, је за ни ма ло, ко ји ћу текст об ја ви ти у ча со пи су 
Бра ни че во? Од го во рио сам јој, да не мам на ме ру да ме њам свој 
текст „Му шка мен стру а ци ја“ и да се др жим сво је џен тлмен ске 
ре чи, а и ње ног обе ћа ња да ће га об ја ви ти у оби му до го во ре
ном, да кле, ни у че му из ме њен текст од три де сет ре до ва.
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На кон све га, го спо ђу Краљ, ни сам ви ше мо гао чу ти. Не
ко ли ко мо јих по зи ва ње ног бро ја, бе ху уза луд ни. Схва тио сам 
да реч го спо ђе Краљ вре ди ко ли ко и вр бов клин. То не тре ба 
по себ но до ка зи ва ти. Обе ћа ње ко је ми је да ла, она ни је ис пу
ни ла. Текст ни је об ја вљен. Та ко је ру бри ка кул ту ре Ве чер њих 
но во сти са Уред ни цом Ми ља ном Краљ, по ста ла по ли гон за 
ели ми на ци ју и од стрел но вих кул тур них ини ци ја ти ва, на ко ме 
се мо же сва ко ис пљу ва ти, без пра ва на од го вор. То су Ве чер-
ње но во сти! То је сло бо да штам пе Ве чер њих но во сти, или, пак 
сло бо да го спо ђе Краљ, ко ју она та ко под ра зу ме ва.

Не има ју ћи на чин, за дру га чи ју ре ак ци ју на кон све га, као 
је мац на гра де, на сто јим да за бе ле жим „ту њи хо ву вр сту бес
при мер ног беш ча шћа“ на нај бо љи мо гу ћи на чин, об ја вљу ју ћи 
пр во свој не из ме њен текст„Му шка мен стру а ци ја“, а од мах до 
ње га „Шта је пи сац без ко лај не“, но ви на ра Дра га на Бо гу то ви ћа.

Не ка чи та о ци про су де ко је у пра ву!
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„МУ ШКА МЕН СТРУ А ЦИ ЈА“

Бо лест по зна та у се ве ро и сточ ној Ср би ји по име ну „Му шка 
мен стру а ци ја“ ле чи се, ка жу, очас по мо ћу ба ја ли ца. Мла дун
ци ми ше ва уда вље ни у зеј ти ну (у ко ме од сто је че тр де сет да на) 
древ ни су лек у истим кра је ви ма за ле че ње ал ко хо ли ча ра. По 
две ка пи то га ле ка да ју се бо ле сни ку на дан у ро ку од две не де ље 
и за хва љу ју ћи тој те ра пи ји чо век ба та ли ал ко хол. Са вре ме ни 
чо век у ова кву вр сту ле че ња не ве ру је, али у то ме кат кад и ле жи 
тра ге ди ја чо ве ка. Ка ко се ле чи јед на дру га „бо лест“ на ше кул ту
ре и књи жев но сти, по зна ти ја под име ном „ин фла ци ја на гра да“, 
мо же се ви де ти у тек сту гди на Дра га на Бо гу то ви ћа „Шта је пи
сац без ко лај не“ во ђе ног са пи сцем, г. Пре дра гом Чу ди ћем. У том 
тек сту под врг ну те су бес по штед ној кри ти ци 337 на гра да у Ср
би ји. Раз го вор има сми сла и остао би у пле ме ни том на сто ја њу 
са го вор ни ка да се на кра ју ни је свео на исме ва ње и ру га ње јед
не тек осно ва не и још увек не до де ље не на гра де „Го спо ђин вир“. 
Чу дић „Го спо ђи ном ви ру“, по све ћу је ве ру јем не слу чај но не
се бич ну па жњу, две не де ље на кон об ја вљи вља ња огла са о на
гра ди. Ажур ност но ви на ра Ве чер њих но во сти и пи сца, до ју
че ра шње ек се лен ци је, да „вред ну ју“ још не до де ље ну на гра ду, 
мо ра се при зна ти, уве се ља ва. Ко ји је мо тив? Че му и у ко је свр хе 
слу жи сум њи че ње и де за ву и са ње уна пред јед не књи жев не на
гра де? У име ко га вр ле ју но ше кри во тво ре чи ње ни це из огла
са о на гра ди? Чу дић у про по зи ци ја ма о до де љи вља њу на гра де 
по ред „иза зов но сти име на“ тра га и за „плит ком ма те ри цом“ 
на гра де, те књи жев не су сре те „Без да на умет ност“, по кр шта ва 
у „Без дан умет но сти“, а ци тат из про по зи ци ја о на гра ди не ци
ти ра ко рект но, већ по вла сти том ће и фу. Што је још ту жни је, 
пи сац мо ра ли ста не зна ни о чи јем је ци та ту реч. Не сма трам за 
не у ме стан са вет, пре по ру ку, но ви на ру и пи сцу, да по се те нај
бли жу би бли о те ку и упо зна ју се са ци та том јед ног од зна чај
них пи са ца ме ђу Ср би ма. Уче ње не бо ли, а и штошта о мо ра
лу код истог пи сца мо гу про на ћи. Нај по се, кон курс о на гра ди 
ни је об ја вљен „у јед ним но ви на ма“, већ у кул тур ном до дат ку 
По ли ти ке, 7. 06. 2008. Уз ек се лен ци ји не „са ве те мла дом пи сцу“ 
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про гла ше не за „за јед нич ко до бро“ од стра не но ви на ра, до да јем 
пи та ње: да ли је мо гу ће да ра зу ман чо век не зна шта му ра ди ле-
ва, а шта де сна ру ка? Ка ко се ле чи бо лест тра га ча за „плит ком 
ма те ри цом“, пи сцу ових ре до ва ни је по зна то, но као је мац књи
жев не на гра де „Го спо ђин вир“ зна да се „Му шка мен стру а ци ја“ 
ле чи очас – ба ја ли цом. 
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ЗА ДУ ШНЕ БА БЕ

Кри ти ка не сва ки да шњих фе но ме на и до га ђа ја, ко ји од у да
ра ју од до брог вас пи та ња, уку са, и кул ту ре по на ша ња, под се
ћа на гр бу. Исти на о „вул гар ним“ по ја ва ма ме ђу Ср би ма, има 
трет ман „лањ ског сне га“. Не зна тан је број, исти но љу би вих, од
ва жних и ода них љу ди, спрем них да се су о че са ли цем и на
лич јем по губ них по сле ди ца. Не зна ње, су је та, „пре на пум па ни 
его и зам“, „са мо жи ви па туљ ци“, „лут ки це и тра бан ти“ – не ис
цр пан су руд ник из ко га се ре гру ту је глу пост. На бе ђе ни струч
ња ци, за лу та ли по је дин ци, гру пе, ту жне ску пи не, по на род ном 
оби ча ју „при чај те уста, да не бу де те пу ста“, сти жу пра во из те 
не про ва ре не и си ро ве ствар но сти, не би ра ју ћи на чин да са оп
ште ка ко и „сли не мо гу би ти мед“. У на ро ду ко ји је имао свест о 
вред но сти ма, глу пост пре ти да за ца ри, по ста ју ћи ка нон за но ву 
вред ност. Ти ра ни ја ме ди о кри те та на сту па ор га ни зо ва ни ја од 
стро је вог ко ра ка. Бу ја ко ров њак.

Бес при зор ни ци не по се ду ју по у здан кан тар за мо рал, 
основ ни те мељ сва ког дру штва, чи не ћи не по пра вљи ву ште ту, 
док бра не и про из во де глу пост. Но, и та квом, по мно го че му 
не са вр ше ном и ис ква ре ном све ту – чо ве чан ству, мо ра се пру
жи ти шан са. Ако, у ње му под глу по сти ма на хе ре ном, по пи
та њу оп ште до бро би ти, и уми ва ња на ру же ног ли ца, де лу је 
са мо је дан чо век, ма кар уса мљен и на спрам свих, спре ман да 
име ну је глу пост и из бо чи не вре ме на – „ма ло гра ђан шти не пу
но гла ва ца из ба ре“, он да ово зе маљ ски жи вот не сум њи во има 
сми сла. Ус пра вља ње по су вра ће ног чо ве чан ства, из гра ђи ва ње 
зре ле и при ма мљи ве за јед ни це „пу но лет не у од го вор но сти“ 
ни је лак по сао. У зе мљи Ср би ји је два да се уоча ва ју на сто ја
ња тог ти па. У По жа рев цу се не слу ти ни у по во ју. Се ти те се, 
ка ко је чи та ва Фран цу ска, у „Афе ри Драј фус“ осу ђи ва ла пи
сца Еми ла Зо лу – за ступ ни ка Исти не у том слу ча ју, и окон ча ња 
та ко не слав ног до ба и истог слу ча ја, чи ње ни це да је на кра ју 
чи та ва Фран цу ска при зна ла гре шку, из ви ња ва ју ћи се слав ном 
пи сцу. Зо ла ни је три јум фо вао, ка ко се оче ки ва ло. Три јум фо ва
ла је Исти на. Фран цу ски на род, при зна ва ју ћи глу пост ко ју је 
зду шно за сту пао.
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Код Ср ба, пак, вре дан је ко мен та ра оби чај „За ду шних ба ба“ 
из тра ди ци је тог на ро да. Њи хо ва уло га се са сто ји у ви ше ве ков
ном оби ча ју, да за сва ким по кој ни ком, ко ји је за жи во та мо жда 
био че стит и ра дин чо век, или ла жов, оце у би ца, бра то у би ца, 
зе ле наш, ове ја ни зло чи нац, на бра ја ју до бра де ла из не гда шњег 
по кој ни ко вог жи во та. Та мо где та квих до бро чин ста ва и људ
ско сти не ма, За ду шне ба бе из ми шља ју при чу „до брих де ла“ ис
пу ња ва ју ћи фор му и уло гу на ме ње ног им за дат ком. 

У 21. ве ку, до чим то до сад ни је учи ње но, ва ља раз ми сли ти о 
сми слу њи хо ве уло ге. По мак је мо гућ. До пр ве да ће, мо же се, у 
име ре пу та ци је по кој ни ка (?) по што ва ти тра ди ци ја За ду шних 
ба ба, да до ми ле во ље „вер гла ју сво ју при чу“, али на кон че тр де
сет да на, уме сно је про ме ни ти пло чу. Ну жно је го во ри ти пу ну 
исти ну из жи во та по кој ни ка. Тре зве ност би мо ра ла да три јум
фу је. Лек ци ја би би ла бла го твор на.

Са бла жњив је час кад се у уло гу За ду шних ба ба, ужи ве „по
лу ми то ло шки ли ко ви“ из на ше пре сне ствар но сти. Кад им се 
тај мо дел ор га ни зо ва ња и са би ја ња у ре до ве, осла ди, и по слу
жи за узор. Та квим при ме ри ма, оби лу је срп ска ствар ност. Иако 
вас то ве ро ват но не ра ду је, оне жи ве уз вас – ту, у ком ши лу ку. 
Глу пост зва на „до га ђа ње на ро да“ из ба цу је их по пут по вод ња 
по вре ме но на по зор ни цу, на шег дру штва и кул ту ре, спрем не 
и на о штре не да у не до стат ку еле мен тар ног мо ра ла и ар гу ме на
та, „по се жу за ку ка ма и мо ти ка ма“, ра зним ма ри фе тлу ци ма и 
ма ни пу ла ци ја ма, не би ли од бра ни ле глу пост ко ју њи хо ви „пр
во бор ци“ за сту па ју. Ти љу ди без уку са и кул ту ре по на ша ња, до 
бо ла не та лен то ва ни, са сво јих пре па ри ра них пре ди ка о ни ца 
сви ма на ма по ру чу ју: Жи ве ла Глу пост! Ко мо же та кву, „за ду
шно баб ску“ ствар ност да отр пи: ето му је.

Раз ло зи за бри гу по сто је. Не уми шљај те да су мо дер не „ба
би це“, тре нут на по ја ва „мо да“. Мо да бу де и про ђе. Пре пре ка 
ду ху чи та ве епо хе и ми ли о ни ма, ко ја пре ва зи ла зи њи хов дух, 
је сте Исти на. 

Исти на је је ди на пре пре ка ко ја пре ва зи ла зи сна ге људ ског 
ду ха! Чо век је ро ђен да бу де сло бо дан и хра бар…



27

„СЛО НОВ СКИ ВИ ЛА ЈЕТ“

Љу ди ко ји ми сле ка ко Згра да сло но ва не по сто ји и ка ко је 
она плод буј не ма ште пи сца, тре ба да зна ју да она по чи ва за гу
бље на у не кој од ко сто лач ких ули ца, и да већ де це ни ја ма та во
ри са сво јим жи те љи ма у том ме сту. Гло ма зна и не дво сми сле но 
ро ма нек сна тво ре ви на, слу тим, у све тлу ис тра жи ва ња су шти не 
и свр хе ње ног по сто ја ња, мо ра ла је би ти, ипак – „из ми шље
на“. Она је, ви де ће те, у не ку ру ку, сим бол: по лу ве ков ног хо да 
срп ског дру штва, од ру ди мен тар ног ко му ни зма, пре ко „со ци
ја ли зма са људ ским ли цем“, до де мо кра ти је. „Из ми шље на“ је не 
би ли ва ља ла мно гим ли ко ви ма по што „зглајз ну“. Ква зи ко му
ни стич ко вре ме, до ба пар тиј ских ор га на и „ка дров ских ко ми
си ја“ за ду же них за из бор и име но ва ња ру ко во де ћих ка дро ва 
је у ме ђу соб ним чист ка ма осми сли ло ова кву ку ћу, да би, чим 
сме ни не ког од ак ту ел них ди рек то ра, „ју ду“ упућивалa у њу. Та
квом ло ги ком обез бе ђи ва но је си гур но при бе жи ште сва ком од 
њих, кад до ђу на ред. „Сло нов ски ви ла јет“ нај че шће на се ља ван 
ислу же ним со ци ја ли стич ким ка дро ви ма, „по ве за ним као тан
ка цре ва“, је два да и тран зи ци ја са не у мо љи вим за ко ни ма ме ље, 
бе ле же ћи по зи тив не ре зул та те, уда ра ју ћи по њи хо вом пи та њу 
и ста ту су. Али, жи ла ва и од пи ре ви не упор ни ја сор та се не да. 
Тектек, по во дањ их из ба ци пред нас. Та ко оп ста ја ва ју „сме ње
ни а ча шће ни“ дру го ви, ли ста ју ћи По ли ти ку, ана ли зи ра ју ћи 
тре нут ну по ли тич ку си ту а ци ју у сво јим апарт ма ни ма „си гур
не ку ће“, пре пу ште ни ма шта њу и че ка њу при ли ке да се по но во 
вра те на сце ну. 

Слич не згра де оби та ва ју ши ром зе мље. 
Ви ше стра нач ки жи вот у зна чај ној ме ри ком пли ку је уста

ље ни „кућ ни ред“ Згра де сло но ва. Мо гућ ност про ме не ста ту са 
„от пи са них дру го ва и дру га ри ца“ по ста је „рас те гљи ви ја од хи
ме на“. Де мо кра ти ја бу ди на ду и ме ђу „По кон ди ре ним ти ква ма“, 
ко је у вре ме де мо кра ти за ци је срп ског дру штва, и ако ни на јед
ној свад би ни су би ли ку мо ви, а оно бар, гле да ше свад бе пре
ко пло та – схва ти ше да стра нач ке члан ске кар те омо гу ћа ва ју 
пут у леп шу бу дућ ност. На пре до ва ње по ок тро и са ном ре цеп ту. 
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Бу ђе ње из мр твих. Про стор за тр го ви ну им се ну ди за сва ким 
ћо шком, у би ло ком пар тиј ском бр ло гу. И, ево их, ис пли ва ва ју 
као да вље ни ци, пра во оту да. Ши би ца ре ње пар тиј ским ле ги ти
ма ци ја ма де лу је уно сно. Ко да одо ли?

Ср би ји на то пље ној фан та стич ном ствар но шћу, ме та фо ра 
о „Згра ди сло но ва“ при ста је. Та сво је вре ме на, ко му ни стич ка 
ино ва ци ја ро ђе на је на плод ном тлу. У на ро ду, по зна том по ве
ро ва њу у вам пи ре, она се по свим из гле ди ма, чи ни нор мал ном 
по ја вом. Је ди но се на тај на чин мо гу раз у ме ти „но ви – ста ри“ 
ка дро ви, углав ном не у ки, не за ин те ре со ва ни за по сао ко ји им 
се по ве ра ва, скло ни ко руп ци ји, нео бра зо ва ни, по слу шни ци 
по доб ни за но ве рад не по бе де. Љу ди ко ји су нас до ве ли у „гво
зде не опан ке“, ре ци кли ра ни, и ре ди зај ни ра ни де лу ју сме шно. 
При у че ни да сро че CV и ока че о ре вер VIP, пр се се по пут пар
ти зан ских осло бо ди о ца.

Мла де, обра зо ва не, иде о ло шки и пар тиј ски нео п те ре ће не 
ге не ра ци је, спо соб не да срп ско дру штво из ву ку из бе де си ро
ма штва, на ша ствар ност и лу ди ло те ра у „бе ли свет“. На „бор бу 
са ве тре ња ча ма“ пу ште ном из тр бу ха Згра де сло но ва, мла ди и 
спо соб ни љу ди не ма ју вре ме на да гу бе. Мла ди и па мет ни, не
по гре ши во ди јаг но сти ци ра ју да „отаџ би на Ср би ја“, пре ма њи
ма има „ма ће хин ски од нос“.

Час је да им се јав но при зна, да су у пра ву. Би ра ти дру штво 
где се по шту ју, вред но сти до стој не чо ве ка и ње го вог зна ња ни
је грех. Згра да Сло но ва, тај ко сто лач ки – срп ски изум, оста је 
па тен ти ран на ро ду ко ји га је из ми слио. Ма ло број ним и ку ра
жним, пре о ста је да из но ва про чи та ју Мар ке сов ро ман Је сен па-
три јар ха и под се те се ње го ве опи са не Ку ле и бо ја зни ју на ка 
да у њој не скон ча ју. У Згра ду сло но ва ће се још до ста срп ских 
ју на ка усе ли ти и вра ти ти ме ђу нас. Не ка се при пре ми сле де ћи у 
том прав цу. А, о про ме на ма, дру ги пут.

Ср би ја че ка Го доа?
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ГА СТАР БАЈ ТЕР СКЕ КА САР НЕ

Ка да се кра јем ше зде се тих и по чет ком се дам де се тих го ди
на про шлог ве ка, а и не што ка сни је, ука за ла при ли ка да ве ли ки 
број на ших гра ђа на оде на при вре ме ни рад у Европ ске зе мље, 
шан са је ис ко ри шће на. Не ка ко у то вре ме, у он да шњој Ју го сла
ви ји ти ња ла је кри за, слич на да на шњој, об ру ша ва ју ћи се на 
дру го ве – гра ђа не, а за јед нич ки име ни тељ обе кри зе, бе ше не
у по сле ност рад не сна ге. Јо сип Броз Ти то, не кру ни са ни краљ 
ју го сло вен ских на ро да, про блем је ре шио та ко што је отво рио 
гра ни це и омо гу ћио ју го сло вен ским гра ђа ни ма да оду „тр бу
хом за кру хом“ пу тем Евро пе. 

Дру ги ве ли ки та лас, та ко ре ћи бек ство рад не сна ге из Ср
би је (углав ном ви со ко о бра зо ва не), до го дио се то ком рат них 
зби ва ња на тлу већ рас па да ју ће Ју го сла ви је де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка. Не срећ ни љу ди, бо је ћи се рат них стра хо та, а и 
да их не за де си „ка ква глав на уло га“ у не појм љи вом по њи хов 
ум ра ту, бе жа ли су из Ср би је „са ду шом у но су“, но се ћи скром
ни пр тљаг у ру ка ма, не ли бе ћи се да ко ме мо гу на ли чи ти на 
ју на ке „бе лог ро бља“.

Али, вра ти мо се на основ ни про блем ове при че. По пу лар
но на зва ни „га стар бај те ри“ из пр вог та ла са се о ба, мар љи ви и 
вред ни рад ни ци, ула га ли су је ди но што су има ли код европ
ских по сло да ва ца – рад ну сна гу, да би из го ди не у го ди ну, за
хва љу ју ћи твр дич лу ку и штед њи за и ма ли сред ства на сво јим 
ра чу ни ма. Ка ко су их тро ши ли? 

Бра ни чев ски и хо мољ ски крај, ко ји пред ња чи са га тар бај те
ри ма, пру жа не ве ро ват ну и ствар ну сли ку на ра ви и мен та ли те та 
на шег чо ве ка. Чи ње ни ца да су се ме ђу га стар бај те ри ма на шли 
нај си ро ма шни ји сло је ви то га до ба, ре зул ти рао је њи хо вом ма ло
гра ђан ском по тре бом, да сли ку о соп стве ном си ро ма штву, пре 
оти ски ва ња на пут у не по знат свет, про ме не, ниг де дру где, но 
ме ђу сво јим се ља ни ма, по се ли ма и за се о ци ма, ме ђу ро ђа ци ма.

Та ко се уште ђе ви на га стар бај те ра не ми ло срд но ула га ла у 
но ве гра ђе ви не, ку ће, по моћ не згра де, шта ле, шу пе, по љо при
вред не ма ши не. Џа ко ви нов ча ни ца тро ше ни су на гра ђе ви не 
од не ко ли ко спра то ва, са ба зе ни ма у дво ри шти ма, лиф то ви ма 
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по ку ћа ма, на скуп на ме штај, свад бе и про ше ви не, фа ра он ске 
гроб ни це… Мно го број на се ла у Бра ни чев ском ре ги о ну по се ду
ју са вре ме не ку ће, ко је би по сти де ле и га стар бај тер ске по сло
дав це у Евро пи. Бо ље да их ни су ни тро ши ли. 

У пу стим и пра зним ка сар на ма, што би мо гло би ти дру го 
име за те ку ће, на жа лост ни ко не оби та ва. Оне се отва ра ју је
дан пут го ди шње, о га стар бај тер ском фе ри ју. Не кад и ни јед ном. 
Про сто, те ку ће не ма ко че сти то да про ве три. Дру га и тре ћа 
ге не ра ци ја по то ма ка га стар бај те ра не по ми шља да се вра ти у 
очин ска зда ња. Ве ћи на њих је за бо ра ви ла и ма тер њи је зик. Ми
ли о ни евра, ре че но са да шњим реч ни ком, за ро бље но је у зи ди
на ма „чар да ка ни на не бу ни на зе мљи“.

Ве ли ка еко ном ска кри за, ко ја нас је за де си ла „по пут гро ма 
из ве дрог не ба“ (це ло куп ну свет ску еко но ми ју), и ко ја ће мно
ге га стар бај те ре оста ви ти на ули ци и без по сла, ди љем Евро пе, 
леп је по вод да се раз ми шља шта би се да ло чи ни ти са га стар
бај тер ским ка сар на ма, са њи хо вим слу ча јем у ко ме су се об ре ли.

Све до са да шње ини ци ја ти ве ко је су ма ми ле га стар бај те ре 
да уло же но вац у ка кав би знис у Ср би ји под се ћа ле су на игру 
ла ко мих ва га бун да – ули ча ра са „три ши би це“. Не срећ ни љу ди 
су углав ном би ва ли пре ва ре ни и бла го ре че но опљач ка ни од, и 
са ини ци ја ти вом др жа ве. 

Вре ме је ми сли ти дру га чи је и ту не слав ну прак су др жа ве 
тре ба пре ки ну ти, а осо ко ли ти га стар бај те ре да суд би ну свог 
улу до уло же ног нов ца у пра зне згра ду ри не, пре кон по ну ју пра
ве ћи од њих ма ле про из вод не и до бро сто је ће по го не, до вољ не 
да упо сле и до но се до бит у по чет ку на ни воу ма ле по ро дич не 
ма ну фак ту ре. Га стар бај тер ске ку ће пред ста вља ју леп име так и 
ка пи тал, ко ји би се дао ла ко пре тво ри ти у услу жне и про из
вод не ра ди о ни це, фа бри ке, ма ла и сред ња пред у зе ћа. Ис ку ства 
ита ли јан ске при вре де вред не су по ме на да ова ква иде ја не мо
ра би ти са мо „леп сан“, већ да мо гу по ста ти ре ал на ствар ност. 
Оства ри ви сан, ако се на вре ме поч не де ло ва ти у том прав цу.

Ти сва ка ко „мр тви до мо ви“ мо гли би пре ко но ћи да ожи ве, 
по ста ју ћи до бар те мељ, са ве зник и за ма јац срп ској еко но ми ји. 
Одр жа ва ње пу стих „га стар бај тер ских ка сар ни“ пре ску па је ра
бо та. Ар че ње нов ца, лу дост је ко ју не тре ба по на вља ти.

Нај по сле, мо жда „свет ско еко ном ско по ср ну ће“ пред ста вља 
рет ку при ли ку да се но вац, ко ји је крај ње его и стич но уло жен 
у не про фи та бил не згра де, при ве де у из ве сну по зи тив ну еко
ном ску бу дућ ност. Свет се ме ња. На овом све ту се све ме ња и 
то тре ба раз у ме ти. Мо жда ће га стар бај те ри схва ти ти, у шта би 
мо гли упрег ну ти ка пи тал ко ји су тро ши ли не ми ли це. 

Га стар бај тер ске ка сар не, мо гу ожи ве ти и по ста ти чу до. Не 
тре ба се ли би ти и по зва ти их да та ко што учи не. 
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БЕЗ О ЛОВ НЕ КА БА ДА ХИ ЈЕ

Би ће да смо се сви кли, на на шу тра ди ци о нал ну нео р га ни
зо ва ност, нео д го вор ност, не рад, гло ма зност др жав ног апа ра та, 
би ро кра ти ју, ми то, ко руп ци ју, бе со муч но из и гра ва ње за ко на, 
от ка зе са раз ло гом и без раз ло га, на тра бан те тран зи ци је. Обес
пра вље ни и сва ко днев но слу ђи ва ни гра ђа ни, већ де це ни ја ма се 
су о ча ва ју са из ве сним не прав да ма, ма ће хин ским од но сом др
жа ве пре ма по да ни ци ма. Му че ни ци ко ји то ком из бо ра ули ше 
сна гу „на род ним“ пред став ни ци ма, би ра ју ћи их да ис кри вље но 
и про па ло, за пу ште но, де ва сти ра но и на хе ре но дру штво са еко
но ми јом диг ну на но ге, на да ше се бо љем од но су пре ма ма те ри
јал ним до бри ма и пре ма са мом чо ве ку – гра ђа ни ну. А од све га, 
му че ни ке, опљач ка „ро ђе на отаџ би на“ а да за ту гр доб ну и не
за пам ће ну пљач ку ни ко да се по сти ди. По ли тич ка ели та, ра ди 
спо ро и че сто про ти ву ин те ре са гра ђа на. Ко ми сли да ни је та ко, 
не ка се огла си, гра ђа ни би ра до чи та ли њи хо ву ар гу мен та ци
ју. Али ко мо же, ко сме да се огла си? Да га чу је мо, нек из во ли. 
Без број је при ме ра ко ји од у да ра ју од ле пог вас пи та ња, ети ке, 
по слов ног мо ра ла, без о бра зних кра ђа на сва ком ко ра ку. Ти хо
куспо ку си, нај че шће спа ко ва ни у „облан де“ на сто је да се учи не 
нор мал ним по срп ско дру штво. Сме ли се та не нор мал на прак
са, сма тра ти за нор мал ну? Мо же ли се пре ва ри ти гра ђа нин? 

Мо жда ви ми сли те да мо же, дру го ви и дру га ри це – али на 
„ку ко во ле то“. 

Не моћ ни гра ђа нин, ако ћу ти, ни ка ко не зна чи (то и пу но
глав ци зна ју) да одо бра ва ло по влук и дру ге по ша сти, ба ха тост 
го рих од се бе. Гра ђа нин је раз бо рит и ни је слеп код ро ђе них 
очи ју. До кле тре ба срп ски гра ђа нин да тр пи ла жи, да сте же ка
иш, за ко га то да чи ни? 

Та ман чо век по ми сли да је афе ра ма до шао крај, а, он да по
пут гро ма из ве дрог не ба на сту пи не ка од но вих бру ка. „Мач
ка по је де ми ша“, „пра ши на се уз ви тла па слег не“, а по сле све га 
ни ком не фа ли дла ка са гла ве. Мно го бу ке ни око че га. Да ли 
је та ко? Зар про не ве ре не ми ли он ске сво те, зар ба ха тост и ка
ба да хиј ско по на ша ње но во ком по ва них би зни сме на ни ког не 



32

вре ђа? Суд ство, по ли ци ју, др жав ну упра ву, оста ле адре се до
пи ши те са ми. 

Вест по ко јој је јед на од по жа ре вач ких бен зин ских пум пи, 
на пут ном прав цу Бе о град–По жа ре вац без до зво ле ко па ла ка
нал/ров, у ду жи ни од не ко ли ко сто ти на ме та ра ка ко би се при
кљу чи ла на во до вод и ка на ли за ци ју, јед на је у ни зу од увре дљи
вих ве сти. Са зна је се да је то чи ни ла ка ко јој је во ља, ру га ју ћи 
се тим ба ха тим на чи ном и по ступ ком свог по сло ва ња За ко ну, 
Град ским ур ба ни стич ким пра ви ли ма, Јав ним пред у зе ћи ма по
жа ре вач ким, оп штин ској упра ви, гра ђа ни ма По жа рев ца? Ва пај 
јед ног од ди рек то ра Јав них пред у зе ћа – во до во да, упо зо ре ње 
шта се у на шем окру же њу де ша ва, не би тре бао оста ти уса
мљен. На рав но да не би смео оста ти уса мље ни крик. Га зда бен
зин ске пум пе, сво јим ка ба да хиј ским по ступ ком, вре ђа ин те ли
ген ци ју свих По жа ре вља на, док тро ши и ко ри сти до бро ко је 
су фи нан си ра ли гра ђа ни По жа рев ца. По чи јем овла шће њу тај 
ка ба да хи ја оси о но ру ши За ко не на шег гра да. Пу шта ју ћи свој 
обје кат у упо тре бу са на ве де ним мањ ка во сти ма (ја сно је) уби ра 
про фит од на ших гра ђа на.

У Евро пи: Аустри ји, Не мач кој, Ита ли ји, Фран цу ској, Ен
гле ској, и оста лим чла ни ца ма европ ске за јед ни це, то се не би 
сме ло до го ди ти. Ин ве сти тор не би по ми слио да се игра са за
ко ни ма тих зе ма ља. А у Ср би ји, ра ди ка ко му се прох те. У По
жа рев цу, те ра ше гу. Ко до зво ља ва ка ба да хи ји да то чи ни? Не ка 
по зва ни од го во ре. Хај де да и њих чу је мо? Ред је да зна мо „број 
ци пе ла“ по жа ре вач ке пер со не ко ја омо гу ћа ва ка ба да хи ји но 
без о бра зно по на ша ње.

Сме ли да вла да нео пи си ви ха ос у По жа рев цу? Ако се ка
ба да хи ја ју на чи по сво ме угле ду, што он да не би и гра ђа ни По
жа рев ца од би ли да пла ћа ју при кључ ке за во ду и ка на ли за ци ју 
– утро шак за по ме ну те услу ге? Оси ро ма ше ни гра ђа ни По жа
рев ца има ју ле ги тим ни је пра во за та кво по на ша ње од бе ло
свет ских ка ба да хи ја. По жа ре вља ни, уоста лом од сво јих сред
ста ва из гра ди ше сву ту ин фра струк ту ру.

Ма ка кво ми шље ње да вла да о По жа ре вља ни ма, по но ви мо, 
ти див ни љу ди бар по шту ју за кон и ло јал ни су гра ђа ни. Пла ћа
ју по ште но оба ве зе и ра чу не, одва ја ју ћи од сво јих уста и уста 
сво је де це, ре дов но, у ко рист оси ро ма ше ног гра да. Ка ба да хи јин 
по сту пак је „ча ша ко ја је пре вр ши ла ме ру“. 

Ка ба да хи је ма ко да су, ма чи ји да су, мо ра ли би да бу ду 
при ве де ни За ко ну. Нек се не по но ви, сли чан слу чај. Вр те ти 
при чу, „ни смо зна ли“, не про ла зи. О ко јој је пум пи реч? Пи
тај те ди рек то ре над ле жних Јав них пред у зе ћа. Је дан од њих се 



33

од ва жио да бра ни јав но, ли це на шег гра да. Ова ко лум на је по
ти цај том са ве сном чо ве ку да ис тра је. 

Ево, сад зна те, да и ми зна мо. За кон у ру ке. По жа ре вља ни 
из и ску ју прав ду. Си ро ти ња се уз прав ду лак ше под но си.

Злу не тре ба ло, гра ђа ни мо гу да се са мо ор га ни зу ју и де мон
стри ра ју пред ка ба да хи ји ном пум пом. Ме ђу њи ма има још ела
на и от по ра за про тест. По ми сли те ка ко би из гле да ла та вр ста 
гра ђан ског гне ва? Не ку шај те га.
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MA DE IN PO ZA RE VAC – АЛЕ ВА ПА ПРИ КА

Ка да би да нас по ста ви ли пи та ње ко ме од су гра ђа на: ве ру
ју ли на по ри ма и на сто ја њи ма град ских вла сти да од по жа ре
вач ке сре ди не учи не за јед ни цу до стој ну жи во та, ка кав би се 
од го вор до био? Ве ћи на ис пи та ни ка би ве ро ват но од ма хи ва ла 
гла вом. Ти див ни, то ли ко пу та пре ва ре ни љу ди, би на тај на чин 
у соп стве ној не мо ћи, и оча ју, од би ја ли да ве ру ју да је бо љи так 
мо гућ. Где је не ста ла њи хо ва ве ра и на да? Ра дост жи вље њу? Зар 
се пе си ми зму и људ ској апа ти ји не слу ти крај? Мо же ли се бо
љи так прет по ста ви ти? Раз ми шља ју ћи о тој вр сти ду хов не пу
сто ши (у ко јој смо се сте кли), по ку ша вам у оса ми да од го во рим 
да ли је ико ме на кон из бо ра и усто ли че ња у град ску фо те љу 
ста ло до чи ње ни це – шта ми сли и осе ћа гра ђа нин По жа рев ца? 
Ни је ваљ да да од ма хи ва ње гла вом не пред ста вља знак за уз бу
ну, ка ко у нас „ства ри ле же див но на о па ко“, те да су љу ди си ти 
пра зних про гра ма и шу пљих обе ћа ња?

Тран зи ци о но до ба у ко ме се вољ ноне вољ но за те ко смо тра
је и крај му ка ма та ко су ро вог екс пе ри мен та се не на слу ћу је. Не
и ма шти на, бес по сли ца, фе но ме ни њи хо вих пра те ћих по ша сти 
усе ли ли су се у ве ћи ну по жа ре вач ких до мо ва. То не тре ба по
себ но до ка зи ва ти. По гле дај те ко ли ко му че ни ка оби ла зи кон
теј не ре у по тра зи за хра ном. Су о чи те се са сра мо том, чик? Не
вер ним То ма ма, ако та квих по сле све га ура ђе ног у име гра ђа на 
има, ва ља пре по ру чи ти не ка се про ше та ју за јед ни цом уз дуж и 
по пре ко, да ви де го лу пу стош отво ре ним очи ма. 

Уло га ак ту ел не вла сти се раз водни ла, сле де ћи прак су прет
ход них Вла да ла ца. Уме сто да слу жи оп штој до бро би ти за јед
ни це, гра ђа ни ма, иде а ли ма еко ном ски не за ви сних по је ди на ца, 
власт по усто ли че њу по ста је са мо до вољ на се би, спа да ју ћи на 
ту жну уз ре чи цу „сит глад ном не ве ру је“, јеф ти но за до во ља
ва ју ћи по тре бе соп стве них на ду ва них апе ти та. Ар че ње оп
штин ског бу џе та на „шмин ку и ко зме ти ку“ до тра ја лих и не
ис пла ти вих про је ка та, ко га чи ни ве се лим осим би ро кра та ко ји 
на род ни но вац ужи ва ју да тро ше? Усу ђу јем се да под се тим те 
не дво сми сле но тра гич не ју на ке што др же суд би ну на шег гра да 
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у сво јим ру ка ма, да гра ђа не не тре ба уљуљ ка ва ти не по јам ним 
глу по сти ма, ни ти им пре при ча ва ти при чу ка ко се „сва ка ба ба 
мо же на шмин ка ти и из гле да ти уку сно“. Гра ђа ни то, и без дик
та ту ре про сеч них и „на до буд них ген се ка“ зна ју. Они зна ју ви
ше и по дроб ни је, ми мо се лек то ва них пар тиј ских след бе ни ка, 
да шмин ка има век тра ја ња. Ба ба пре тво ре на у де вој ку мо же 
би ти на час не ко ме ле па, али, по што та кви фе но ме ни стре ме 
увек свом пр вот ном об ли ку и из гле ду – ба ба оста је оно што је 
у свом зна че њу од у век би ла – ба ба.

Под се ти мо се обе ћа ња хва ли са вих ло кал них ју на ка, ко ји до 
да на шњег да на вр ши ше власт у По жа рев цу. Ни је на од мет. Цр
ве них, Пла вих у ду плом из да њу, и оста лих пре тен де на та без
број них ко ло ра, њи хо вих ме ђу соб них ком би на ци ја у ме ша њу и 
ти ска њу јед них уз дру ге око ће пен ка град ске вла сти. Обе ћа ва
ху: „но ве ку ле и гра до ве“, мо дер ну ин ду стриј ску зо ну, при лив 
ин ве сти ци ја у град, ве ћу упо сле ност, Фа бри ку за во ду, Фа бри ку 
за ко му нал не от патке, Пек мез од ши пур ка… итд., итсл. спи сак 
је ду га чак. А од све га гра ђа ни не до би ше ни шта. Или мо жда 
та ко ту жну исти ну тре ба са оп шти ти ма ло убла же ни јим реч
ни ком: је два свра чи ји кљун – за пр шку од Але ве па при ке. Куд 
су не ста ла обе ћа ња? Где се са кри са вест „пред из бор них пе ва чи
ца“? Је ли је ико ме ђу њи ма имао са вест?

Суд би на сва ког гра да мо ра да се те ме љи на во љи ње го вих 
гра ђа на. Да би та во ља би ла оства ре на, ни је упут но без вољ но 
од ма хи ва ти гла вом, већ ства ри и по ја ве кр сти ти пра вим име
ном. Осло бо ди ти по је дин ца ду го го ди шњег слу ге рањ ства ко
ме је ро бо вао. Вра ти ти му до сто јан ство да јав но кри ти ку је, и 
тра жи од го во ре од сва ке вла сти – да је ме ња. Гра ђа нин не сме 
да за ви си од са мо во ље дру гих – Јед ног, већ да сло бо ду раз ми
шља ња и из бо ра, сло бо ду уоп ште узме у сво је ру ке. Да схва ти 
да нео п ход ну сло бо ду по се ду је и но си у се би, у свом би ћу. Сло
бо ду пре и по сле све га, ка ко би жи вот кре нуо уна пред. Тад би 
се ак ту ел на и ра шти мо ва на ко а ли ци о на власт „од ус прав них 
ро го ва“ при зва ла па ме ти. Та сво је вр сна „Але ва па при ка“ у бу
дућ но сти не би „глу ми ла То шу“, има ју ћи ви ше слу ха за ре ал не 
про бле ме гра ђа на. За пр шку ко ју је за ку ва ла по соп стве ној чор
би, пред очи ма јав но сти мо ра ла би са ма и да ку са. Кус! Кус!

Чо век се др жи за реч. У про тив ном: јао на ма.
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ША РАМ ПОВ

На зив по жа ре ва ч ке ули це, Ша рам пов, не ти пи ч ан за срп ски 
је зик (ве ро ват но до би јен од Је вре ја, пре сто ти нак го ди на), одо
ма ћио се, и при са мом по ме ну ули ч ног име на, ве ћи на жи те ља, 
зна на и зуст где се она на ла зи. За ма ло лет не, и не у пу ће не гра ђа
не (би ва и та квих), об ја сни мо да се та ули ца на град ској ма пи 
гра да По жа рев ца бе ле жи са вре ме ни јим име ном: Ули ца Дра же 
Мар ко ви ћа. Са по пло ч а ном кал др мом по се би, ули ца Ша рам
пов, у кул тур ноисто риј ском сми слу, има уло гу је дин стве не и 
нај о ч у ва ни је це ли не – по ти че из XIX ве ка. 

Ли са бон, пак, пор ту гал ска пре сто ни ца од пам ти ве ка до 
да нас по пло ч а ва сво је ули це та ко ђе кал др мом. И ма да по сто
је за хвал ни ји, јеф ти ни ји и мо дер ни ји ма те ри ја ли за уград њу у 
ли са бон ске ули це, њи ма кал др ма пред ста вља по нос, пре стиж, 
заш тит ни знак. Гра до на ч ел ник Ли са бо на, а и Глав ни ар хи тек
та Ли са бо на (иако се то ком исто ри је ме ња ху не бро је но пу та) 
пред ста вља ју тврд орах – бра ну ско ро је вић ским но во та ри ја ма, 
кад је у пи та њу исто ри ја ли са бон ских ули ца, кал др ма.

У По жа рев цу се, кул ту ра и исто ри ја ули це „Ша рам пов“ це
ни, ко ли ко и изан ђа ли свињ ски опа нак. Иако је ули ца ста вље на 
под заш ти ту За ко на о кул тур ним до бри ма, то јој не бе ше од 
по мо ћи да се от ме од обес ти би ро кра ти зо ва них ван да ла. Тек, 
и за Ша рам пов осва ну „цр ни пе так“. По сле ње га она оста са мо 
не ствар но сву ч е на и ого ље на ули ца. Кал др му ко ју По жа ре вља
ни чува ше и одр жа ва ше ве ко ви ма да кра си Ша рам пов, мај сто
ри пот по мог ну ти брек та вим ма ши на ма и ка ми о ни ма од не со ше 
не зна но куд. Упра ви те љи гра да, веж ба ју ћи моћ сво јих ми ши ца 
на не дуж ној ули ци, по жа ре ва ч ко кул тур но до бро раз ро ва ше 
и на би ше пе ском, да би у ње му по том ис ко па ли ка нал/ров за 
нео п ход не град ске ин ста ла ци је. Чиме се то ули ца за ме ри ла да 
„лег не на зуб ло кал ној вла сти“? 

Зар је зби ља не ки ју ро ди ви по је ди нац из град ске вла сти 
уми слио ка ко је „Ша рам пов“ ње го ва „ба бо ви на“ да мо же да 
се спр да са њом ко ли ко му је во ља, крч ме ћи је без ре да и по
рет ка? Ако Глав ни Ар хи тек та гра да По жа рев ца не ма вре ме на 
да гра ђа ни ма об ја сни шта се то са њи хо вом ули цом до га ђа, 
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ваљ да има ког дру гог, ком пе тент ни јег да на то пи та ње од го во
ри? Опш тин ске служ бе – оде ље ње за ур ба ни зам, на при мер? 
Ди рек ци ја за из град њу гра да? Пред у зе ћа укљу ч е на у „по сао“? 
Гра до на ч ел ни ка – ка пу над свим ка па ма? Ње му би ва ља ло, кад 
већ дру ги то не ће да учине, да се ис пр си уме сто њих. Ћу та ње 
мо же про из ве сти ла ви ну (не)уте ме ље них спе ку ла ци ја. 

Не ка од пи та ња ко ја се на ме ћу око Ша рам по ва, мо гла би да 
гла се: Да ли је Гра до на ч ел ник По жа рев ца пре по ч ет ка ра до ва 
био упо знат са на ме ра ма из во ђа ча ра до ва да се ули ца пре ком
по ну је? Ко је и са чијом са гла снош ћу до зво лио да се кул тур но
исто риј ско до бро скр на ви? По сто ји ли План, шта се од те ули це 
хте ло по сти ћи? Има ју ли из во ђа чи ра до ва са гла снот – одо бре
ње Ре ги о нал ног за во да из Сме де ре ва, дуж ног да шти ти кул тур
на до бра на на шој те ри то ри ји, да се ра до ви за по ч ну? Ва же ли 
За ко ни Ре пу бли ке Ср би је у По жа рев цу по том пи та њу? Где је 
од не та кал др ма из Ша рам по ва? Ко ме је по ве ре на на чува ње? 

ША РАМ(пов) би, пи сан овим на ч и ном, мо гао пред ста
вља ти ши фро ва ну по ру ку за уно сан по сао у ко ји се укљу чи 
не ко ли ци на По жа ре вља на, ре ци мо? Или ло зин ку за тврд њу: 
Кал др ма из ули це Ша рам пов и ма да ста вље на из ван За ко на, и 
ма да пла ви ч аст ка мен, По жа ре вља ни ма зна чи ко ли ко и ко рен 
о соп стве ном тра ја њу, у од бра ни гра да. Хо ће ли те и та кве кал
др ме по но во би ти у Ша рам пову? Не дао Бог, да кал др ма стек не 
не слав ну суд би ну и бу де са мле ве на у ту ца ник, а за тим по ста не 
ве зив но тки во цр ном зла ту из Ара би је – ас фал ту.

Ули ца Ша рам пов мо же би ти пре сву ч е на ара биј ским ас фал
том, ко зна? По жа ре вља ни би та ко не про миш ље ним по те зом, 
„цр ног пет ка“, сва ка ко, би ли ош те ће ни. Ус кра ће ни за ужи так, 
да им се „тре се гу за“, као не кад, док се во зи ше чеза ма и ауто мо
би ли ма ша рам пов ском кал др мом. Тај ужи так мо ра да се сти че 
и не гу је кроз ге не ра ци је (по пут Ли са бо на), да би се умео бра
ни ти. То осе ћа ње мо ра да учи и по зна Град ски ар хи тек та. Гра
до на ч ел ник, По жа ре вља нин.

О то ме, ко би евен ту ал но имао ко ри сти од но вог „ру ха“ 
Ша рам пова, шта ре ћи? Мож да ће це не но во по диг ну тих обје
ка та – ста но ва по ску пе ти? У том слу ч а ју би на до бит ку би ли: 
Куп ци? Про дав ци? Из во ђа чи ра до ва? Пр ши пе тље и бу лу мен
та, да ли, не зна них би ро кра та? Не зна ње и не по зна ва ње За ко на, 
ни ког не або ли ра пред За ко ном.

Кад из ра ч у на ко рист и ште ту, про ис те клу од про бле ма на
шег кул тур ног до бра, Гра до на ч ел ник ће мож да од лу ч и ти да 
узме ме тлу у ру ке, да по ч и сти дво риш те око се бе, ка ко не би и 
сам по стао пр љав? 

Коц ка је ба ч е на.
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СТАН ДАР ДИ ЕВРО ПЕ – АЗИЛ ЗА ПСЕ 

Не дав ни ло кал ни и ре пу бли ч ки из бо ри у По жа рев цу, и зе
мљи Ср би ји, на осно ву оства ре них из бор них ре зул та та, све до
че да ве ћи ну гла со ва осво ји ше по ли ти ч ке пар ти је ко је у осно ви 
сво јих Про гра ма, по ред оста лог, има ју бар јед ну али не ју, по ко
јој се за ла жу за европ ску пер спек ти ву срп ског друш тва. Ср би ја 
из све сна ге на сто ји и „ци ма“ да се при кљу чи по ро ди ци европ
ских на ро да. Хо ће стан дар де и вред но сти ко је не гу је европ ско 
друш тво, е, да би по ста ла кан ди дат за члан ство, а по том при
дру же ни члан. Оси ро ма ше но и у опан ке до те ра но друш тво, 
не дво сми сле но иза бра пра вац ку да да иде. Но, то по све му су
де ћи, а, на осно ву ста во ва ко је европ ски зва ни ч ни ци упу ћу ју 
по ли ти ч кој ели ти Ср би је, ни је до вољ но. Сти ћи на же ље ни циљ 
ни је лак и јед но ста ван по сао. Ср би пре ула ска у Евро пу мо ра ју 
по ло жи ти при јем ни ис пит, ре ши ти ениг му сло же них за да та ка. 
Отре су опан ке, ис пу не стан дар де, а и без европ ских пра ви ла 
на у че да ра де. Лен ство ва ло се и пре ви ше. Зе мљу је осво јио ко
ров. Вре ме Јо ва нче Ми ци ћа, кад је са кле ч а ном тор бом ока ч е
ном о ра ме, кре нуо на пут око све та је прош ло. Не ка Јо ва нча 
ег зи сти ра као ју нак ли те ра ту ре, срп ског фол кло ра. Са даш њи 
тре ну так жи вље ња у Ср би ји је су ров од ре ал но сти, ње га ни ко 
уме сто нас не мо же са вла да ти. Евро па же ли уми ве не, умил не, 
чисте, и де мо крат ски на стро је не Ср бе. Зар је огле да ло кри во, 
што је прин це за руж на? 

При ча о нео п ход ним Стан дар ди ма – За ко ни ма ко је срп ски 
пар ла мент мо ра да усво ји као пред у слов за ста ја ње у ред пред 
европ ским вра ти ма, чини се су виш ном. Тим за ко ни ма се срп
ска јав ност сва ко днев но оба си па, бом бар ду је та ко ре ћи. Они 
по ста ше „све ти ња“ на лик оном чуве ном Ти то вом пи сму из 
1971. го ди не, ко је у си ли ни по на вља ња и врап ци на у ч и ше на па
мет, чавр ља ју ћи о ње му од ра ног ју тра по стр њи ка ма и гра на ма 
жбу но ва. „Бе ла шен ген ска ли ста“ (та ко ђе Стан дард – омо гу ћу је 
сло бо ду пу то ва ња без ви зе) по твр ђу је гра ни цу на шег ка за ма та. 

Ипак, Европ ски стан дар ди мо ра ју да се ис пу не и за жи
ве у чита вом срп ском друш тву. Не ма вр да ња. По жа ре ва ч ка 
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по ли ти ч ка ели та мо ра да ми сли шта јој је чини ти? У су прот
ном, сле де пац ке. За осам го ди на ста жи ра ња пред Евро пом, 
По жа ре вац је ви де вши ка ко се ко њи пот ки ва ју и сам по ди гао 
но гу да при ка чи се би пот ко ви цу о сто па ло. По жа ре вац би у 
Евро пу, ма кар и пеш ке. За осам го ди на По жа ре вац у име опш те 
(европ ске) ства ри, гле чуда, ис пу ни је дан од стан дар да. Са зи да 
Азил за псе. Да па ра докс бу де ве ћи, са зи да га ра ди кал. До ју че 
ши ка ни ра не, му ч е не и ома ло ва же не до ма ће жи во ти ње до би
ше до сто јан дом. Сад у свом ста ниш ту има ју хра ну, во ду, удо
бан смеш тај и ве те ри на ра (прет по ста вљам) да бри не о суд би ни 
па са. До стој но жи во ти ња, сва ка част. До стој но и Евро пе. По
хвал но за срп ске Ра ди ка ле. Срп ска бри га о не мо ћним и на пуш
те ним жи во ти ња ма – пси ма, има сми сла, ко ли ко и аме ри ч ко 
ин си сти ра ње на људ ским пра ви ма. По ло жен је пр ви од ис пи та. 

Ка ко је Азил за псе, ура ђен у пред ви ђе ном пла ну, на ме ће се 
пи та ње (та ко ђе про и заш ло из европ ских стан дар да), кад ће и 
у ком ро ку би ти око нч а на град ња по жа ре ва ч ког „Ска дра“ за
ра слог у ко ров, у кру гу по жа ре ва ч ке бол ни це? По жа ре ва ч ко 
по ро ди лиш те за по ч е то са град њом, кра јем де ве де се тих, а око 
ко га се вр зма ше мно ги функ ци о не ри то ком из бор них кам па ња, 
и на кон „ре во лу ци је“, тек чепр ка ју ћи око ње га, и дан да њи де
лу је са бла сно. Бру ка је ре ћи, ка ко По ро ди лиш те ли чи на Пу сту 
ку ћу. Апа ра тч и ци има ју оправ да ња заш то је то та ко. Они сво је 
не зна ње, пре тва ра ју у вр ли ну вла да ња. До кле? Осам го ди на из
вр да ва ју од го вор ност. Хте ли сте Стан дар де, ево, има те их, по
ру ч у је Евро па. И без Евро пе, и ње них Стан дар да, По жа ре вљан
ке за слу жу ју ху ма не усло ве, бар, у вре ме по ро ђа ја. Оне мо ра ју 
има ти ци ви ли зо ва не усло ве до стој не за се бе и де цу ко ју нам 
да ру ју. Ако и ра ди ка ли, до вр ше по сао око По ро ди лиш та, вај да 
је. Врап ци су пре ста ли да чавр ља ју о Ти то вом пи сму, одав но. 
Ср би мо ра ју схва ти ти да је По ро ди лиш те нуж ност. Ма ји ца је 
бли жа чове ко вом те лу од ка пу та. 

По жа ре вља ни ма је По ро ди лиш те пре че од Ази ла за псе. 
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„ПЛА ВА ГРОБ НИ ЦА“

Ваљ да нај ве ће вој ни ч ко гро бље из Пр вог свет ског ра та на 
Кр фу, опе ва но у срп ској ли те ра ту ри, а у на ро ду по зна то са име
ном Пла ва гроб ни ца, ни је би ло узор да се по жа ре ва ч ка ше ће ра
на гра ђе на то ком осам де се тих го ди на ХХ ве ка, кр сти тим име
ном. Ако, пак, је сте, он да нам не ма по мо ћи. На о пак смо на род.

Исто ри ју по жа ре ва ч ке ше ће ра не, по на ме ни за ко ју је гра ђе
на, чини пе ри од од три де це ни је, у ко ме ни је сте кла ни чести то 
пу но лет ство. У јед ном од ње них по го на, на да наш њи дан, та во
ри не ко ли ко скла диш та да тих у за куп ма лим при вред ни ци ма 
– тр гов ци ма. Зар ђа ла и од свих на пуш те на, ни ког се не ти че.

Сто ти нак рад ни ка је у вре ме ни ма ње не екс пло а та ци је, оту
да из др жа ва ло по ро ди це. По љо при вред ни ци са ора ни ца, та
ко ђе при хо до ва ше, пла си ра ју ћи ше ће ра ни си ро ви ну – ре пу. А, 
он да се пре ко но ћи све сур ва до вра га. При вред ни објект оста 
на пуш тен, и нео ч иш ћен, то ком јед не кам па ње, на кон от ку па и 
пре ра де ше ће ра. У по стро је њи ма и це ви ма ше ће ра не још увек 
по ч и ва ме ла са – слат ка „гво зде на тра ва“. Кра јем де ве де се тих 
го ди на ХХ ве ка, то ком одр жа ва ња по зо риш не ма ни фе ста ци
је по све ће не име ну Ми ли во ја Жи ва но ви ћа, „Пла ва гроб ни ца“ 
бе ше ну ђе на јед ном ви со ком функ ци о не ру ЈУЛа не би ли од 
ње на пра вио пре стиж но по зо риш те по жа ре вља ни ма, али и 
то про па де. Ако је ве ро ва ти упу ће ни ма, „Пла ва гроб ни ца“ је 
отиш ла на „та лам бас“, те, чека куп ца – про да ју код Ре пу бли ч ке 
Аген ци је за при ва ти за ци ју.

Чудо је да По жа ре вља ни, а и гла ве ши не гра да, на ту чиње
ни цу гле да ју ола ко? Сме ли се не крет ни на са бе о град ског пу
та, на нај бо љем ме сту за ин ду стриј ску зо ну оста ви ти на це ди
лу? Бу де про да та буд заш то? По жа ре вља ни и ако до сад ни су 
има ли дар за га здо ва ње, мо ра ју га сте ћи. До бро од ван ред ног 
зна ч а ја за наш град, тик ис пред но са По жа ре вља на, за слу жу је 
по зор ност.

Шта ва ља чини ти са по жа ре ва ч ком ше ће ра ном? Ка ко 
очиглед ну про паст та квог при вред ног објек та пре тво ри ти у 
опш ту до бро бит? Гра до на ч ел ник, а и ко а ли ци о ни му парт не ри 
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у град ској вла сти, би мо ра ли из на ћи ре ше ње. По жа ре вља ни их 
пла ћа ју за то. Нај по се, у из бор ним кам па ња ма и тр ци за фо те
ље, они на сва уста обе ћа ва ше гра ђа ни ма, по кре та ње еко но
ми је, ве ћу упо сле ност и ства ра ње ин ду стриј ске зо не. Кад већ 
та ко обе ћа ше и ре ко ше, вре ме им је да за су чу ру ка ве и кре ну 
на по сао. Оства ри ва ње обе ћа ња и усло ва за ин ду стриј ску зо ну 
им се ну ди, на тац ни.

Под сет ник: „Пла ва гроб ни ца“ се про сти ре на де сет хек та ра 
зе мљиш не по вр ши не са нео п ход ном ин фра струк ту ром за про
из вод њу – би знис. Ло ка ци ја Бо гом да на, за па мет не и пред у зи
мљи ве при вред ни ке. Гра до на ч ел ни ка. Упу ће ни твр де, ка ко по
ме ну то до бро код Ре пу бли ч ке Аген ци је за при ва ти за ци ју, има 
по ч ет ну це ну од пе де сет и пет ми ли о на ди на ра. То су чиње ни
це. Ште та про па ле ше ће ра не би се да ла пре тво ри ти у до бит ну 
ком би на ци ју по град По жа ре вац и ње го ве гра ђа не, на осно ву 
ових са зна ња. Ка ко?

Гра до на ч ел ник би за по ме ну то до бро, у име Гра да По жа
рев ца, код Ре пу бли ч ке Аген ци је за при ва ти за ци ју мо рао по ка
за ти суш то ин те ре со ва ње. Ако се да спро ве сти и ис та као пра
во пре че ку по ви не при про да ји по жа ре ва ч ког до бра. Це на од 
пе де сет или се дам де сет ми ли о на ди на ра за про па лу ше ће ра ну, 
ма ли је из да так за буџет гра да, ако се има на уму, ка ко су до сад 
из истог буџе та по тро ше не сто ти не ми ли о на ди на ра на раз не 
„ко ле ни ке и вре те на“. Ше ће ра ну не би тре ба ло да ку пе по жа ре
ва ч ки и срп ски тај ку ни, ко ји би по том јев ти но ку пље но до бро, 
ску по про да ли – згр ћу ћи ми ли о не евра. По жа ре вац не сме то 
до пу сти ти. Раз ло зи за ку по ви ну ше ће ра не, из ме ђу оста лог, мо
гу има ти сле де ћу ар гу мен та ци ју: 

Де сет хек та ра по ме ну тог зе мљиш та да ју се пре тво ри ти у 
ми ни мум три де сет и три пла ца бу ду ћих пред у зе ћа. Гра до на ч
ел ник са сво јим про фе си о нал ним служ ба ма, и ме наџе ром, мо
гу про на ћи со лид не ин ве сти то ре, те да по про јек ти ма ис пла ти
вим за град По жа ре вац, уте ме ље усло ве, по ко ји ма би бу ду ћи 
при вред ни ци до би ја ли пла це ве на јав ном кон кур су. Је дан од 
усло ва би мо гао би ти да ти бу ду ћи при вред ни ци мо ра ју у свој 
би знис упо сли ти по два де сет рад ни ка. То, је већ неш то опи
пљи во и важ но за По жа ре вља не. Шест сто ти на упо сле них рад
ни ка. Вре ди, зар не? Плус, при ход од по ре за, од (?), из ра ч у нај те 
са ми. За хва љу ју ћи па мет ном про миш ља њу, ево, ин ду стриј ске 
зо не. Ну ди се са ма. чами ис пред но са.

И то, на рав но ни је све? Зар ђа ла гвож ђу ри ја ше ће ра не, (дру
ге му не ма) мо же се, про да ти ди рект ном по год бом US Steelу. 
Аме ри се не ли бе да ку пу ју от пад. Гвож ђе на ки ло. Ка жу да 
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но вац од про да је зар ђа лог гвож ђа, мо же да до стиг не це ну од 
по ло ви не ни воа пла ћа ња до бра код Аген ци је за при ва ти за ци ју, 
но, ни четвр ти на те це не ни је за ба ца ње. Не ка екс пер ти узму 
олов ку и из ве ду пре ци зну ра ч у ни цу. Не ма сми сла да до ве ка, 
окри вљу је мо дру ге за соп стве не не до стат ке. Јер, „кад би се сре
ћа про да ва ла, човек би свра ћао у ду ћан и ку по вао од ње ко ли
ко му је по треб но“. Али, сре ћа се не про да је, њу човек мо ра да 
тра жи сам.
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МУ ЗЕЈ ВОШ ТА НИХ ФИ ГУ РА

Ле то Го спод ње 2008. го ди не из ма ми си ја сет др жав них 
функ ци о не ра да от пу ту ју на од мор. Ко пом но пра ти по ли ти
ч ку сце ну зе мље Ср би је, мо же са зна ти где ко, из „по ли ти ч ке 
ели те“ ле ту је. Афе рим. 

Го спо дин Дра ган Мар ко вић Пал ма, не при ко сно ве ни пред
сед ник опш ти не Ја го ди на, на при мер, пу ту је у Лон дон, у оби
ла зак Му зе ју вош та них фи гу ра. Гра до на ч ел ни ко ва по се та 
Лон до ну има рад ни ка рак тер. По ред љу ба ви пре ма умет но сти 
– вош та ним фи гу ра ма, Го спо дин Пал ма ће ве ро ват но по у ч ен 
ис ку ством лон дон ског му зе ја, по спе ши ти рад сли ч ног Му зе ја 
у Ја го ди ни. При ход од ту ри ста на мер них да от пу ту ју ме ђу Ја
го дин це је не из бе жан. Па ра на па ри цу. По сао на пр вом ме сту. 

Да ли су од ма ра ли по жа ре ва ч ки функ ци о не ри?
Ту ри сти ч ке де сти на ци је им се ну ди ше: Еги пат, Ту нис, Тур

ска? Ка ко им је би ло? Је су ли па ти ли од уоби ч а је них ту ри сти
ч ких бо ле сти? Што се не по хва ле? Чега се сти де? Ни је сра мо та 
угле да ти се на Го спо ди на Пал му. 

Код нас др жав ни по сло ви уоби ч а је но ми ру ју то ком чита
ве го ди не. Фа сци кле са про јек ти ма, ако оне уопш те по сто је, 
пра ши на до ку су ри то ком лет њег фе ри ја. Ипак, не тре ба би ти 
не пра ве дан пре ма по жа ре ва ч ким функ ци о не ри ма, уна пред их 
под це ни ти или пре це ни ти, ни је фер. Да та ко не би би ло, мож
да је пра ви тре ну так да их гра ђа ни упи та ју, где и ка ко про ве
до ше ле то, шта се де ша ва са њи ма? Мож да и они, „вред ни це“, 
по пут Го спо ди на Пал ме, до не ше ка кву иде ју са пу та? Пел цер, 
ег зо ти ч ну сад ни цу? Оно, ако ја го дин ски гра до на ч ел ник за хва
љу ју ћи го диш њем од мо ру са зда Му зеј вош та них фи гу ра, што 
не би ко од по жа ре ва ч ких функ ци о не ра за по ч е так, по ди гао 
оглед ни пла сте ник за по вр ће – зе ле ну са ла ту и фе фе ро не. Мо
рав ска зе мља им се ну ди за та кав по ду хват, и то без по му ке, 
мо гу ви де ти, вра ћа ју ћи се са пу та, чим пре ђу мо рав ски мост. 
По угле ду на Пал му, мо же не ком од њих „па сти на па мет“ да 
са гра ди „Му зеј по жа ре ва ч ком ко њу“. Што да не?
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По жа ре ва ч ке зло ће, а та квих ме ђу на ма, да се не ла же мо 
има, мо гле би ка за ти да су по жа ре ва ч ки функ ци о не ри нај јеф
ти ни ји по град ску ка су и гра ђа не кад се од ма ра ју. И би ли би, 
бар де ли ми ч но, у пра ву. По жа ре ва ч ки ла ја ви ше ре ти, ина че 
без о бра зна сор та, да ни ма већ, пре при ч а ва не гдаш ња служ бе на 
пу то ва ња опш тин ских функ ци о не ра ди љем европ ских ме тро
по ла у по тра зи за иде ал ним ре ше њи ма из тих пре сто ни ца ко
ја би се да ла при ме ни ти у По жа рев цу. Анег до та о Фа бри ци за 
ко му нал ни от пад и ре ци кла жу сме ћа, и ма да кра ћа од миш јег 
ре па док се слу ша, де лу је као заш тит ни знак у би о гра фи ји јед
ног од функ ци о не ра. Обе ћа ње о при ли ву ин ве сти ци ја ру ског 
оли гар ха Го спо ди на Абра мо ви ча у ер ге лу Љу би ч е во сло ви за 
ма стан виц. 

Ме сто за спо ме ник си ро маш ном Па ји Пат ку у По жа рев цу 
не по сто ји. Да ли ће се на ћи ме сто за бо га тог Уј ка Ба ју, пи та ње 
је да наш ње? 

Је су ли до и ста по жа ре ва ч ки функ ци о не ри би ли џа ба на 
од мо ру?

Сва ко мо же прет по ста ви ти ка ко на ши функ ци о не ри, са 
кон крет ним име ни ма и пре зи ме ни ма упи са ним у срп ску пут
ну ис пра ву – па сош, от пу то ва ше у Рим, а да се отуд вра ти ше у 
сво је на хи је, по крш те ни као Ну ши ћев „Га зда Ма та“, или ко ји 
дру ги лик из „Ожа лош ће не по ро ди це“, са ле ци дер ским ср ци ма 
у кр ца тим зем би љи ма. 

По жа ре вља ни ће до би ти ре дов ну пор ци ју је се њег сле до
ва ња. По прав ке и пре прав ке по жа ре ва ч ких ули ца. Ла ки ров
ку. Ов де за кр пи ас фалт, он де за ме ни тро то ар, та мо пре фар бај 
гра фит. По са ди сад ни цу, за лиј ко руп ци ју. Бар, де це ни ју уна зад 
та ква прак са туж но тра је. На ше „Га зда Ма те“, ни ка ко да ли че 
на Го спо ди на Пал му. Ма кар у цен тру гра да зи да ли јав ни WC, 
ма кар он био скле пан у пољ ској ва ри јан ти, да по сто ји, гра ђа ни 
би у ве ли кој нуж ди, има ли где да се ола кша ју. 

За ве ће по сло ве на ши функ ци о не ри не ма ју слу ха. Ве ли ки 
по сло ви за о би ла зе Град По жа ре вац. Је су ли По жа ре вља ни за
слу жи ли та кву суд би ну? Је су ли гра ђа ни дуж ни да ис паш та ју, 
ту ђу оси о ност и не ин вен тив ност за ве ли ким по сло ви ма? 

Од су ство ве ли ких ра до ва, је очито. Они ко ји твр де дру га
ч и је, по твр ђу ју жа ло сну чиње ни цу, да са на ма одав но неш то 
ни је у ре ду. За пи тај мо се шта је то „неш то“? Не осла њај мо се 
на прак су, ов де ли те рар ног „Га зда Ма те“ и Ну ши ћа. Жи вот је 
су ро во ства ран. Лек ци ја о жи во ту, та ко ве ли. 

По жа ре вац и без из град ње Му зе ја вош та них фи гу ра, сво
јим из гле дом пред ста вља Му зеј вош та них фи гу ра?
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АДИО РА ДИ КА ЛИ

Мо но лит на и ауто ри тар на, а при том гво зде на ра ди кал ска 
шип ка, пу че по сре ди ни. Ше ше ље ву по ли ти ч ку ска ла ме ри ју 
уру ши соп стве на си ли на и сна га, ба ца ју ћи за со бом облак љу те 
пра ши не, од ко је мно гим ра ди ка ли ма за су зи ше очи. Тре сак и 
лом, по кре нут из ну тра, од ман гу па из сво јих ре до ва, не пре ста
је да раз го ли ћу је стра на ч ке кр хо ти не, ли це и на ли ч је тра ба на та 
суб ор ди ни ра не по ли ти ч ке пи ра ми де. Ра ди кал ска уј дур ма, ма 
ко ли ко жа ло сна по са ме ак те ре, под се ћа на оста вин ску рас пра
ву два одво је на та бо ра. Оп ту жи ва ња пра во вер них ше ше ље ва
ца и „та зе“ од ма ти це от це пље них след бе ни ка То ме Ни ко ли ћа 
је смеш но. Бај ка се из ви то пе ри ла у руж но па че, те ра ди кал
ска сло га, брат ство, љу бав, сле па ода ност и по слуш ност Во ђи 
стран ке, пре ста ју то да бу ду. „По ста ју ћи Па па, ве ћи од са мог 
Па пе“, Ни ко лић се од лу ч ио да у по ли ти ци по ч не со ло игру, 
оформ љу ју ћи Срп ску на пред ња ч ку стран ку, и сад, као „свој на 
сво ме“, ти пи ч но за срп ског га зду, по ред би о гра фи је свог ли ка и 
де ла мо же упи са ти да је и сам по стао „пр ва ви о ли на“.

Ко му ни сти ч ка иде о лош ка ма три ца СКЈ, по ко јој су фор ми
ра не све по ли ти ч ке стран ке у Ср би ји, од ус по ста вља ња пар ла
мен тар не де мо кра ти је до да нас, функ ци о ни ше по опро ба ном 
ре цеп ту. Ре ч и ма Во ђе сви чла но ви стран ке мо ра ју бес по го вор
но да се по ви ну ју, ка ко би три јум фо вао ази јат ски и то та ли тар
ни дух. Спо ра ди ч на де ље ња и рас па да ња по ли ти ч ких стра на ка 
на ста вља ју прак су СКЈ. Кад се до го ди „ку рш лус“ по пут овог 
у ра ди ка ла, тад на сту па и на ста вља да де лу је кри ла ти ца ко ју 
веш ти ко му ни сти ч ки ма ни пу ла то ри лан си ра ше за Ти то вом 
смр ћу – „И по сле Ти та – Ти то“. Вам пир ске иде о ло ги је, тра ди
ци је по ко јој је мр твац тре ба ло и на кон смр ти да вла да јед ном 
зе мљом, ни ко се не од ри че ме ђу Ср би ма. Дру ги, пак сти хо ви: 
„Об риј Дра жо бра ду, да те не по зна ду, па, ка ко си мно го тра
жен, бу ди ма ло Дра жен“, мо гли би да по слу же свр си по ста ју ћи 
мо то на ко ри ца ма Про гра ма Срп ске на пред ња ч ке стран ке. Дух 
не по зна тог на род ног умет ни ка са еп ском ду шом, пре ци зно од
ре ђу је на сто ја ња То ми сла ва Ни ко ли ћа, Во ђе.
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Да се у бу ду ћем вре ме ну, са даш ња ра ди кал ска по ма на, и по
ред та ко бу ч не и не сно сне су прот ста вље но сти два та бо ра, мо
же пре тво ри ти у са вез и иди ли ч ну љу бав ис по ч ет ка, не тре ба 
по себ но до ка зи ва ти. Гво зде на шип ка, да нас, по ло мље на по сре
ди ни на два де ла, мо гла би се за рад го ле вла сти опет за ва ри ти у 
јед но те ло, те би тај вар ко ји би их спо јио био „Тро јан ска вар ка“ 
до бро упа ко ва на и осмиш ље на за срп ску по ли ти ч ку сце ну, и 
срп ски по ли ти ч ки про стор.

„Ни ко ли ће ва чета“, бро ји два де сет по сла ни ка. Зад њи од 
рас кол ни ка ко ји се при кљу ч ио, или ти пре ле тео у „от пад но 
ја то“, је сте по сла ник са Бра ни ч ев ског ре ги о на – до ју ч е раш
њи „ал фа и оме га“ ра ди ка ла, Пред сед ник окруж ног од бо ра 
СРСа и шеф Од бор ни ч ког клу ба ра ди ка ла у СО По жа ре вац. 
Ола ба вље ни, или по ки да ни ша во ви стран ке, кад је у пи та њу 
Град По жа ре вац, ком пли ку ју по ли ти ч ки жи вот пра во вер ни ка 
и от пад ни ка. Ако је ве ро ва ти са о пш те њу Опш тин ског од бо
ра СРСа об ја вље ном у ло кал ној штам пи (Опш тин ски од бор 
СРСа у По жа рев цу за сту па ак ту ел ни Гра до на ч ел ник) са зна
је мо да Опш тин ски од бор По жа рев ца оста је ве ран из вор ном 
Про гра му и на ч е ли ма СРСа, ве ри у Др Ше ше ља. То што упу
ће ни у ра ди кал ску „бра ко ра звод ну пар ни цу“ ка жу да се блан ко 
пот пи са не остав ке од бор ни ка СО По жа ре вац из ре до ва ра ди
ка ла на ла зе у по се ду „греш ни ка“ – по сла ни ка, и да их он мо же 
ак ти ви ра ти ка ко му се прох те, ком пли ку ју ко а ли ци о ну схе му. 
Зна чи ли то да је ра ди кал ском Гра до на ч ел ни ку „од зво ни ло“? Да 
по жа ре ва ч ка ко а ли ци ја са ста вље на „у тр ку“, од СПСа, ДССа 
и СРСа, еро ди ра? Или да ће њој од сад би ти при до дат и је дан 
од бор ник Срп ске на пред ња ч ке стран ке, „блуд ни син“, за украс.

Мож да се „ше ше ље вац“ – Гра до на ч ел ник, и „от пад ник“ – 
Ни ко ли ће ва „пер ја ни ца“, мо гу до го во ри ти да још не ко вре ме, 
пи ју во ду из исте ти кве, упр кос рас ко лу, до даљ њег, док се и 
сам Гра до на ч ел ник за рад лу кра тив но сти по ли ти ч ког за на та не 
би оку ра жио и при кљу ч ио „от пад ном ја ту“. По тој ва ри јан ти 
би По сла ник на пред ња ка, до ју ч е раш њем са бор цу, Гра до на ч ел
ни ку, шап нуо на јед но уво, не би ли ствар би ла од обо стра не 
ко ри сти: „Во зи Миш ко“. Али, му ка ма ту ни је крај. Човек од ро
ђе ња има два ува? Дру го уво Гра до на ч ел ни ка би, хте ло то или 
не, мо ра ло да чује и не из беж ну ре ч е ни цу: „Адио, ра ди ка ли!“. 
Ле ги тим но је пи та ње, да ли би Гра до на ч ел ник, млад и горд, по
пу стио пред пред ло зи ма „от пад ни ка“. Шта ако и он по же ли да 
тра си ра се би пут без „ту тор ства“ ста ри јег пар тиј ског дру га?

Из обла ка љу те пра ши не, упр кос то ме, да мно ги ма су зе очи, 
сле ди не из беж на кон стан та ци ја: Адио ра ди ка ли! Шта сте тра
жи ли, да ло вам се.
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ЛУМ ПЕН ПРО ЛЕ ТА РИ ЈАТ                                            
И ЛУМ ПЕН БУР ЖО А ЗИ ЈА

Пе де сет го ди на на шим друш твом до ми ни ра ла је иде о ло
ги ја о во де ћој уло зи рад ни ч ке кла се у из град њи со ци ја ли зма. 
Не гдаш њи лум пен про ле та ри јат, плус се ља ци, (по тла ч е ни и 
си ро маш ни рад ни ци ор га ни зо ва ни у са мо све сну кла су) из гра
ђи ва ше друш тве но уре ђе ње по ме ри сва ког по је дин ца. У про
кла мо ва ним иде ја ма и би та ко, али, из град ња иде а ли зо ва ног 
друш тва, је ипак за пе ла. Би ла је ја ло ва. Со ци ја ли зам се уру шио 
као ку ла од ка ра та за па дом бер лин ског зи да. Со ци ја ли сти ч ки 
за го вор ни ци, пре ста ше то да бу ду, код пр ве кри ви не. Уто пи
ја се на ру жан на ч ин пре то пи ла у су ро гат. Звец ка ње ла на ца и 
ка та на ца по ка пи ја ма фа бри ка, сту па ло је пред очи рад ни ка. 
Ор ке стри ра на ти ра ни ја со ци ја ли сти ч ке би ро крат ске вр хуш ке, 
не гдаш ње вред но сти све ла је на ме ру свог ши ње ла. Рас па да ње 
со ци ја ли сти ч ких вред но сти у Ср би ји би ло је му ч но гле да ти. 
Ло по влук и оти ма ч и на дик ти ра ше но ве вред но сти, те се ћиф те 
и ни ко го ви ћи при хва ти ше по сла, а си ро маш ни оста ше оно што 
су од вај ка да би ли – на јам ни ци. Јеф ти на рад на сна га, шу пљи, 
код соп стве ног но са.

Вре ди ли кон стан то ва ти на кон та ко за у да ра ју ћег со ци ја ли
сти ч ког екс пе ри мен та, да је сва ко друш тво са иоле уре ђе ним, 
ма кар и еле мен тар ним вред но сти ма, бо ље од сва ког ха о ти ч ног 
друш тва? Да је сва ки мо рал, у друш тву не мо ра ла, до бро до шао.

Ка рел Ко сик, је дан од бли ста ви јих умо ва ХХ ве ка (ми
сли лац ко ји због кри ти ч ког пре и спи ти ва ња со ци ја ли сти ч ких 
вред но сти ве ћи део свог жи во та про ве де на ро би ји и оне мо гу
ћа ва њу да јав но го во ри и бра ни соп стве не ста во ве), то вре ме, 
уру ша ва ња со ци ја ли сти ч ких вред но сти и на сту па ње јед не но ве 
епо хе у пост ко му ни сти ч ким друш тви ма без за зо ра пре и спи ту
је на на ч ин ко ји је је ди но мо гућ за од го вор ног ин те лек ту ал ца. 
Шта се то до го ди ло у ра ју не гдаш ње рад ни ч ке кла се? Ка ко по
ч и ње и ка ко се око нч а ва тран зи ци ја? Код ње га за све те не по
зна ни це по сто је од го во ри. Од чеха се мо же штош та на у ч и ти. 

Ко га за сту па Лум пен бур жо а зи ја? Од ко га је на ста ла? Ода
кле се ре гру то ва ла? Лум пен бур жо а зи ја ме ђу Ср бе ни је ба ну ла 
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из ино стран ства. Из све о пш тег ха о са ко ји је ра за рао срп ско 
друш тво, (рат, санк ци је, итд), она је сти гла из бе де рас па да
ња са мог друш тва. Са мо у прав ну при вре ду чере ч и ли су би ро
кра те и тех но кра те, др жав ни чинов ни ци, пар ла мент, суд ство 
и чинов ни ци, не са ве сни по ли цај ци, ма фи ја, тр гов ци и бан ка
ри, сва ко на свој на ч ин, пре и ме ну ју ћи рад ни ч ко вла сниш тво у 
вла сниш тво по је дин ца, оти ма ју ћи со ци ја ли сти ч ке ма те ри јал не 
вред но сти. Вла сти то бо га ће ње из би ло је у пр ви план. Тр жиш те. 
Су пер ка пи тал. Вла сниш тво са вре ме ног срп ског лум пен бур жу
ја на ста ло је из зно ја рад ни ч ког де це ниј ског са мо пре го ра. „Ко 
шта стиг не, то и узи ма“ је де ви за грам зи вих по је ди на ца, већ 
де це ни ја ма. Лум пен бур жо а зи ја је из вла сти тог его и зма, укра ла 
и те ко ви не „пе то ок то бар ске ре во лу ци је“ код Ср ба. О мо ра лу 
у та ко не ч а сти вим по сло ви ма не мо же би ти ни ре чи. Ло ги ка 
лум пен бур жу ја је да по ред већ оте тих до ба ра, сле ди прак су ко
ју је са ма на мет ну ла: ићи до кра ја – оте ти и пре о ста ло. У тој 
пр ља вој утак ми ци – утак ми ци не за јаж љи вих апе ти та, до сад су 
мно ги из гу би ли гла ву. 

Има ли Лум пен бур жо а зи је у По жа рев цу? 
На рав но, да има. По чему би се то По жа ре вац из два јао од 

оста лог друш тва. У по след ње две де це ни је, раз во ја – на за до
ва ња (?) гра да По жа рев ца, та ка ста се ре гру то ва ла од нај го рих 
ме ђу По жа ре вља ни ма: ди ле ра де ви за, ди рек то ра би вших пред
у зе ћа, пар тиј ских функ ци о не ра, тра фи ка на та, иле гал них тр го
ва ца ду ва ном, тр го ва ца свих фе ла, ма ми них и та ти них ме зи ма
ца – си но ва, грам зи вих зе то ва по ку пље них са бу вља ка, ло по ва 
и се ци ке са, ма фи јо за, ко рум пи ра них чинов ни ка, но во ком по ва
них гра ђе ви на ра, спи сак је не ис цр пан. Они про по ве да ју са сво
јих пре ди ка о ни ца ти пи ч ним но во го во ром за свој би знис ка ко 
пред ста вља ју „мо тор – ло ко мо ти ву“ по жа ре ва ч ке при вре де. 
Се ти те се тих љу ди. Али, се ти те се и зар ђа лих по го на и фа бри
ка на пут ном прав цу за Бе о град. Не ка даш њи плаш љи ви ми
ше ви из со ци ја ли зма, а да наш њи па цо ви уз ра сто ше да на ср ћу 
на љу де, у име де мо кра ти је, у име свог по и ма ња де мо кра ти је, у 
ко ме не ма ни ч ег све тог, осим го лих ин те ре са да циљ оправ да ва 
сред ства. Та ко је тран зи ци о на тра ге ди ја сти гла ме ђу По жа ре
вља не. Од Лум пен про ле та ри ја та до Лум пен бур жо а зи је, ма ло је 
ра сто ја ње. Тек, цр та.
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ЛА ПОТ

Све ви ше је ста рих, бес по мо ћних, бо ле сних, и од свих на
пуш те них осо ба код нас. Ста ти сти ч ки и де мо граф ски ра ч ун из 
пр ве де ка де тре ћег ми ле ни ју ма, о пи та њу и ста њу срп ске на
ци је са тог ста но виш та (хте ли то да при зна мо, или не) де лу је 
обес хра бру ју ће. Нај број ни ју по пу ла ци ју ста рог ста нов ниш тва 
у Евро пи има Ср би ја. Бра ни ч ев ски ре ги он не за о ста је.

По сле ди це си сте мат ске не бри ге, пре ма ста рим и оне мо ћа
лим осо ба ма узи ма да нак. Бра ни ч ев ска се ла, на ста њу ју стар ци. 
На сва ком ко ра ку, мно же се опу сте ла до ма ћин ства. Не при ме
ре на исто ри ја бе шч аш ћа на шег друш тва пре ма тој по пу ла ци ји, 
не ма од го вор ка ко, и на ко ји на ч ин да ре ши тај про блем. Оп
ста нак ста рих и со ци јал но нај у гро же ни јих – њи хо во пи та ње о 
жи во ту и смр ти. Каш ње ња са до но ше њем со ци јал но од го вор не 
по ли ти ке и про гра ма за нај ра њи ви ји део ста нов ниш тва, др жа
ву Ср би ју не оправ да ва. Код по то ма ка, пак, та вр ста не са ве
сно сти др жа ве, до би ја ста тус нор мал не по ја ве. По том ци бес
по мо ћних љу ди, на жа лост, не по ка зу ју ни ка кво ин те ре со ва ње 
за суд би ну нај дра жих. Не ти че их се, ка ко жи ве, је су ли уопш те 
у жи во ту? Ве ћи ну Ср ба не за ни ма чемер и јад, њи хо вих ро ди
те ља. За, на прав ди Бо га от пи са не стар це, ве ћи на њих се се ти, у 
то ку са хра не и да ва ња „по след њих по ч а сти“, оста вин ских рас
пра ва, при хва та ња ма те ри јал них до ба ра – на сле ђа. Сро за ва ње 
на шег чове ка бес крај но је да га и слеп ци мо гу ви де ти. О ху ма
но сти ту не ма го во ра. Срам но на пуш те ни, уми ру стар ци. 

„Не уби јам те ја, уби ја те по га ча“, го во ри ше син оцу, не
спо соб ном и ста ром да при вре ђу је, кад га во ди ше у пла ни ну и 
умла ћи ва ше др ве ном ма љи цом у те ме. Наш мра ч ни сред њо ве
ков ни оби ч ај, Ла пот, опет је ак ту е лан ме ђу Ср би ма. Про ме ње
ни су са мо ње го ви ме то ди и сред ства за об ра ч ун са нај бли жим 
и нај ро ђе ни јим. Др жа ва пред ња чи у бес при мер ном ге но ци ду 
не мо ћне по пу ла ци је. 

Основ ну вред ност ци ви ли зо ва ног друш тва, пред ста вља за
га ран то ва но пра во на жи вот сва ком по је дин цу. То, про кла му је 
и срп ски Устав. От ку да се он да, ин сти ту ци је и служ бе срп ске 
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др жа ве, би ро кра ти зо ва не до бо ла, фо ли ра ју де це ни ја ма, да из
гра ђу ју со ци јал но од го вор но друш тво? Заш то др жа ва „не шо
ћа“ Уста вом за га ран то ва но пра во, ста ром и не мо ћном чове ку? 
Њен си сте мат ски не мар, по при ма алар мант ни цр ни би ланс. 

Ста рост је нај те жа бо лест. Ту не по ре ци ву жи вот ну лек ци ју 
срп ско друш тво мо ра да на у чи. Сва ко днев на ху ма ност и бри га, 
за жи вот сва ке је дин ке у за јед ни ци, ста рих у пр вом ре ду, мо ра 
да пред ња чи. На Ла пот, ве ри ге и чен ге ле, то нај срам ни је чове ко
во по ср ну ће, мо ра се за у век ста ви ти та ч ка. Сла вље ње и пош то
ва ње жи во та бес по мо ћних и не ја ких људ ских би ћа, свој те, ваљ
да би мо ра ла би ти вр ли на ко јој срп ска др жа ва тре ба да стре ми.

Ствар ност да наш њег до ба до пи су је ове ре ч е ни це, пи са не 
за, и у од бра ну не мо ћних ста ра ца. Пред ва па ји ма нај бли жих за 
по моћ, ко сме оста ти рав но ду шан? То ли ко див них љу ди сва ко
днев но уми ре на пуш те но и за по ста вље но, у бе ди си ро маш тва 
и са мо ће. Њи хо ве ле ше ве на ла зе, тек, кад по ч ну да се рас па да ју 
и за у да ра ју по ку ћа ма и ста но ви ма. То ли ко, о на ма.

Бра ни ч ев ски округ и град По жа ре вац на свом про сто ру, не
ма ју ни је дан ста ра ч ки дом, скло ниш те за јад не љу де са ду шом у 
но су. Си ро ти ња и бе да у ко ју за па до смо не мо же би ти из го вор 
за од га ђа ње из град ње та квих на мен ских обје ка та. Нај зад, и оно 
што има смо за пол зу ста рој по пу ла ци ји – Пен зи о нер ски дом у 
По жа рев цу, про ћер да ше сит не и грам зи ве ду ше, у бес це ње, а да 
се не зна у чије име, за ко ју сво ту нов ца, ни ти где но вац од про
да је Пен зи о нер ског до ма за вр ши? У ком џепу? У чијем џепу?

Ка кву ми по ру ку ша ље мо по том ству, мла дим и не у пр ља
ним ду ша ма, си но ви ма на шим, ако та ко бе со му ч но и не ми ло
срд но те ро ри ше мо нај ста ри је ста нов ни ке? На ше нај ро ђе ни је, 
што нас са љу ба вљу хра ни ше мле ком? Не ке од по след њих Ису
со вих ре чи, ра за пе тог на крст бе ху: „Оче, мој, оче, мој, заш
то си ме на пу стио?“ Шта ми има мо да ка же мо у сво ју од бра
ну? Сме мо ли го во ри ти? Ни је ли на ше ли це мер је, лук суз без 
пре се да на?
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ПЕ КИ НШ КА ПАТ КА

Мож да пе ки нш ка пат ка пред ста вља по сла сти цу, пр вог ре да 
у ве ли кој и мно го људ ној Ки ни? Не кул тур но је „на не ви ђе но“ 
ку ди ти ре пу та ци ју, та ко рет ке, и мно ги ма од нас да ле ке ша ре
не пти ч и це? Ко зна, мож да по основ ним ка рак те ри сти ка ма и 
из гле ду чуве на пе ки нш ка пат ка на ли чи на шој до ма ћој плов ки? 
Што да не? Бе лој? Цр ној? Му та вој плов ки? При зна ће те не ви
теш ки је сме ја ти се том див ном ство ре њу, што се по дво риш ти
ма мно гих на ших до ма ћин ста ва, та ко ми ло ге га са но ге на но гу. 
Ле ваде сна, де снале ва. Па, опет јо вона но во. Ква! Ква! Ква! 
Ко има сна ге, хра бро сти да ку ша: па ч и ју су пу, пе ч е ну па ч е ти ну 
уви је ну у шни те сла ни ни це, она ко снис хо дљи во ма лен ба так?

При ча о Пе ки нш кој пат ки, а бо га ми и срп ској, ве ро ват но не 
би има ла сми сла, а још би ма ње иког за ни ма ла, да се у на шем 
друш тву: тр го ви ни, еко но ми ји, а од ско ра и по љо при вре ди не 
до га ђа ју по ја ве по пут чиње ни це да се у тим сфе ра ма при вре
ђи ва ња по ја вљу ју у глав ним уло га ма Ки не зи. Њи хо ва пред у
зи мљи вост је без гра ни ч на, док сти жу да отва ра ју тр го вин ске 
рад ње и по срп ским ва ро ши ца ма, што се ка же: „Бо гу иза но гу“. 
Да по ди жу пла сте ни ке, под ко ји ма на „се би свој ствен на ч ин, са 
зна њи ма и ис ку ством ко је су по не ли са со бом из кул ту ре древ
не Ки не“ уз га ја ју: кра ста вац, па ра дајз, зе ле ну са ла ту и оста ли 
дра го цен зе ле ниш.

Да ли у све му овом има не ч ег нео би ч ног? Јед ном ре ч ју – 
„мо дер ни га стар бај те ри“. И на ши су љу ди шес де се тих го ди на 
прош лог ве ка „у не во љи“ от пер ја ли пу тем За пад не Евро пе, на 
при вре ме ни рад. И ре као бих, ве ћи на њих оста ла у тим зе мља
ма до пен зи је. А не ки и до жи вот но. И ка ко сто је ства ри, дру га 
и тре ћа ге не ра ци ја на ших га стар бај те ра не ма на ме ру да се вра
ти у ро ђе ну зе мљу. Ето, и ми се „мо же мо по ди ч и ти ка ко у нас 
вла да по тре ба за стра ном рад ном сна гом“. Не кад то бе ху Ру му
ни и Бу га ри, а сад бра ћа Ки не зи. Та ч ка.

Мо же ли се при ча о пе ки нш кој пат ки, а што да не и на шој, 
за у ста ви ти на фо ну уз гред ног уочава ња? На ма свој стве ном 
иди ли ч ном раз у ме ва њу све та? Сме мо ли се у све ту не у мо љи вих 
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и до бо ла ре ал них чиње ни ца, при кло ни ти фан та зма го ри ја ма 
мо гу ћим са мо у ли те ра ту ри? 

Ки не зи су са сво јим би зни сом при сут ни на свим кон ти нен
ти ма пла не те зе мље. Мар љи ви и вред ни (еко но ми ја у успо ну) 
снаш ла се да про из во ди ро бу при хва тљи ву за ве ћи ну свет ске 
по пу ла ци је. Си ро ти ње има у свим друш тви ма до вољ но, за ко ју 
је ро ба ши ро ке по трош ње са ки не ским стан дар ди ма, при хва
тљи ва. Си ро ти ње сву да има пре ви ше. Та ко функ ци о ни ше овај 
свет, без об зи ра на об лик по ли ти ч ких уре ђе ња, без об зи ра на 
об лик при вре ђи ва ња, без об зи ра на тра ди ци ју и осо бе но сти 
раз ли ч и то сти у кул ту ра ма. Си ро ти ња је за ово чове ч ан ство за
јед ни ч ки име ни тељ, од Ис то ка до За па да, од Се ве ра до Ју га.

Срп ско друш тво, из вла ч е ћи се из ха о са, до ско ра, а то је са
мо јед на ди мен зи ја ко јој за рад ове при че ва ља по све ти ти паж
њу, (на кон хи пе рин фла ци је, на кон не маш ти не про из во да, и 
сво ђе ња по је дин ца на пси хо ло ги ју „бу вља ка“) ста ло је на ста
но виш те да се ха ос мо ра уре ди ти. У све тлу те чиње ни це, еко
но ми сти су за рад опш те до бро би ти и оп стан ка на шег друш тва 
у сва ком сми слу, уве ли кон тро лу у на ч ин по сло ва ња, по го то ву 
у про ме ту ро бе. На пла ти по ре за – чуве ни ПДВ, а уз њих и фи
скал не ка се. Мно ги су се опи ра ли тој ме ри, али је ствар ле гла 
на сво је ме сто. Ха о сом угро же ни по је дин ци и гру па ци је су осе
ти ли бла го дет ма кар и са сим бо ли ч ним по бољ ша њи ма, јер су 
она мо гла би ти оства ре на пла ћа њем из др жав не ка се. Ср би су 
се на у ч и ли по сло ва њу у си сте му ПДВа. Они ко ји то од би ја ју да 
учине, или из вр да ва ју оба ве зу (ма њи на у овом тре нут ку) тр пе 
за не са ве стан рад за кон ске кон се квен це. И тре ба да их тр пе.

Али про блем са пе ки нш ком пат ком, и бра ћом Ки не зи ма 
ле ти ми ч ним уви дом то ком ку по ви не у њи хо вим рад ња ма „на 
те зга ма и бу ти ци ма“ по сто ји. За не ма ри мо ква ли тет ро бе у тим 
рад ња ма? За не ма ри мо, да срп ска рад на сна га ра ди за пла ту ис
под за га ран то ва ног за кон ског ми ни му ма? За не ма ри мо да је ве
ћи број рад ни ка од те срп ске рад не сна ге у ки не ским рад ња ма 
углав ном не при ја вљен „ра ди на цр но“? За не ма ри мо да Ки не зи 
у сво јим рад ња ма ме ђу те зга ма пред очима кли јен те ле – ку па ца 
го ти ве ру ч ак, или ку ва ју млад ку ку руз, а мож да и сос за пе ки
нш ку пат ку? За не ма ри мо…? Но, За кон Ре пу бли ке Ср би је дру
га ч и је уре ђу је ства ри, оба ве зу је, и го во ри по том пи та њу, зар 
не? Не ко тре ба да га спро ве де, на пол зу Ки не за, и Ср ба.

Због кра ја при че о Ки не зи ма и пе ки нш кој пат ки, све се 
ово мо ра ло ре ћи. Но, по ен та, на ко ју се же ле ла скре ну ти паж
ња, по ч и ва у прак си да Ки не зи, ве ћи на њих у сво јим рад ња ма, 
куп ци ма на кон ку по ви не ро бе не из да је фи скал ни ра ч ун. Они 
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јед но став но не фер ма ју За кон о ПДВу. По чему они има ју та ко 
при ви ле го ван по ло жај у од но су на срп ске тр гов це? Да ли по
рез од про да те ро бе у њи хо вим рад ња ма смр ди за Буџет на ше 
за јед ни це? Шта се то са њи ма до га ђа? Кон тро ли ше ли ко ки не
ске рад ње, у Ср би ји, у По жа рев цу? Вре ме је да се за ми сли мо. 
Ве ро ват но су, слу тим, ма ле раз ли ке из ме ђу пе ки нш ке и срп ске 
пат ке. Али не тре ба да прет по ста вљам да на срп ском тр жиш ту 
мо ра ју сви би ти рав но прав ни. Не ки се љак из Дра гов ца, на по
жа ре ва ч кој пи ја ци ну ди ро бу уз оба ве зну до ско ч и цу: „Род за 
род, а си ра за па ре!“

До да јем и срп ска пат ка мо ра би ти це ње на. Кад се пе ки нш ка 
пат ка го ти ви у Ср би ји, по рез се пла ћа ти мо ра.
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ANNO DOMINI 2009.

Уско ро ће ба ну ти сла вље… До ч ек но ве 2009. по при ма уста
ље ни ри там. Ужур ба на на бав ка „бр да по треб не и не по треб не 
хра не“, ку по ви на гар де ро бе („ихих!“), ла ко ва них ци пе ла, по 
по след њој мо ди, по кло на за ро ђа ке, и при ја те ље, до ма ће љу
бим це, тја, већ го ни тр гов це да тр ља ју ру ке… Нер во за и хит ња 
пи са ња и сла ња честит ки, дик ти ра по ро ди ч не за ђе ви це. Јед ни 
се спре ма ју на да ле ка пу то ва ња, дру ги за ат мос фе ру до ма ћих 
ре сто ра на са пе ч е ном пра се ти ном и оба ве зном ја бу ком у њуш
ци, до ур ма ши ца и ба кла ва. Си ро ти ња ће сла ви ти Но ву Го ди
ну по си сте му „до ма ће ра ди но сти“ у ку ћи – већ ви ђе но и та ко 
стан дард но, („кум до ку ма, отац до си на, брат до бра та, при ја уз 
при ју, ми ли Бо го!“) уз пе сму и ври ску го ло гу зих на род них за ба
вља ч и ца „пла ће них да ве се ле опи је но гра ђан ство са ТВ екра на 
ма ги ч них со ко ћа ла“. Док са њи хо вог сто ла бу де ћур ли ка ла реш 
пе ч е на ћур ка, и док се по спа на и му са ва де ца бу ду об ли зи ва ла 
око ћу ре ћих кри ла, по ли ти ч а ри ће од ре да упу ћи ва ти гра ђа ни
ма честит ке, (и њи ма нај мла ђи ма, чед ним и не ис ква ре ним), чуј 
– „сре ћну и бе ри ћет ну Но ву Го ди ну – но ве рад не по бе де, ру жи
ч аст рај!?“ (Хај! Хај!). Ка ко се час но ве го ди не ста не при бли жа
ва ти, уси ја ње ће до би ја ти на тем пу, крв ће мно ги ма уда ри ти у 
гла ву, та ч но на вре ме, чим по ч не од суд но од бро ја ва ње се кун ди: 
три… два… је дан… ну ла. Он да сле ди до бро зна на и но во ком
по но ва на тра ги ко ме ди ја. Сва ко до би ја глав ну ро лу. Бум! Бум! 
Куцкуц! Уна кр сна чести та ња.

За ми сли те на тре ну так, тај, за ле ђен ка дар, са ми. Но, но, не 
чуди те се! То смо ми, дра ги при ја те љи! Без пре те ри ва ња и ла
жи. То је наш груп ни пор трет.

Кад ма мур лук од сла вља ми не, упи тај те се, шта сте сла ви
ли? Је сте ли на кон пра зни ч не те ре вен ке и бо ле сти пре то ва ре
ног же лу ца, на до бит ку или на гу бит ку?

Не ја дај те се. Та, зар ни сте за јед ну го ди ну по ста ли ста ри ји 
и па мет ни ји? До кле ће те се спо ти ца ти о исти ка мен? 

Ни ч ег но вог, зар не, по сле те но ћи не ма да се ка же. Би ли 
сте и оста ли: шворц. Без цвоњ ка у џе пу. Свуд су му ке, а ни су 
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јед на ке! Пи ра ми да не ме ња из глед. Шта сте тра жи ли, да ло вам 
се. Ни сте на вр ху, „ши љак“ при па да дру ги ма.

Је ли то не ко не по знат ви че на вас осор но: „Ма рш на по
сао?“ Ви че из да љи не, про тр љај те уши. Ви че ба ра ба! Ушу њао 
се то ком сла вља ме ђу на род. Две де це ни је се при пре мао пре
ру шен да би ко ман до вао сви ма. Ни је то Лаж ни цар Шће пан 
Ма ли, а као да је сте. Ли чи. Ода зи ва се на име: Про фит, а ми ли је 
му је да га зо ве те Екс тра про фит. 

Ло ги ка та кве ба ра бе (кад је ва ша суд би на у пи та њу; кад 
тре ба што да вам да: од за ра ђе ног, од зно ја) пре те же кан тар на 
сво ју стра ну по си сте му: „по ла ме ни – по ла све ме ни“. 

Та ко је свет ска еко ном ска кри за по ку ца ла то ком но ћи сла
вља на ва ша вра та. Ни сте је чули!? До бро! Чуће те је. Утих ну ле 
су зур ле и пран ги је. Сад вам се ну де са ме си ро ви не жи во та.

Ср би ја оби та ва та ко ду го и не из беж но као не про ве тре
на зе мља. Туж на зе мља. И по мак се не на слу ћу је. Исто и Исти 
љу ди су се над ви ли над на ма пре мош ћа ва ју ћи јед ну од ла зе ћу 
лу дост, дру гом још не из ве сни јом. Где ће мо сти ћи са та квим ка
рак те ром и мен та ли те том, ко зна. Чове ка је страх од те по раз не 
чиње ни це, да би Исти ну јав но са о пш тио. Ве ћи на се нећ ка да 
са о пш ти Исти ну, сал до на ше не во ље, ја сним срп ским је зи ком, 
ра ди је им је го во ри ти „окру гло па на ћо ше“. 

Сви ма из гле да го ди лаж. Ла кше је са ла жи ма ко лек тив но 
на сту па ти и ма ко ли ко то бол но би ло, мар ши ра ти ру ку под ру
ку из кри зе у кри зу. Углав ном за све не да ће уме мо окри ви ти 
„не пра ве дан“ свет. 

А ми? Ка кви смо то ми на род у очима све та око нас? Ка
квим нас они ви де? Има мо ли од го вор?

Ка ква ће би ти на ред на го ди на? Без срп ске по ли ти ч ке ели те, 
вра ч а ра, на дри ле ка ра и Та ра би ћа, без њи хо вих „утеш них и по
лу гла сних“ пред ска зи ва ња, већ се слу ти – би ће го ра од го ди не 
за на ма. Ср би ју, тре ба у на ред ној го ди ни про ве три ти и по ч и
сти ти. Из гра ди ти вред но сти, или пак, вра ти ти вред но сти ко јих 
смо се пре ко но ћи од ре кли. Што пре то учини мо, би ће бо ље по 
све гра ђа не. По ста ни мо вред ни ји, пре ста ни мо са ло по влу ком, 
имај мо од го вор ност пред ро дом и за род, уне си мо и по знај мо 
љу ба ви за дру ге. То су не ке од вред но сти ко је нам не до ста ју. 
Па мет у гла ву. Anno domini 2010. сти ћи ће а да не при ме ти те! 
Ако жи вот у Ср би ји не мо же би ти леп, ни до сто јан ствен, да нас, 
нек бу де су тра! 

Ме њај те руж не на ви ке. Наш на род је кроз ис ку ство из жи
во та до бро уочио, вре ди под се ти ти: „Пре ма све цу и тро пар!“ 
Ма ње сла вља, а ви ше ра да. Ако се са ми не за у зме те за се бе и 
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по ра ди те за сво ју по ро ди цу, он да се не на дај те ни ка квој по мо
ћи. Рад има ле ко ви та свој ства по људ ску вр сту. 

Као што до ђе вре ме кад тре ба да се се је жи то, та ко до ђе и 
час кад се исто жа ње. Трг ни те се од ма мур лу ка, но во го диш њег. 
По сле то ли ких пат њи, без о бра зно је ре ћи да тре ба да стег не те 
ка иш. Али, у на ред ној го ди ни за до бро бит ва ших по ро ди ца, од
го вор но је са ве то ва ти да га стег не те.

Сад сте ста ри ји и па мет ни ји.
Срет но вам Ле то Го спод ње 2009.
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МР А ПО ТОМ ДР – БР ИЛИ БРР

Све ма ње је чести тих по је ди на ца, ко ји са пу ним пра вом 
сти чу, но се и при ме њу ју ви со ка на у ч на зва ња сте ч е на за слу же
ним пре га лаш твом на осно ву не се би ч ног та лен та, да ра и ма ра, 
до при но са са обе леж јем опш те ч о ве ч ан ског от кри ћа у на у ци и 
кул ту ри ко ја их пре по ру ч у ју да наш њем и бу ду ћем вре ме ну. Та
кви на у ч ни ци иако рет ки, нај ч еш ће на пуш та ју срп ско друш тво 
и сво ја уме ћа се ле у бо га ти ја и раз ви је ни ја за пад на друш тва. Да 
би свој та ле нат са мо о ства ри ли и раз ви ли до не слу ће них гра
ни ца, дру го им не пре о ста је. шта би по сти гли оста ју ћи у зе мљи 
ко ја и са ма не фер ма ти ту ле ко је здуш но до де љу је? ВШС, ВСС, 
Мр, Др, итд. По ни же ње? Сва ко днев но су о ч а ва ње са не и маш
ти ном, основ ним не до ста ци ма у по ступ ку сво јих ис тра жи ва ња 
– екс пе ри ме на та? Ока ме ње ни ка ме ни фо си ли у ле стви ци на
пре до ва ња, ис пре ч е ни су пред њи ма. Дрч на про се ч ност на до
буд них ста ра ца? На о па ка прак са ко ја пре тра ја ва упр кос здра
вом ра зу му? 

Не ве ро ват на је и бол на исти на да у Ср би ји сва ка „шу ша“ 
мо же за до би ти ви со ко на у ч но зва ње. Срп ска „пре сна ствар
ност“ све до чи у по след ње вре ме, ка ко у сва кој од срп ских ули ца 
сред над ре ал них гра до ва жи во та ри по не ки фа кул тет, са пу
ту ју ћим про фе со ри ма, ви ч них оства ри ва њу удар ни ч ке нор ме. 
До ти ту ла, по пут, Мр и Др ни кад се ла кше ни је мо гло сти ћи. У 
ма гли ви со ко о бра зов не ка ко фо ни је тек се слу ти на ко ји на ч ин 
Ср би оба ра ју ре корд у по ре ђе њу са дру гим на ци ја ма по бро ју 
Ма ги ста ра и Док то ра на у ка по гла ви ста нов ни ка. Ов де ни ко
ме ни је ста ло до исти не да и по ред то ли ко обра зо ва них гла ва, 
срп ско друш тво ни ка ко да се по ме ри са ме ста. Сва ко срп ско се
ло, или бар го то во сва ко, има бар јед ног ди ч ног „учења ка“, уз
јо гу ње ног да ма ше ди пло мом пред сва ч и јим но сем. Не гдаш ње 
пи са ре, на дри ле ка ре, тра ва ре, зве здо ч ат це и ви дов ња ке ме ље 
и бри ше са ли ца зе мље шум са вре ме не ци ви ли за ци је. Уни вер
зи тет ска хи пер про дук ци ја ка дро ва за бу ду ћност? Мо дер ном 
друш тву при ли че мо дер не га та ре. Ево их! На у ч не те зе све жих 
и на „бр зу бр зи ну“ про мо ви са них Др мр со ви ћа, из ван ред но су 
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шти во ко је ће убу ду ће за ба вља ти ге не ра ци је сту де на та, мож да 
и ка квог са ти ри ч ног пи сца? То им ако се срп ско друш тво не до
зо ве па ме ти сле ду је. Нај бо љи ће, као и дру ги што до сад учини
ше на пу сти ти до ма ће ог њиш те. 

Мо жеш ли, пош то ва ни чита о че, оста ти рав но ду шан, не 
на сме ја ти се над не ч и јом ма ги стар ском те зом ко ја но си на
слов по пут овог: „Оглед о очиглед ној ра зли ци из ме ђу биљ них 
и стид них ва ши то ком про ле ћа“, или, пак о неш то озбиљ ни
јој док тор ској упи та но сти, до ве де ној до тврд ње: „Оправ да ност 
дик та ту ре про ле та ри ја та у до ба тран зи ци о ног вр тло га – гу та
ње ма ч е ва у Ср би ји“?

Да ли су до и ста та кве те зе од бра ње не на на шим Уни вер зи
те ти ма, пред срп ским про фе со ри ма, упи та ће те се оправ да но? 
Од го вор је јед но ста ван – је су. Има и ве се ли јих те за, од по ме
ну тих. На у ч ни јих. Али о њи ма не ка не ко дру ги пи ше. Та кве 
„по кон ди ре не“ те зе, ма ме су зе, под јед на ко код жен ске и муш ке 
по пу ла ци је. Не у пут но је те ра ти мо ре су за са ли ца срп ске на ци
је, њи хо вим по ми ња њем. Од та ко бом ба сти ч них и за па љи вих 
те за „тре су се по ли це уни вер зи тет ских би ли о те ка“. Ка кве су 
оне мо гу би ти од ко ри сти је ди но по тен ци јал ним фан та зма го
ри ч ним си вим ми ше ви ма то ком те сти ра ња њи хо вих зу би ћа. У 
нај го рем слу ч а ју, при теш ње не јед на уз дру гу, та ко ре ћи упа ре не, 
чине леп суд за ску пља ње пра ши не. Ни вр сне би бли о те ка ре ви
ше Др мр со вић ска це ло му дре ни ја не за ни ма ју. Да ле пе ли сре ће, 
ре ћи ће ко!

Чему слу жи лаж ни сјај? Не за јаж љи вим ам би ци ја ма по је ди
на ца? Ужа ре ним су је та ма да се „по сва ку це ну“ стиг не до ти
ту ле – зва ња? Или? На шој из о па ч е ној бо ле сти са де це ниј ским 
симп то ми ма за чијим ле ком тре ба тек да се тра га? Мож да је 
час, пра ви час, да се прак ти ко ва ном на сле ђу ка же:до ста! Да се 
ла жи дух у чове ку над вла да и по бе ди. Човек тре ба да бу де оно 
што за и ста је сте. Ње го ве мо гу ћно сти не тре ба пот це ни ти, ни ти 
пре це ни ти. Пин тер нек пра ви бу рад, до сто јан је то га. Фар ма це
ут нек тра га за ле ко ви ма не из ле ч и вих бо ле сти, то му при ли чи. 
Нек се човек чува од ву ка, ко ји се окре ће да гри зе соп стве ни 
реп. На у ку и кул ту ру не ле ги ти ми ше пу ки број по сла ни ка ко ји 
се за ла жу да је пред ста вља ју, већ оства ре ња. То је пе ни ци лин 
на пор ног ра да. Ре зул тат по све ће ног по је дин ца. То ка зу је та ле
нат ге ни ја. 

Од „мр тве схе ме – срп ског фол кло ра“ бес ко на ч не „про из
вод ње Др мр со ви ћа“ „по се би и за се бе“ кло ни ти се мо ра срп
ско друш тво. У тра ја њу јед ног на ро да, у то ку јед ног ве ка, пра ва 
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је ме ра да ста са не ко ли ци на ко ја ће сво јим зна њем за ду жи ти 
људ ску за јед ни цу. Те сла, Пу пин. То је до вољ но, зар не?

Ка кви смо ми Ср би, по сле свих чуде са и бен гал ских ва три, 
ко је про жи ве смо, вре ме нам је да се на ша ли мо на соп стве ни 
ра ч ун. Ле ко ви то мо же би ти то ста ње. Мо гли би за по ч е так по
пут Аме ри ка на ца и њи хо ве на гра де „Иг Но бел“ што се већ не
ко ли ко де це ни ја, до де љу је ла у ре а ти ма за „ша ша ва, от ка ч е на, 
смеш на и не ко ри сна от кри ћа“ у Ср би ји осно ва ти на гра ду за 
Др мр со ви ће са овог под ру ч ја сли ч ну аме ри ч кој на гра ди, крш
те ну по наш ки: „Сер би ка ти пи ка“?

О по тен ци јал ним ла у ре а ти ма не бри ни те. То ли ко Мр, а по
том Др одав но чека у ви ју га вом ре ду. Ко има сме ло сти да их 
јед но став ним је зи ком: Бр или бр ррр до зо ве пред бу ду ћи жи ри?
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КРА ТАК СПОЈ

Бе лег срп ског на ро да, са не из бри си вим тра ги ч ним ис ку
ством пот крај 20. ве ка и по ч ет ком пр ве де це ни је тре ћег ми ле
ни ју ма (рат, санк ци је, бом бар до ва ње, про ме на по ли ти ч ког си
сте ма, не и маш ти на, глад, жр тве, су ро ва при ва ти за ци ја, оста так 
без за по сле ња чита ве ар ми је рад ни ка, бе ла ку га, не раз јаш ње на 
уби ства, цр на бер за, тај ку ни, ма фи ја, ате и сти ч ка дре су ра, итд.) 
по ред тра у ма ти ч ног та ло га ко ји се сле гао у ду ши срп ског на
ро да, по све му су де ћи оста ће по на о соб да му чи све нас. Не спо
соб ност да се од го во ри, и раз у ме ствар ност туж ног раз до бља 
ко је пре ма по тре би тре нут ка скро ји смо по „му стри крат ке па
ме ти“, да се не ла же мо, ства ра плит ки мо дел. 

Ка кву год пред ста ву и миш ље ње о се би да га ји и по спе шу је 
Ср би ја, вре ме је да се спо зна сте пен ње не ли ч не го ло ти ње. У ка
квом се часу, и на ка квој страш ној ле ди ни об ре ла, уме сто стра
ши ла. Без шај ка че и опан ка, где ће јој би ти ме сто да бу де из ло
же на? У из ло гу про дав ни це, са ме шо ви том ро бом (стеш ње на 
из ме ђу ко ба си ца и ек се ра), или на по зор ни ци по зо риш та, где 
ће у ту ђој, ша љи вој до су за пред ста ви, слу жи ти за ре кви зит?

Ја ди ков ке Ср би је, свет не же ли да чује. Не у мо љив свет не 
тре ти ра срп ске ја ди ков ке. Сви ђа ло се то ко ме или не, из уни
фор ми са ног брат ства лу та ка, ствар по срп ском пи та њу та ко 
сто ји. Оту да ће Ср би ја мо ра ти да слу ша лут ку по ред се бе, до 
даљ њег, док се не за вр ши ко мад ко ји ре жи ра ше у прош ло сти, 
док не схва ти, да уло га пол них ор га на слу жи за про ду жа ва ње 
вр сте, а гла ва за раз миш ља ње. 

Има ли Ср би на, од важ ног, да ста не пред огле да ло и по гле
да сво је ли це, упу ти се би, или фа бри кан ти ма лу та ка за со бом 
пи та ње, а да се не по сти ди: Где смо то би ли, кад су у на ше име 
уби ја ли? 

При зна ње „у Ср би ји, бра ле, а не у вир ту ел ној Ди но са у ри
ји“, ола кша ло би си ту а ци ју? 

Ко ли ка је ште та што је зик за ве де не и опи је не ве ћи не бе ше 
де це ни ја ма под ре ђен иде ја ма и ми сли ма Јед ног, све зан у чво ро
ве? Кад ће се от пе тља ти тај чвор? Има мо ли сна ге да при зна мо 



61

„људ ску и не бе ску“ кри ви цу, по губ ног чиње ња и не ч и ње ња, бо
рав ка у ка ра ка за ну? Ни су ли на ше жр тве „грд на опо ме на“ да у 
на о па ком ко лу од ке ца до ко ло во ђе, игра мо, др же ћи се за ру
ке? Ду го, пре ду го, пре ску по. Глу пост што сво је вре ме но на се ли 
срп ску гла ву, још за пе ну ша на пре ти да за ко ро ви чисте ми сли? 
До кле гло ри фи ко ва ти, или обо жа ва ти, или глу ми ти Лут ку?

Ве ро ват но се мо же упи та ти ко, чему слу жи ова кво ја ло во – 
не ја ло во, раз миш ља ње? Од го вор ни је јед но ста ван, а за по ч е так 
би мо гао да гла си, ка ко су сли ч на про миш ља ња по треб на, да би 
бу ђе ње срп ског на ро да би ло без бол ни је. Бер лин ски зид је сру
шен, и ту ствар ност сви европ ски на ро ди схва ти ше, сем Ср ба. 
Вре ме је и њи ма да про тр ља ју очи. Сан је од са њан, не по врат но.

По ли ти ч ки и еко ном ски си стем, ко ји се ше пу рио пре „осме 
сед ни це“ је мр тав. Са мо у пра вља ње је мр тво. Они ко ји жи ве 
по се ћа њи ма и од се ћа ња о до бро би ти са мо у прав не ствар но
сти, ње не кар де љев ске те о ри је и прак се, има ју бит но дру га ч и ју 
ствар ност по ред се бе. Ва ри јан ту срп ског ка пи та ли зма, „без ли
ца“. Гру бе оти ма ч и не.

Са мо у прав ни по ли ти ч ки и еко ном ски си стем се то ком 
гро зо мор ног срп ског сна пре кон по но вао. За вре ме фан та зма
го ри ч ног сна „цр но бер зи јан ци“ по ста ше „ин ду стри јал ци“. Са
мо у прав ни ди рек то ри, пре ко но ћи по ста ше вла сни ци „ко му
ни сти ч ких до ба ра“ и за „ди ку“ ка пи та ли сти од фор ма та. Што 
су пре сна сла ви ли и хва ли ли као та лам ба си иде о ло ги је, да нас 
не фер ма ју. Он да у име Пар ти је и Ти та, а да нас у име соп стве
ног его и зма, ала во сти и бо га ће ња. 

Све жим, ру ди мен тар ним срп ским ка пи та ли сти ма је би ла 
нео п ход на про ме на по ли ти ч ког си сте ма, ви ше стра на ч ки си
стем, прав на др жа ва, европ ско и де мо крат ско друш тво. Стан
дар ди европ ског друш тва, са уре ђе ним ин сти ту том не при ко
сно ве но сти при ват не сво ји не. 

Са мо у пра вља ње је леш. Уто пи ја се ис то пи ла. Со ци јал ни 
мо ме нат по ста је сва ким да ном за ош тре ни ји. Бу ду ћност не про
бу ђе них гра ђа на, њи хо ва ег зи стен ци ја по ста ја ће све су ро ви ја, 
и не пред ви ди ви ја. Не по ћуд но сти та квог до ба, сти жу у зна ку 
сло же не јед на ч и не ко ју сва ко мо ра да ре ша ва. Ни ког не за о би
ла зи ра ч ун, на шег кур цш лу са. 

Жи вот Ср ба, ли ч и ће убу ду ће, на пер ма нент но де жур ство 
над жи во том. Ка пи та ли сти на сто је да бра не свој си стем вред
но сти, а рад ни ци пош то се сво јих иде а ла и вред но сти ола ко 
од ре ко ше, тек има да лег ну на но ву ствар ност, к’о во на ру ду. 
Кла сно друш тво. То им је. На па ро ве раз бројс, срп ски Бо го!
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Ве ли ка свет ска еко ном ска кри за ће се по пут вам пи ра ушу
ња ти у срп ске до мо ве. Вр то гла ви ца еко ном ског ко лап са за сад 
ло ми нај бо га ти је. А, ко ла се, зна мо, ло ме и за у ста вља ју на по
след њим ка ри ка ма у лан цу. 

Кур цш лус ко ји у не паж њи, или обес ти про из ве смо, опр љио 
је сва ч и ју ко жу. Кра так спој вар ни чи, и вар ни ч и ће, све док се 
не раз дво је по греш но при по је не жи це. Тај за да так ни ко не ће 
ре ши ти уме сто вас. Сва ко мо ра да по ч не да се чеше, та мо где 
га свр би.
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ПРИ ЛОГ ЗА НЕ ПО СТО ЈЕ ЋИ ЈАВ НИ НУ ЖНИК

Крај ње је вре ме да По жа ре вац поч не да жи ви у скла ду са 
ста ту сом ко ји му је не дав но до де љен – Ста ту сом Гра да. На ша 
за јед ни ца тим ста ту сом свр ста ла се у ред слич них гра до ва у 
Ср би ји, но ми нал но. Пра ви је тре ну так, да се то ли ко ду го и не
пра вед но за о ста ју ћи за дру гим сре ди на ма, то ком чи та вог XX 
ве ка, По жа ре вац, осло бо ди „про клет ства“ ло кал ног по и ма ња 
о жи во ту и раз во ју јед не за јед ни це, ње ном уре ђе њу и функ ци
о ни са њу, ко ји прак ти ку је, те да при сту пи од го вор ни јем, ам би
ци о зни јем и све о бу хват ни јем ор га ни зо ва њу и осми шља ва њу 
град ске сре ди не. Тај по сао, из и ску је до бру во љу, елан, и хра
брост да се по шту ју Пра ви ла – Прин ци пи и За кон ко ји де фи
ни ше бу ду ћи Град.

Озби љан Град, а По жа ре вац би то сва ка ко мо гао да по ста
не, мо ра да се по на ша у ду ху „ур ба не це ли не“. За та кав, по ве
ћи ну ста нов ни штва при ма мљив Град, тре ба да по сто ји ви зи ја. 
До са да шњој прак си, ко ја углав ном на сто ја ше да про на ђе „ру пу 
у за ко ну“ не би ли њи ма око ри сти ла „сум њи ве ра бот ни ке, тај
ку не и бу лу мен ту ни ко го ви ћа“ мо ра да се „ста не на реп“. По
што ва ње За ко на мо ра да бу де из над све га. То је пр ви ис пит за 
сва ку од го вор ну Град ску Упра ву. За кон, Го спо до, мо ра да ва
жи под јед на ко за све. А то зна чи, Де таљ ни ур ба ни стич ки план 
Гра да По жа рев ца не сме да се кр ши, те ни јед но „дру го сло во“ 
од оп штег зна ча ја за за јед ни цу. Сва ко ко се осме ли да де лу је 
про тив та квог пла на и на ме ра Гра да, да уре ди „за пу ште ну и 
де ва сти ра ну до бо ла“ град ску са др жи ну, мо ра да бу де упо зо
рен „на пра ви ла утак ми це“, а по том да бу де спре ман да сно си 
по сле ди це. И ту не сме би ти од сту па ња.

Стам бе на згра да не мо же да се зи да на ме сту где та кав обје
кат ни је пред ви ђен. Ни ки оск не сме да се по ста ви где за ње га 
ме сто ни је пла ни ра но. Ни др во не сме да се по са ди ка ко је ко ме 
во ља, а нек мо ли да се по се че. Сти хи ју ко ја де це ни ја ма нер ви ра
ше По жа ре вља не не ко мо ра об у зда ти.

Јед ан сло ве нач ки гра дић, по бро ју ста нов ни ка ма њи од 
По жа рев ца, га ји од лич ну прак су по ко јој гра до на чел ни ка те 
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за јед ни це, би ра ју из ре до ва ста ро се де о ца истог гра ди ћа. Оби
чај Сло ве на ца је за сва ку по хва лу, и као прак са он ни у ком 
слу ча ју не су жа ва де мо крат ске сло бо де по ме ну тих жи те ља, већ 
слу жи чи ње ни ци да пр ви чо век тог гра ди ћа (има ју ћи ле ги ти
ма ци ју да при па да тре ћој или че твр тој ге не ра ци ји ка кве фа
ми ли је ко ја жи ви у том гра ди ћу) по зна је про бле ме гра да ког се 
при хва тио да за сту па. Да уме и мо же да бра ни ње гов иден ти
тет, вред но сти из про шло сти, те да буд но раз ми шља над про
јек ти ма ко ји тре ба ју да се ре а ли зу ју и по твр де у са мом гра ду, 
за бу дућ ност истог. Не ма вр да ња и из вр да ва ња! Не ма ла ба ве 
ка ри ке код њих. Оту да су Сло вен ци, ис ко ра чи ли на пред у од
но су на све дру ге на ро де из бив ше Ју го сла ви је. За то су та ко бр
зо ушли у Евро пу, о ко јој ми још увек са ња мо. 

За бри ну тост за раз ло ге ко ји ти ште по жа ре вач ку сре ди ну 
по сто је. Ка ко ће се го ру ћа пи та ња из кор пу са функ ци о ни са ња 
гра да од ви ја ти убу ду ће? Не по зна ни ца ка ко рас пе тља ти не раз
ве зљив чвор, окле ва ња што спу та ва ју та кву од лу ку, мо жда дик
ти ра ју ствар ност, да се чвор пре се че. Не ко то мо ра да учи ни. 

Не ка не бу де за ме ре но, ако ка жем, да се за по че так јед на 
град ска сре ди на по пут на ше ко ли ко су тра мо же опро ба ти на 
јед ној ини ци ја ти ви по пут за ла га ња за по сто ја њем јав ног град-
ског ну жни ка.

Без о бра злук је сма тра ти би ло ко ји град за озбиљ ну сре ди ну 
уко ли ко у ње му не по сто ји јав ни WC. U по жа ре вач ком Бу џе
ту мо ра да се на ђе но вац за ње го ву из град њу. Ко то твр ди да у 
По жа рев цу не по сто ји ме сто где би се јав ни ну жник ло ци рао? 
Ни је ваљ да да ни ко у гра ду не уоча ва гра ђа не ко ји се скри ва ју 
за угло ви ма гра ђе ви на, не рет ко и по ха у сто ри ма згра да, у тра
га њу за ме стом где да оба ви ма лу ну жду? Ни је ваљ да да ни ко 
не ви ди гра ђа не ко ји до ла зе по ра зним по тре ба ма у град, ка ко 
при ти сну ти сто мач ним те го ба ма (а то се де ша ва че сто) утр ча
ва ју у „Сун ча ни парк“, див но ло ци ран из ме ђу Цен тра за кул ту
ру и Окру жног су да, да се олак ша ју и пре кра те му ке (не на да ног 
про ли ва) или че га го рег, бо ле сти ко ја их ус пут сна ђе? Зар тре ба 
да пред ста вља стид кад се не ко од лу чи да за ло жи углед у ова ко 
оп скур ним вре ме ни ма за из град њу Ну жни ка? 

У па мет се, Го спо до, По жа ре вља ни! Ако хо ће те да има те 
Град, он да не из о став но мо ра те да та квом про јек ту и ци љу при
ла го ди те и пси хо ло ги ју вла сти тог по на ша ња. По сто ја ње јав
ног WCa је пр ви сте пе ник, на ко ји ва ља за ко ра чи ти. По це ну 
да та кав ну жник звр ји пра зан, то се мо ра учи ни ти, о ње го вој 
це ни не вре ди рас пра вља ти. Уз то, ни је упут но да тр чи те куд 
ко ји кад вас су стиг не црев на му ка. По ми сли те ко ли ко би тај 



65

ну жник зна чио ту ри сти ма, пут ни ци ма на мер ни ци ма, тр го вач
ким пут ни ци ма, по слов ним љу ди ма у про пу то ва њу кроз наш 
град, се ља ци ма из окол них се ла и ва ро ши ца. Раз ми шљај те и на 
ту те му.

Ако има мо јав не пар кин ге за ауто мо би ле и уби ра мо так су 
од пар ки ра ња, зар се не би сли чан мо дел дао при ме ни ти и на 
услу га ма Јав ног ну жни ка? Ваљ да Град По жа ре вац, мо же да фи
нан си ра две рад ни це ко је би се бри ну ле о хи ги је ни та квог објек
та и на пла ти услу га у ње му. По сао око из град ње ну жни ка, и са 
услу га ма у ње му мо же би ти чак, и про фи та би лан, не ма збо ра?

Усу ђу јем се да ка жем, да без јав ног WC-a По жа ре вац ни ка да 
не ће по ста ти Град. За то се дај те у зи да ње Го спо до, По жа ре вља
ни. Чо век на пра зном пла цу, пре но поч не да зи да ку ћу, пр во 
са гра ди WC. Да има где да се скло ни, да се не бру ка у очи ма 
ком ши ја. Зар не? 

Јав ни ну жник тре ба да бу де до сту пан сва ком од нас. Ко ли
ко знам: и Цар иде пе шке у то ме сто. 
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… ЂЕ ЛЕМ, ЂЕ ЛЕМ …

Да на шњи дан пред ста вља иде а лан тре ну так да се про збо ри 
ко ја реч на те му „дру штва без гра ни ца“. Ка ко чо век не би за лу
тао „у шу ми ка ко фо ни је и еуфе ми за ма“ из ре че ним на ра зним 
стра на ма о том дру штву, ва жно је ре ћи, кад се го во ри о том 
пи та њу, да је за ње го во раз у ме ва ње ите ка ко ва жан угао по сма
тра ња. Ме ђу чи та о ци ма ће би ти, ве ру јем, оних ко ји се не ће сло
жи ти са ста во ви ма из ло же ним у ко лум ни. Чи та лац, ма ко ли ко 
се не сла гао са ко лум ном, би ће ис про во ци ран ње ним ду хом. 

Са да шња Европ ска уни ја, из гра ђи ва на, већ го ди на ма као 
дру штво без гра ни ца, про је кат је вре дан стре мље њи ма ве ћи
не европ ских на ро да да по ста ну део тог дру штва. Иде ја о за
јед ни ци без гра ни ца, („сло бод ног дру штва“) на ста ла је из по
тре бе, до ју че ра шњих европ ских др жа ва да се при па да јед ном 
за јед нич ком иден ти те ту, Евро пи. До ју че ра шње Европ ске др
жа ве ко је су се не та ко дав но гр че ви то бо ри ле и бра ни ле сво је 
на ци о нал не гра ни це, оне гра ни це ко је у мо дер ној по ли тич кој 
исто ри ји, на кон фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је по зна је мо, 
све до Дру гог свет ског ра та, због истих на ци о нал них гра ни ца и 
те ри то ри ја иза зи ва ле су мно ге кр ва ве су ко бе и бе сми сле не ра
то ве. Ми ли о ни жр та ва су узи да ни у те нек да шње гра ни це ши
ром Евро пе. Но ви ја по ли тич ка исто ри ја све до чи да је та квом 
по и ма њу, са ста но ви шта ор га ни за ци је европ ског кон ти нен та, 
до шао крај. 

Иде ја за из град њом за јед ни це – дру штва без гра ни ца, „је
дин стве ног у ле по ти раз ли чи то сти“, про је кат је до сто јан па
жње. Ма ко ли ко да из град ња та квог дру штве ног, по ли тич ког, 
еко ном ског и кул тур ног про јек та про ти че спо ро, ма ко ли ко да 
је оспо ра ван у раз ли чи тим др жа ва ма уну тар са ме за јед ни це, 
као и код оних ко ји се при пре ма ју да тој за јед ни ци при сту пе, 
ма ка кве „те о ри је за ве ре“ да вла да ју у по је ди ним гла ва ма о њој 
као по тен ци јал ном „Жи вом вам пи ру“, хе ге мо ни ји ве ли ких на
ро да над ма лим на ро ди ма, та кву за блу ду тре ба сва ко днев но 
из во ди ти на све тлост да на из ње них мрач них ку та ка, и гле да ти 
на ње ну ко ри сну стра ну – пред но сти ко је за јед ни ца ну ди. За 
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со ло игру „да се иде раз све та“ сва ка од др жа ва има вре ме на 
на пре тек, и то мо же да учи ни кад год јој је во ља. Но, ов де, ни је 
реч о „раз све ту“, већ о прак тич ној стра ни при па да ња ве ли кој 
Европ ској по ро ди ци. Ка ко по ста ти њен део? Има ти ко рист од 
при па да ња јед ном та ко ве ли ком дру штве но – по ли тич ком си
сте му у тре ћем ми ле ни ју му чо ве чан ства.

Ср би би мо ра ли „да по жу ре, по ла ко“ у Европ ску по ро ди цу. 
Наш на род би мо рао да сап не свој его и зам и на ка рад но по и
ма ње соп стве ног по но са. Чи ње ни цу да ни је са мо до во љан сам 
по се би и за се бе у ова квом све ту. Јед на од на род них срп ских 
по сло ви ца вред на је за ову при ли ку по ме на, по го то ву кад се 
при ча о овој те ми: „Го се не свла чи!“ На шу пред ста ву о на ци о
нал ном осе ћа њу и по но су мо ра мо ма ло при зе ми ти, и учи ни ти 
ре ал ном. По пут Гр ка, ко ји су кроз ве ко ве има ли шта учи ти од 
Ср ба. Али дру штва ни су ста тич на, вре ме на се ме ња ју, до шао је 
дан кад Ср би има ју шта учи ти од Гр ка. По гле дај те ка ко из гле
да њи хов на ци о нал ни по нос и ка ко та на ци ја функ ци о ни ше у 
Европ ској по ро ди ци.

Нај по се, ево још јед не иде је за раз ми шља ње? За ми сли те се 
над пи та њем: ка ко су то Евро пља ни сти гли до иде је о „дру штву 
без гра ни ца“? Ни су ли ту ве ли ку иде ју по зај ми ли из кул ту ре 
не ког од европ ских на ро да? Ког?

Чи ни се да је јед на та ква иде ја ме ђу ве ли ке европ ске на ро
де сти гла (бли зу је исти ни) из кул ту ре јед ног на ро да, ко ји чак 
ни кад ни је имао сво ју др жа ву, на ро да раз би је ног у ма ле гру пе 
и ску пи не, по раз ли чи тим европ ским др жа ва ма. Ро ми су на род 
ко ји је не го вао та ко ве ли ку иде ју, узор за са да шњу европ ску по
ро ди цу, на род ко ји је у све ко ли кој сло бо ди, осе ћа њу су штин ске 
сло бо де, на чи ном свог жи вље ња и тр пље ња по ни шта вао све 
гра ни це. Њи хо ве ве чи те се о бе, лу та ња, на ста њи ва ња где му се 
прох те, ро ди ле су иде ју за са да шњу ор га ни за ци ју и по и ма ње 
Европ ске Уни је.

Мо же се ве ро ва ти да су др жа во твор ни на ро ди Евро пе, иде
ју о „дру штву без гра ни ца“ по зај ми ли од Ро ма, ма лог на ро да, 
ко га је са ма Евро па кроз исто ри ју та ко ду го оспо ра ва ла. За ми
сли те ве ли ке кул ту ре Евро пе, ко је сте ко ше ку ра жи да од Ро ма 
пре у зму иде ју о сло бод ној за јед ни ци, за јед ни ци без гра ни ца? 
Зар вам се то не чи ни сво је вр сним под ви гом? Ве ли ке кул ту ре 
има ју ту осо би ну, да до бра ис ку ства по се бе са му, тра же и ме ђу 
ма лим на род ним ску пи на ма. То је ле по ли це ве ли ких кул ту ра 
– Евро пе. 

Слав ни не ка су Ро ми! 



68

Јед на њи хо ва пе сма у пре во ду на срп ски је зик по чи ње са 
сти хо ви ма: „Оти шла сам, оти шла, ши ро ким дру мо ви ма за Ро
ми ма…“ Тим пу тем је по шла Евро па, у су срет са са мом со бом. 
Та ко из гле да ли це са вре ме не и мит ске де вој ке Евро пе. Евро па 
је по шла за Ро ми ма – ис ку ством ски та ча. Сва ка ко, не за ве де на. 

Вре ме је да се и Ср би оку ша ју на том пу ту. 
Ђе лем, Ђе лем, Ср бен де, низ друм… То је ваш пра вац.
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КА КО СЕ РЕ ШИ ТИ ПО КОЈ НИ КА

У срп ским се ли ма, те та ко и у овим, ко ји се ти чу бра ни чев
ског ре ги о на, са хра на по кој ни ка пред ста вља до га ђај од по себ
ног зна ча ја. Са хра на дра гих осо ба по не пи са ном пра ви лу про
ти че у не сва ки да шњој на прег ну то сти, да се по след ње по ча сти 
мо ра ју оба ви ти у жур би, „на врат, на нос“, што би се ка за ло 
„по мо ћу шта па и ка на па“. Са хра њи ва ње по кој ни ка пре тра ја ва 
на исти, ру ди мен та ран на чин две сто ти не го ди на уна зад, пре
тва ра ју ћи по след ње по ча сти у ноћ ну мо ру (чи ње ни цом да те ло 
по кој ни ка би ва из ло же но у про сто ри ја ма се о ских до ма ћин ста
ва) због не по сто ја ња аде кват них усло ва – при стој них ка пе ла, 
тр пе за ри ја за по душ је.

На ви ке срп ског на ро да су чуд но ва те, јер, ка ко дру га чи је 
ока рак те ри са ти да се у слу ча ју по кој ни ка на род на ћуд не ме ња 
ве ко ви ма. Жи ве ти уз по кој ни ка, не ко ли ко да на, док се са хра
на не оба ви, у ово вре ме ном тре нут ку ви ше је но збу њу ју ће. Та 
прак са бла го ре че но не хи ги јен ска и не ху ма на пре ма ожа ло
шће ним чла но ви ма фа ми ли је (а и пре ма пре ми ну лом), пи та ње 
је над ко јим се ва ља за ми сли ти. Ка ко из гле да та над ре ал на си
ту а ци ја, док те ло по кој ни ка би ва из ло же но у ку ћи ожа ло шће
них, по ред ко га се мо ра да но ноћ но де жу ра ти, се ти те се ви, ко ји 
чи та те ове ре до ве. Да ли је не ко од вас де жу рао по ред пре ми ну
лог? Осе тио воњ, си ров и ису ви ше ства ран што из би ја из ле ша? 
Га дио се, људ ски, искре но и ису ви ше људ ски, а да је за рад до
бре кул ту ре мо рао кри ти то соп стве но осе ћа ње га ђе ња.

Ко ли ко сте се до сад пу та за те кли, то ком са хра на по срп
ским се ли ма? Ка ко сте се осе ћа ли у тим при ли ка ма? Од го во
ри те у оса ми, се би, на ова кво пи та ње. Без бри ге, ни ко вас не 
мо же чу ти. И љу ди „без осе ћа ја“ мо ра ли су у бли зи ни по кој ни
ка по зна ти у сво јој ду ши не ла год ност. Ко ни је то та ко до жи вео, 
ка жи те му, без сум ње да се на ла зи у про бле му.

Чи ни се да срп ска тра ди ци ја по том пи та њу, нај че шће про
из и ла зи из оп скур но сти си ро ма штва ко је се ле пи за нас по пут 
чич ка. Или из од су ства за за јед нич ки са мо пре гор и де ло ва ње, 
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да и у се лу, би ло ком се лу, мо ра ју по сто ја ти усло ви и про сто ри
је од оп ште до бро би ти, по пут ка пе ле. 

„Ни чи ја ни је го ре ла до зо ре.“
Ако је да нас ка пе ла би ла у функ ци ји ком ши је, до ћи ће час, 

као не зван гост, кад ће ко и из ва шег окру же ња до па сти ње
ног бла га. Нај лак ше је (да ли је нај лак ше?) у си ту а ци ји кад ко 
умре, сме сти ти по кој ни ка у мр твач ки ков чег, те га уба ци ти у 
не ку од со ба, или ход ник ку ће, на ба цу ју ћи мр твач ки ков чег „на 
две сто ли це“.

Бе да се о ских усло ва у вре ме са хра њи ва ња по кој ни ка, дик
ти ра да се са по кој ни ком дру га чи је не мо же по сту пи ти.

Смрт је, да ка ко ван ред но ста ње, у чо ве ко вом жи во ту. Чо век 
не би ра час кад ће да умре, но, кад му за то до ђе вре ме. Да ли 
си ро ма штво срп ског се ла, мо же би ти оправ да ње, би ло ко ме, да 
по кој ни ка у нај ту жни јем ча су др жи у ку ћи? Да ли је та кво по
на ша ње ар гу мент? Ка кав ар гу мент? Ко ме, и за ко га ар гу мент? 
Зар се оди ста у оби ча ју са хра њи ва ња по кој ни ка на се лу, не би 
да ло што про ме ни ти? 

При па да ти мо дер ним кул ту ра ма европ ских на ро да, под ра
зу ме ва, да срп ски на род, не ке од сво јих на ви ка, тре ба да ме
ња. Не да би опо на шао ве ли ке европ ске кул ту ре, (то Ср би ма, 
сва ка ко сме та, јер, Ср би се те шко од ри чу сво је при пад но сти 
ви зан тиј ском обра сцу по на ша ња) ко ли ко да олак ша се би му ке, 
е, да му се не до га ђа да би ва при мо ран да чу ва и бди над по кој
ни ком сред ку ће. Слу тим, да ле ген де, о по сто ја њу вам пи ри зма 
ме ђу Ср би ма, на не ки на чин до ла зе из те тра ди ци је, при мо ра
но сти дру же ња са по кој ни ци ма у ода ја ма срп ских ку ћа.

При лог ствар но сти ти хе је зе, да по кој ни ци пре са хра не 
оби та ва ју у срп ским ку ћа ма, пред ста вља и овај ма ли на пор на 
по све тља вља њу те те ме. У „раз и гра ном ко лу“ или „вр зи ном 
ко лу“, при дру жи ва ња Европ ској за јед ни ци на ро да, као што се 
зна, На род на скуп шти на „пу ном па ром“ усва ја нео п ход не За
ко не да се тај про цес у слу ча ју Ср ба, што пре окон ча. 

Ва ља ло би ве ро ва ти, да би био ну жан За кон, ко јим би, по
ред шко ла, здра стве них и ве те ри нар ских уста но ва, Ме сних 
кан це ла ри ја, До мо ва кул ту ре, уре ђе них гро ба ља, де по ни ја и 
здра ве пи ја ће во де, пре све га, тре ба ло усво ји ти ре гу ле ко је би 
уре ди ле зи да ње ка пе ла по се ли ма. По свим срп ским се ли ма, о 
тро шку др жа ве Ср би је. 

Ни је од гре ха, да се та квој ини ци ја ти ви, при дру жи и Срп
ска пра во слав на цр ква. На ши по по ви, на пла ћу ју дра кон ски 
сво је услу ге то ком уко па по кој ни ка. За што, не би и по по ви 
одре ши ли ке су у ту свр ху? Нек се зна!
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Афо ри сти ча ри, би прет по ста вљам, слу чај се о ских по кој ни
ка, ре ши ли на свој на чин, а да не треп ну. Али то су афо ри сти
ча ри. Ка ко се ре ши ти по кој ни ка? Из не си те га из ку ће на гро
бље, и та мо по ко пај те! 

По сле уко па, за ожа ло шће не ду ше би ва нео п ход на тр пе за
ри ја. Го сти на по душ ју, мо ра ју да обе ду ју. Да ро ви од овог све та, 
о по душ ју то ме слу же. 

Ка ди ве че ру, до ма ћи це. Ка ди, не го шта! 
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БАМ БИ ЛЕНД

Ту га је и гре хо та, ви де ти ка ко из гле да не гда шњи, а и са да
шњи про стор Бам би лен да. Ру и ни ран, за пу штен, за ко ро вљен, 
до бе стид но сти по кра ден. Све што је би ло упо тре бљи во, по је
ди ни и не са ве сни гра ђа ни (за што не ре ћи нај го ри ме ђу По жа
ре вља ни ма?) раз ву ко ше са тог про сто ра, као да је би ла у пи та
њу Алај бе го ва сла ма. За оти ма ње имо ви не ни ком ни је фа ли ла 
дла ка са гла ве. Ис па да да се гру ба и хај дуч ка кра ђа не чи је имо
ви не, пре тва ра и про мо ви ше у вр ли ну по на ша ња?

На кон све га, ту жно ого ље ни про стор, ко ји је имао сво ју на
ме ну, пре тво рен је и све ден на ку ћу стра ве. У име ко га; у име 
че га је тај ван да ли зам по чи њен? У чи је је свр хе на не та сра мо та 
и ља га ли цу на шег гра да? 

Сме ли се по жа ре вач ким ба ра ба ма до пу сти ти да до крај че 
про стор Бам би лен да?

То ле ри са ти ба ха то по на ша ње по је ди на ца пре ма том објек ту 
је зло чин пр вог ре да. Ни је ли не ма ран од нос гра ђа на пре ма том 
про сто ру до ве ло у пи та ње част по жа ре вач ке сре ди не? До кле ће 
та бру ка тра ја ти? Хо ће ли је и убу ду ће би ти? Има ли од ва жних, 
и од го вор них да се од у пру та квом уси ја ном лу ди лу, да ста ну на 
реп ру жном до га ђа њу? Има ли па ме ти, да се про стор Бам би
лен да вра ти вла сни ци ма, е, да би био од ви ше стру ке ко ри сти 
по вла сни ке, и по град По жа ре вац? 

Ако се за ла же мо, за не при ко сно ве ност при ват не сво ји не, 
сво ји не уоп ште, ваљ да пра ва и оба ве зе ко је про ис ти чу из ње
ног пра ва, мо ра ју би ти за шти ће на у пу ној ме ри. Чи ја год сво ји
на да је у пи та њу, она мо ра би ти за га ран то ва на у пот пу но сти. 

Наш од нос пре ма сво ји ни у гра ду По жа рев цу, ва ља те ме
љи ти на основ ним прин ци ма јед на ко сти по сва ког. Ни ко не ма 
пра во да се по истом или слич ном пи та њу сво ји не, по на ша ка ко 
му је во ља. За кон мо ра шти ти ти по сед ни ка сво ји не, од лу да ка 
и на сил ни ка на вик ну тих да по се жу за ту ђим до бри ма. Сво ји на 
не тр пи дво стру ке ар ши не, (би ти ко ме мај ка, а не ко ме по мај ка) 
и за кон Ре пу бли ке Ср би је је ту ја сан. Учи ње на ште та на про
сто ру Бам би лен да, из ве сно је ни ко ме не слу жи на ко рист. 
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Усу ђу јем се да ка жем, сви ђа ло се то ко ме или не, да би овај 
про стор што пре тре ба ло вра ти ти на ме ни за ко ју је из гра ђен. 
Они ко ји жи ве у са гла сју са ми то ло ге ма ма ко је су при пи си ва
не Бам би лен ду у про шло сти, мо ра ју и са ми по ста ти про шлост. 
Иде о ло шка па па зја ни ја је три јум фо ва ла, у гла ва ма са по му ће
ном па ме ти. Иде о ло шка па па зја ни ја не сме би ти мо дел ко ји ће 
по но во три јум фо ва ти. У де мо крат ском дру штву ко ме сар ска 
идо ла три ја гу би сми сао. 

Зе мљи Ср би ји је по тре бан сва ки обје кат ко ји мо же до не ти 
за ра ду – оства ри ти за ра ду. Бам би ленд је је дан од тих про сто ра 
кад је у пи та њу на ша сре ди на. Ко ли ко стра на ца кру жи зе мљом 
Ср би јом у по тра зи за ло ка ци ја ма за свој би знис? По ста вља се 
пи та ње, за што би обје кат ко ји има из ван ред ну ло ка ци ју, звр јао 
пра зан? За што би тај обје кат, у ста њу у ко ме са на ла зи про из
во дио гу бит ке вла сни ци ма и гра ду По жа рев цу?

Твр дим и остра шће ним по жа ре вач ким гла ва ма, ако та квих 
још има, ва ља по но ви ти, да су „рат не се ки ре“ из про шло сти за
ко па не. Де кла ра тив но у зе мљи Ср би ји, већ су из ми ре ни „бив ши 
и са да шњи про тив ни ци“, иде о ло шки про тив ни ци, ле ви и де сни, 
„гор њи и до њи“. Ро вов ска пси хо ло ги ја не до но си до бро ни ком.

Ште та про из ве де на ту ђом ба ха то шћу, мо ра би ти за јед нич
ка бри га свих нас. 

Вла сни ци Бам би лен да би мо ра ли свој про стор да при ве ду 
на ме ни. Град По жа ре вац, би мо рао да ини ци ра и омо гу ћи да се 
то до го ди. Да по мог не, да се јед на нор мал на ат мос фе ра са ста
но ви шта при вре ђи ва ња у По жа рев цу оства ри.

Сра мо та је да се по пи та њу објек та Бам би лен да то ли ко ду го 
ћу ти. Не појм љи во је да вла сни ци, а и Град при ста ју на ћу та ње.

Ка мо сре ће да већ то ком овог про ле ћа, про стор Бам би лен
да за жи ви. Да мо же уго сти ти мно го број не ђач ке екс ур зи је и 
ту ри сте. Да бу де у си ту а ци ји по при ро ди свог по сла, да упо сли 
мно го број не По жа ре вља не. При ход нам је пре ко по тре бан. Тај 
обје кат је, ма ко ли ко туђ, ма ко ли ко сма тран ту ђим, пи та ње на
шег обра за.

Ре ше ње за сва ку не по зна ни цу по сто ји. Упор но од ла га ње и 
че ка ње ко шта. Су о чи мо се са про бле мом. Ако „жа ба мо ра да се 
про гу та“, нек се про гу та без од ла га ња.



74

ЛЕ ЦЕ ДЕР СКО СР ЦЕ

Европ ска Уни ја – фонд за Ме ђу др жав ну са рад њу Ру му ни је 
и Ср би је, пре ко Аген ци је за ре кон струк ци ју и раз вој одо брио 
је до на ци ју по жа ре вач ком Му зе ју у из но су од око 350.000 еура. 
Том из но су, на ме ње ном Про гра ми ма по жа ре вач ког му зе ја тре
ба при до да ти и 10% у ви си ни укуп не до на ци је, као оба ве зно 
уче шће ло кал не са мо у пра ве у оства ри ва њу по сла, што укуп
на сред ства бит но уве ћа ва. По све до че њу, не гда шњег На чел
ни ка Бра ни чев ског окру га, це ње ног гди на Жи ва ди на Јо ти ћа 
(нај за слу жни јег да до на ци ја бу де оства ре на) но вац је до би јен 
на осно ву Про јек та за из ра ду на стре шни це над спо ме ни ци ма 
кул ту ре из ло же ним у „Ла пи да ри ју му“, дво ри шту Му зе ја (око 
220.000 еура), те за из град њу и об но ву Ет но се ла на Тул би (око 
130.000 еура). Да је сва ка па ри ца из све та упу ће на на би ло ко ју 
адре су на шем оси ро ма ше ном и у гво зде не опан ке до ве де ном 
дру штву до бро до шла, ја сно је и слеп ци ма. Про блем ис кр са
ва ка да се но вац – до на ци ја, ста не да тро ши. Где ће и на ко ји 
на чин „дра го це на сво ти ца“ за вр ши ти, то из гле да ни ког у По
жа рев цу не бри не? А тре ба ло би. „Ла пи да ри јум“ оста без на
стре шни це. Ки се ле ки ше и ат мос фер ске при ли ке ће и да ље да 
ку па ју из ло же не спо ме ни ке. 

 Шта чи ни је дан Му зеј ва жним и зна чај ним у очи ма пу бли
ке, или ин те ре сант ним за на уч не кру го ве и јав ност?

 Драж и основ ни циљ сва ког му зе ја је да при ка же, ако не 
сво, а оно бар део бо гат ства ко је по се ду је и чу ва у сво јим збир
ка ма из тра ја ња људ ске ци ви ли за ци је. Ори ги нал ни екс по на ти, 
ра ри тет ни пред ме ти не мо гу за ме ни ти ни ка кве ре пли ке и ко
пи је. Та је дин стве ност и по себ ност из два ја сва ки од Му зе ја чи
не ћи га не по но вљи вим и пре по зна тљи вим. 

Ре кон струк ци ја из ло жбе них са ла Му зе ја гра да По жа рев ца, 
тзв. „Кр сти не ку ће“ по диг ну те пот крај XIX ве ка пле ни па жњу. 
Кр сти на ку ћа век и ко ју де це ни ју ста ра, у вре ме град ње, из два
ја ла се у од но су на дру ге згра де По жа рев ца. До вољ но је по ме
ну ти да су за ту згра ду, што у вре ме ње не град ње ни је би ло баш 
уоби ча је но за то до ба, гра ди те љи до не ли пар кет из Бе ча, ра ђен 
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у об ли ку мо за и ка је дин ствен за то до ба ко ји је вре де ло очу ва ти 
и кон зер ви ра ти. И са ве сни и по жа ре вља ни чу ва ше тај пар кет 
сто го ди на, да би, ка ко дру га чи је ре ћи до „ско ро је ви ћи“ пре су
ди ли пре ко но ћи, и од лу чи ли да му пре су де. Ка ко?

Скан дал? Пре ко тог и та ко је дин стве ног пар ке та, Ди рек тор 
Му зе ја угра ђу је ке ра мич ке пло чи це на ко ји ма је не ве што, та ко
ре ћи шло сер ски ура ђе на пред ста ва са гр ба Ви ми на ци ју ма, са 
још не ким де та љи ма из ан тич ког пе ри о да.

Је дан Европ ски про јект „Рим ски Пут“ фи нан си ран из фон
до ва ме ђу др жав не са рад ње Ру му ни је и Ср би је не до зво ља ва 
ни ка кве им про ви за ци је.

За то је чуд но да у ње га ни су укљу че ни струч ња ци нај ви шег 
до ме та по пут: Ми ла на Па ли ша шког, или мла ђих као што су Зо
ран Ра ди во је вић и Алек сан дар Ра до је вић или у крај њем слу ча ју 
не ко од ам би ци о зних ар хи те ка та из По жа рев ца. Ако је про је
кат вре део 150.000 евра, плус 10% уче шћа сред ста ва из ло кал не 
са мо у пра ве, да кле Бу џе та гра да По жа рев ца, те ако из ло жбе
ни про стор, скле пан та кав ка кав је сте пред ста вља при бли жно 
150m2, на че му се он да ште де ло. Про ста ра чу ни ца из но си да 
је за сва ки ме тар ква драт ни би ло до вољ но сред ста ва: хи ља ду 
евра по ква дра ту. Од го вор ни ји и бри жни ји до ма ћи ни би за тај 
но вац по са да шњим усло ви ма град ње, са гра ди ли но ву згра ду, 

По све му су де ћи по сло ви ура ђе ни на из ло жбе ном про сто ру 
су плод им про ви за ци је, Ди рек то ра Му зе ја, те и са мог Управ ног 
од бо ра Му зе ја, јер чу до је да је УО Му зе ја одо брио та кву ска
ла ме ри ју, ру ше ћи пар кет ко ји се мо рао за шти ти, да се у по сао 
укљу че вр хун ски струч ња ци.

Бе сло ве сно тро ши ти дра го цен но вац на при ме ру о ко ме се 
све до чи мо гућ је са мо у По жа рев цу. Са мо код Ди рек то ра по
жа ре вач ког Му зе ја. Има ли ко га да му по ста ви пи та ње, шта то 
ра ди, у чи је име тра ћи но вац, и за ко га гра ди јед ну про ма ше ну 
гроб ни цу усред гра да? 

Ка кво Ди рек тор има мо рал но пра во и да ли се у ње му ја вља 
мо рал на ди ле ма ра де ћи на овом про јек ту очи глед но ве за ном 
за Ви ми на ци јум, ка да по спе шу је су коб са ар хе о ло шким ин сти
ту том и За во дом ко ји ра де на ар хе о ло шком ис тра жи ва њу на 
ло ка ли те ту Ви ми на ци ју ма. А да исто вре ме но ло кал на са мо у
пра ва из два ја сред ства из Бу џе та оп шти не за ар хе о ло шка ис
тра жи ва ња на Ви ми на ци ју му. Че му тај су коб? Зар се ко пи та, 
ако се зна да је нај ве ћи део и нај вред ни ја збир ка у Н. М. По жа
ре вац по ти че са Ви ми на ци ју ма у ко ји ма је Му зеј у ис тра жи ва
њи ма сто го ди на уче сник?
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СА ВРЕ МЕ НА БАР БИ КА

Уни кат ни мо дел лут ке Бар би ке, на не дав ној свет ској про
мо ци ји, у јед ној од Ла ти но а ме ри ч ких зе ма ља пред ста вљен је са 
не сва ки даш њом пом пом и гла му ром. Ко га ји сим па ти је пре ма 
сим па ти ч ној лут ки ци, и ки чу, ако је хтео, мо гао је са зна ти, да је 
ха љи на лут ки це за ту при ли ку укра ше на ди ја ман ти ма, те да на 
ње ном на ки ту од бе лог зла та, та ко ђе, бе ху угра ђе ни ди ја ман ти. 
Веш ти ме наџе ри про па ган де из ти ма про из во ђа ча, све до ч и ше 
пред за ин те ре со ва ном пу бли ком, да би це на уни кат ног мо де ла 
на тр жиш ту мо гла до сти ћи вред ност од сто хи ља да до ла ра. И 
по ред ли ци ти ра не це не, сно бо ви, ко ји бе ху за ин те ре со ва ни за 
ку по ви ну „не ви не Бар би ке“ оста ше крат ких ру ка ва. Пре зен
ти ран мо дел не бе ше на ме њен про да ји. Сла ва и на ли ч је лут ке, 
ње но ли це, оста за ро бље но на стра ни ца ма Ка та ло га, из ра ђе ног 
за по тен ци јал ну пу бли ку ши ром све та. Мар ке ти нш ки по тез 
про из во ђа ча, по ред по ме ну тог ску по це ног мо де ла, у „по ро ди
ч ни ал бум“, уне се и све до са даш ње ва ри јан те исто и ме них лут
ки ца. Ло ги ка би зни са за сно ва на на оства ри ва њу про фи та, не 
ли би се да удо во љи по тре ба ма нај ни жих по ри ва код чове ка. 
Кич као про дукт са вре ме ног до ба (од су ство из гра ђе них вред
но сти, стре ми да на до ме сти „цр ну ру пу“ мањ ка вред но сти, 
про мо ви шу ћи се бе у „нов“ ква ли тет) чини пра ву ме ру за по
во дљи ве ду хо ве. Гло бал на по ја ва ки ча, не оста вља ве ћи ну по 
стра ни. Кул ту ра ки ча, пот хра њу је под сти цај ним со ко ви ма, и 
прак су ло кал них сре ди на. 

Фе но мен, ко ји за слу жу је паж њу ко мен та ра, не дав но се збио 
ме ђу на ма. Реч је о Мо но гра фи ји Исто риј ског Ар хи ва у По жа
рев цу, ко ја би штам па на у част ју би ле ја – ше зде се то го диш њи ца 
ра да и по сто ја ња ове зна ме ни те уста но ве. Ути сак да се но вац 
за штам па ње Мо но гра фи је ни је ште део, је су ви шан. Из даш ност 
ка се за учиње не трош ко ве, за сва ку је по хва лу. Твр де ко ри це, 
скуп па пир, гла му ро зно пред ста вља ње из да ња у Са ло ни ма На
ч ел ства, итд. Сла вље је про те кло, у ве се љу, пре ма ран гу ју би ле
ја. Ко да при го во ри? Има ли ме ста за кри ти ку?
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За евен ту ал ног зна ти жељ ни ка – чита о ца, му ка пред сто ји, 
кад по ч не да пре ли ста ва са др жај Мо но гра фи је. Пош тен човек 
не мо же оста ти рав но ду шан то ком упо зна ва ња до ме та ове 
књи ге. Пи та ња ко ја се на ме ћу, а ни ма ло ни су без о бра зна, ти чу 
се основ ног ци ља ју би лар ног про јек та. Та не до у ми ца мо гла би 
да гла си: Ако је Мо но гра фи ја са ч и ње на по во дом ше зде се то го
диш њи це ра да и по сто ја ња Исто риј ског ар хи ва, от куд он да да 
се на ње ним стра ни ца ма па ра лел но про вла чи гло ри фи ка ци ја 
јед ног, та ко ре ћи, „све жег ди рек то ра“ – ње го вих ше зде сет ме се
ци ру ко во ђе ња овом уста но вом? Има ли та квог ума, ко ји уме и 
мо же да об ја сни чиње ни цу, да по ред основ ног са др жа ја, о ра ду 
и по сто ја њу ар хив ске уста но ве, на са мим стра ни ца ма Мо но
гра фи је, ба ра бар, ег зи сти ра штам пан и ли ч ни фо то ал бум, ди
рек то ра – око ше зде сет, или осам де сет фо то гра фи ја – раз ли ч
и тих по за? Ко ме је био по тре бан тај ег зи би ци о ни зам? Он је два 
да слу жи и са мом ди рек то ру, ко ји у свој ству Из да ва ча пот пи су
је та ко на гр ђе ну књи гу. Ка ко ина че, кр сти ти „ту вр сту са мо за
љу бље но сти“? Ли ч ном про мо ци јом? Бес плат ним „По ро ди ч ним 
ал бу мом“ штам па ном о трош ку за јед ни це? Су је том апа ра тч и
ка? Или? Не до стат ком ме ре? Не до стат ком уку са? Ки ч ом?

По се бан ко лај, бе лај је, ка ко се „пла ће ни но вин ски тек сто
ви“, на стра ни ца ма Мо но гра фи је, по ре ђа ни је дан до дру гог 
(ваљ да у не до стат ку ва лид ни јих оце на?), пре тва ра ју у „на у ч на“ 
фак та. Они сва ка ко мо гу би ти ин те ре сант на при ча за про фе си
о нал це из ар хив ске стру ке. Заш то да не?

Шта је у са др жа ју Мо но гра фи је мо ра ло би ти важ ни је? На 
пр вом ме сту? Ни је ваљ да, да ха љи не ди рек то ра, на об ја вље ним 
фо то гра фи ја ма (из ме ђу оста лог), исти на без ди ја ма на та, вре де 
ви ше од са ме суш ти не ше зде се то го диш њег по сто ја ња ар хив ске 
Уста но ве? Сме ли Мо но гра фи ја по жа ре ва ч ког ар хи ва, чита о це 
да под се ћа на „Бар би кин ка та лог“?

А, то се, раз, ју би ле ја Ар хи ва, ипак, де си ло.
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ГРУПНИ ПОРТРЕТ СА ДАМОМ

О истом тро шку:
по во дом тек ста ду ше бри жне „Гру пе гра ђа на“
и оном дру гом: „Зло че стом Ке ну од Бар би ке“

Има ли сми сла, под се ћа ти нор мал ног чо ве ка на исти ну, ко у 
зор ту „око ли ши као ки ша око Кра гу јев ца“? Па ме тан чо век би, 
за слу ча је ве ко ји се пре не ма жу да раз у ме ју спор у ко ме ин си
сти ра ју да уче ству ју, ре као да вре ди. Чак, и љу та Го спо да мо ра 
да во ди ра чу на шта у ком тре нут ку раз ми шља и за сту па? У та
квим си ту а ци ја ма, ва ља има ти так та. Груп ни пор трет са Да мом, 
(ка ко би мо жда, мо гао да гла си за јед нич ки на слов за оба тек ста) 
из и ску је да му се Исти на по но ви не жни је. Ево тог по ку ша ја.

О истом тро шку тек сто ви из „Груп ног пор тре та са Да мом“, 
слу чај но или на мер но про ма шу ју те му из ло же ну у ко лум ни 
„Са вре ме на Бар би ка“. До каз: Тек сто ви ко је су на пи са ли пот пи
сни ци оба со чи ње ни ја.

На основ но пи та ње, по ста вље но у ко лум ни, не ма од го во ра. 
„По ро дич ни ал бум“ из Мо но гра фи је Исто риј ског Ар хи ва, по
ред све ха ла бу ке, и да хо ће, не ма куд да из бег не. До каз: Мо но
гра фи ја Исто риј ског Ар хи ва у По жа рев цу.

На по ме на: Ди ја лог са Дипл. инг., Руд. тех., Инг. хем., Граф. 
диз., Евен ту ал ним брач ним па ро ви ма, Ди ле ри ма удру же них 
оси гу ра ва ча, пот пи са ним у спе ци фи ку му „до га ђа ња на ро да“, 
има сми сла во ди ти кад до ђу на ред те ме у ко је се по ме ну та Го
спо да раз у ме. 

Пи сцу ко лум не пре о ста је да се за хва ли на из ре че ним по ну
да ма. Хва ла, дру ги пут.

Па жња по све ће на овом про бле му, од стра не пи сца ко лум
не је за сад до ста. Ар гу мен ти су ис цр пе ни. Бу ду ће по ле ми ке би 
би ле су ви шне. Ко нец. 
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ЖУ ТО ДУГ МЕ

„Не пу туј у Хо мо ље, та мо ће те уби ти за жу то дуг ме!“
Ова ко гла си ре зи ме при че, све ден на ни во јед не ре че ни це, 

ко јој вре ди по све ти ти па жњу. Ту пред ра су ду увре же ну у гла ва
ма ве ћи не Ср ба (на сам по мен Хо мо ља) то ли ко пу та мо рах да 
слу шам. Бе о гра ђа ни ина че, пре пре ден и угла ђен свет, пред ња
чи са при по ве да њем исте, већ, од Ауто бу ске ста ни це до Срп ске 
ака де ми је на у ка, а ре по ви ње не ле ген де до пи ру и до ња че ћих 
ма га ра ца при ве за них за ка ме ну кло цу, или ма сли ну, из џи кља
лу крај мор ске оба ле. Ма гар ци та кву на ка ра ду од тврд ње „уби
ће те за жу то дуг ме. Ој! Јој! Ој!“, по на вља ју по не кол чи ко пу та 
днев но. Бар јед ном у жи во ту има ли су да чу ју и отр пе Хо мољ
ци, у ра зним при ли ка ма и си ту а ци ја ма, у ко је их је жи вот умео 
од ве сти, ту ма га ре ћу за блу ду… Вул гар но по и ма ње при по ве да
ча, о за ви ча ју и на ра ви Хо мо ља ца, не зна ње тих по вр шних из
ру ги ва ча, пре би се ре кло го во ри о по себ ној сор ти тог твр до
кор ног со ја, на вик ну тог да из соп стве не те ско бе и ру го бе ру жи 
хо мољ ски крај?

За што се бе лег „жу тог дуг ме та“ при пи су је Хо мољ ци ма? 
Прет по ста вљам, да осно ва ове при че, ње на по тка, се же и 

ву че ко рен, из вре ме на де вет на е стог и пр ве по ло ви не два де
се тог ве ка. Из вре ме на кад по Хо мо љу кру жи ше хај дуч ке дру
жи не, по пут Хај дук Рај ка, Поп Мар ти на, Пе тра и Ми ље из 
Ко би ља, Осто је Тин чи ног, Ива на Ба бе ји ћа – „Кра ља Хо мо ља“, 
Стру ји ћа и Ми тро ви ћа из Се не, бра ће Бар бу ло вић, као и мно
гих дру гих не по ме ну тих хај ду ка и њи хо вих ја та ка. Из цр них 
хро ни ка то га до ба. Из ле ген ди о за ко па ном бла гу, оми ље ном 
шти ву Хо мо ља ца, „тра га њу за за ко па ним бла гом – злат ни ци
ма, са кри ве ним по пе ћи на ма, и за пу ште ним ма на сти ри шти ма, 
оста ци ма рим ских утвр ђе ња и гра до ва“? Из при жељ ки ва ња да 
се у ку ћи на ђу ду ка ти – „за цр не да не“?

Зла то има уни вер зал ни је зик, ра зу мљив за сва ког чо ве ка. 
Хо мољ ци су за то зна ли, од вај ка да.

Но, зар го вор злат ни ка, не по зна ју и сви дру ги Ср би? Зар 
оста ли срп ски кра је ви ни су оби ло ва ли са хај дуч ким дру жи на ма? 
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Зар срп ска исто ри ја, на из ве стан на чин не пред ста вља исто ри ју 
на ше хај ду чи је?

По ку шај мо да од го во ри мо на пи та ње, да ли по сто ји раз ли
ка из ме ђу пра древ ног чо ве ка, чо ве ка ан ти ке, чо ве ка сред њег 
ве ка, мо дер ног чо ве ка? Ни је ли жи вот сва ког од њих, и ма да 
при па да ху раз ли чи тим вре ме ни ма, дик ти рао исте по тре бе: за 
је лом, пи ћем, ужи ва њем, љу ба вљу, веч ним жи во том, елик си
ри ма, сла вљи ма, пол ним од но си ма, ра том, ми ром, итд.? Је сте. 
Да кле основ на чо ве ко ва при ро да је у свим вре ме ни ма оста ла 
иста, не про мен љи ва. Фран цуз, Не мац, Ен глез, Рус, Ита ли јан, 
Ср бин ни је имун у „јаг ми за нов цем“. Без об зи ра, на на ци о нал
ну раз ли чи тост и кул ту ру код свих њих из очи ју иси ја ва сјај 
„жу тог дуг ме та“. 

Ја же лим да ве ру јем, да се сте ре о тип при че о „жу том дуг ме
ту“ про вла чи до да на шњих да на, из не ра зу ме ва ња и не по зна
ва ња хо мољ ског кра ја. До ми на ци је ди нар ског кул тур ног обра
сца, а до пи ши мо и ази јат ског, ме ђу Ср би ма. Са мо до вољ но сти, 
срп ског на су шног сле пи ла. Уса мље но сти и ску че но сти ма лог 
је зи ка. Хо мољ ски крај, слу тим у бу дућ но сти, има ће сво је пи
сце и пе сни ке ко ји ће уме ти да тај не се бич ни руд ник осве тле и 
све ње го ве дра го це но сти из ри зни ца из не су на све тло да на. То 
по зва ње, да бо ме, из ве шће са мо свој не и ства ра лач ке лич но сти 
ко је уме ју да про се ју вре ме про шло и вре ме бу ду ће. Да са ме ре и 
пре вред ну ју дог ма тич но на сле ђе. Да на ђу из раз за до ба, што 
на сту па. По зи вам Вас да за жму ри те у ти ши ни на тре ну так, ка
ко би чу ли бо жан стве ну му зи ку, бу ду ћег.

Сум ња ли ца ма, то пло пре по ру чу јем, да из но ва про чи та ју 
Мар ке сов ро ман Сто го ди на са мо ће. По вест о Хо мо љу, мо гла 
би за по не ко га ра до зна лог ду хом би ти дра го це на лек ци ја о хи
ља ду го ди на са мо ће…
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ДР ВЕ НИ АДВО КАТ

Ако сте за ова ко на пи сан на слов, на ни воу до сет ке, по ми
сли ли, ка ко је он већ сам по се би на зив не ка кве од но вих књи га 
ко ју сте у сил ној ка ко фо ни ји и гун гу ли из да вач ке про па ган
де и про дук ци је про пу сти ли да ку пи те и про чи та те, оста ће
те ипак раз о ча ра ни. Ма ко ли ко да тај на слов де лу је по ет ски, 
оста вља ју ћи ути сак сли чан љу ба ви на пр ви по глед, за во дљив 
и по во дљив, ка кав је ина че у ла ко ћи из го во ра; ко ли ко год као 
ко ва ни ца од две ре чи био ви ше зна чан у је зич ким сло је ви ма, 
он ипак ни је из ма штан у гла ви „за не се ња ка“ г. Пи сца. Али, шта 
ви има те од са зна ња да та квом на сло ву, ни је ку мо ва ла ли те
рар на бра ти ја? Мо гло се и та ко што до го ди ти? Уоп ште ре че но, 
зар је бит но ко му је то ком на ста ја ња ку мо вао? Ко је ње гов Ро
до на чел ник? Поп, учи тељ, пан дур, па стир, ла у тар, раз о ча ра на 
и за ви дљи ва ми раш џи ка у ту жном ча су по њу, кад је схва ти ла 
да је мно го тра жи ла, а ма ло до би ла од свет ко ви не уда је, та ко
ре ћи ја дац, или ко јим слу ча јем „та лог вре ме на тру сне срп ске 
исто ри је“, јер, и вре ме се кат кад ша ли са љу ди ма, док раз ви ја 
и не гу је жив ор га ни зам њи хо вог је зи ка. Вре ме при но си чо ве ку 
да ро ве нај че шће у раз ли чи тим об ли ци ма, ва ри јан та ма и зна че
њи ма. Оно у сво јој пу но ћи за чо ве ка, ра ђа лен те, ме да ље, ју на ке 
и јар це. На дим ке. Хо ће ли чо век при ми ти уздар је по сле ди ца 
та ко вул гар но скле па них на ди ма ка, на сло ва и из ре ка? У ко јој 
ме ри? То за ви си од кул ту ре по је ди на ца, оп штег ста ња кул ту ре 
сва ке на ци је, од чо ве ка до чо ве ка. 

Ви ко ји, до сад ни сте чу ли за на ди мак о Др ве ном адво ка ту, 
или се пра ви те да ма ло шта зна те и ра за би ра те о ње му, при ли
ка је да то учи ни те, пре но га упо тре би те. Спе ци фич на те жи на 
тог на дим ка, раз у ме ва ње и упо тре ба истог мо ра ла би да се по
зна је, у су шти ни и по су шти ни, кад се ко од лу чи да га при пи ше 
не ком чо ве ку. Ди ја лог ме ђу љу ди ма мо ра има ти сми сао да не 
би био све ден на пу ко ме ке та ње на ди ма ка. Ако се чо век, би ло 
ко ји чо век, осме ли и учи ни спрем ним да бу де не ин вен ти ван и 
без о бра зан пре ма дру ги ма, те им по ред да тог име на при ро ђе
њу, из но ва ку му је, шта та људ ска сла бост ка зу је? Да на ди мак 
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не по зна је? Да га зна че ње на дим ка не за ни ма? Сме ли се за та
кве ку мо ве ре ћи да су: не са вр ше ни, ду хов но оси ро ма ше ни, 
ру ди мен тар ни у по зна ва њу жи во та, иде о ло шки за сле пље ни, 
остр вље ни над не ја ки ма, у ста њу не про мен љи ве ту ге по це па
ног ка пу та стра шног пу ка, про стог функ ци о ни са ња аме бе, да 
су стра шљи ви пре ма бо љим од се бе, стра шљи ви да при зна ју 
да по сто је мо рал ни ји бо љи и мен тал но очу ва ни ји љу ди по ред 
њих, спрем ни да по сва ку це ну бра не го ло очу ва ње соп стве не 
ег зи стен ци је на туђ ра чун, да по ста ну „до бро вољ ни да ва о ци 
ту ђе кр ви“, да оста ну ушу шка ни „ни ко го ви ћи“, тру ли шум ски 
вр га њи? Ски ца би мо гла би ти пот пу ни ја са до пи си ва њем ка
рак тер них осо би на, чак и ова ко оп скур ног опи са кад су у пи та
њу пор тре ти про сеч них Ср ба. Ку мо ва. Ср би ужи ва ју да са мо
му че, јед ни дру ге, сва ко ја ким на дим ци ма.

Кад за ког чо ве ка ка жу да је Др ве ни адво кат, ну жан је опрез. 
Зна че ње овог на дим ка осми слио је ве ро ват но „ни шчи дух“ у 
соп стве ној не мо ћи, да упо зна и при зна не моћ вла сти тог си ро
ма шног ду ха. Ње га углав ном дик ти ра за вид ност, од бој ност пре
ма из гра ђе ним и ства ра лач ким лич но сти ма, лич но сти ма са ста
вом, ја сном пред ста вом о љу ди ма, вре ме ну и све ту, лич но сти ма 
са из гра ђе ним вред но сним си сте мом. Јеф тин и по гр дан на чин 
изу ма „ни шчег ду ха“ у не и ма њу ар гу мен та ци је и од го во ра, не 
схва та њу и не при хва та њу уло ге ко ја му при па да у окру же њу 
пре ма мо ћи ма ко је по се ду је, на тај на чин на сто ји да три ко ви ма 
ели ми ни ше на дах ну ти је, бо ље и све стра ни је ду хо ве по ред се бе. 
Да ствар ност под ре ди ме ри ко ју но си од ро ђе ња у се би, сво де ћи 
је на сво ју па ту ља сту ме ру. Да љу де ко ји су бо љи, те са па ме ћу 
и ин те ли ген ци јом штр че над дру ги ма, по ко си јед ним за ма хом. 

Вул гар ност на дим ка Др ве ни адво кат у на шем на ро ду и (не)
кул ту ри, из два ја се у још јед ној по себ но сти да се при ле пљу је 
је ди но му шкар ци ма. На ди мак по пут „Се ка Пер са“, за раз ли ку 
од ње га, има дру га чи ју ми ру. При ме ра ра ди, он по сво јој свр си 
слу жи да обе ле жи ка квог „мла ко њу“, те се та ко у „сво јој уни
вер зал но сти“ при пи су је јед на ко же на ма и му шкар ци ма, де ци, 
ста ри ма и мла ди ма. Али, и он је ру жан и не до ту па ван. 

Нор ма лан чо век мо же има ти сим па ти ја пре ма на дим ку 
Др ве ни адво кат. Не ка ко тај на ди мак, иако про из ве ден од „ни
шчих ду хом“ си гу ран је знак да има те пред со бом дра го це ну 
лич ност. Кад га чу је те, ве се ли – не ве се ли, обра ти те па жњу на 
осо бу ча шће ну тим бе ле гом. Те сти рај те не ке од ста во ва из ове 
пи са ни је. Нор ма лан чо век, не сме се би до зво ли ти да др жи 
стра ну при ми тив ног све та, ње го вог обра сца за оби та ва њем у 
гли бу по лу ми то ло шког реч ни ка, ње го вом жи ла вом и ду бо ком 
ко ре њу и пре тра ја ва њу у на чи ну оп хо ђе ња и на чи ном жи во та.
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СВЕ ТЛОСТ СЛЕ ЂЕ НИХ СУ ЗА

Дру го из да ње мо но гра фи је „Ми ле не Па вло вић Ба ри ли“ би 
штам па но пот крај осме де це ни је 20. ве ка. При пре ми и по слу 
око ње ног зах тев ног по ду хва та, при хва тио се та даш њи из да вач 
Цен тар за кул ту ру По жа ре вац, те та ко Мо но гра фи ја о жи во ту 
и ра ду зна ме ни те сли кар ке и пе сни ки ње до би свој јав ни жи вот. 
За при ли ке и усло ве у ко ји ма је ра ђе на, Мо но гра фи ја бе ше ве о
ма ус пе ла. Њен ти раж од 2000 при ме ра ка, то ком две де це ни је, 
сти гао је до ру ку мно гих пош то ва ла ца Ми ле ни ног де ла, љу ди 
од ду ха и кул ту ре, што у Ср би ји, што ши ром све та. Важ но је 
ре ћи, ка ко је Мо но гра фи ја би ла нај бо љи и нај пле ме ни ти ји ди
пло ма та ко га смо до сад има ли у на шем гра ду. Текст о Ми ле ни
ном сли кар ском де лу на пи сао је гдин Ми о драг Б. Про тић, а уз 
текст су пред ста вље на ре пре зен та тив на сли кар ки на де ла, и по
е зи ја. Ста во ви и за па жа ња гди на Про ти ћа чине не за о би ла зни 
те мељ за ту ма ч е ња, кад је у пи та њу Ми ле ни но де ло. Пи шу ћи 
их гдин Про тић је ис пи си вао нај по у зда ни ји пу то каз за то исто 
де ло кроз вре ме. Те мељ ко ји, не по пуш та, ни ти се ма на ком ме
сту кру ни. По сле све га, дру го из да ње је до тра ја ло, остао је са
мо сим бо ли ч ан број при ме ра ка – тек, се дам де се так, бриж љи во 
чува них у ма гаци ну из да ва ча. За по зва не и из у зет не го сте. Шта 
нам ва ља чини ти?

Сан ко ји го ди на ма са ња смо и не до са ња смо, а, по ко ме се 
тре ба ло одав но при сту пи ти из град њи Мо дер не га ле ри је за де
ло Ми ле не Па вло вић Ба ри ли (у ко јој би се да ло на па ме тан на
ч ин из ло жи ти, це ло куп но сли кар ки но де ло), по све му су де ћи, 
уздај мо се, до го ди ће се мож да, тек, са уме ћем на ших си но ва и 
уну ка. Ка мо сре ће и да та ко бу де! Да ко јим слу ч а јем, и они не 
по сту пе, по пут нас пре да ју ћи бри гу „са ко ле на на ко ле но“, сво
јим пак по том ци ма? Ми ле ни но де ло, за сад, де лу је у про сто ру, 
ко ји је гра ду По жа рев цу за веш та ла сли кар ки на мај ка Да ни ца 
Па вло вић, те и у оном до да том (скр пље ном) про сто ру ко ју По
жа ре вља ни „по пут ку ти је ши би це“ до гра ди ше. У крај ње си ро
маш ном кут ку, не до вољ ном да од го во ри основ ном за дат ку – 
Ми ле ни ном та лен ту, ње ном де лу ко је оста за веш та но на част 
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По жа рев цу. Тај, иако ску ч ен про стор, ко ли ко год се то да ло, 
„опле ме њен у свом си ро маш тву“, пр во ра зред но је ме сто за део 
не са мо сли кар ки ног де ла, већ по жа ре ва ч ког иден ти те та. То би 
сва ки По жа ре вља нин мо рао да раз у ме.

Га ле ри ја ко ја би се у част Ми ле ни ног де ла са гра ди ла, би ла 
би до бро трај не кул ту ре, а та ква до бра на ста ла у ду ху, из ду ха 
и за рад ду ха, ма ка ква кли ма да оби та ва у друш тву, пре тра ја
ва ју. То је ко рен, на ко ји срп ски на род и срп ска кул ту ра тре ба 
да се осла ња ју, из ко га тре ба да из ра ста ју. Тра ди ци ја ни је са мо 
прош лост, неш то што се до го ди ло пре нас, ми мо нас. Тра ди ци
ја је дух на шег ли ца. До ба на ше од го вор но сти. 

Не сре ћа је да у на шем на ро ду, они ко ји ма је да то да раз у ме
ју ту бла го твор ну суш ти ну, и ко ји би ра ди је гра ди ли Мо дер ну 
га ле ри ју, од на при мер фуд бал ских ста ди о на и са вре ме них „Гла
ди ја тор ских аре на“, чине ма њи ну. 

Пред у зе ћа се осни ва ју, по слу ју ус пеш но, а он да про па да
ју, еко но ми је има ју уз ла зну ли ни ју у сти ца њу про фи та, а он да 
на сту пе вре ме на кри зе, и за ма јац по ч не да се вр ти ис по ч ет ка. 

Си ро маш тво ни ког не оправ да ва да се не за по ч не та кав про
је кат, јер, си ро маш тво пу ту је уз наш на род „од ка да је све та и ве
ка“. Си ро маш тво ни је ар гу мент, ко ли ко кри за ду ха. На шег ду ха.

Го ди на 2009. је го ди на ју би ле ја. Сто го ди на од сли кар ки ног 
ро ђе ња. Љу ба зно осо бље – упра ва Фон да ци је Ми ле не Па вло
вић Ба ри ли, при пре ма низ кул тур них до га ђа ња и ма ни фе ста
ци ја тим по во дом. Та на сто ја ња за слу жу ју по хва лу. Ипак, за
пи тај мо се, ако већ не мо же мо са гра ди ти Мо дер ну га ле ри ју за 
Ми ле ни но де ло, има ли не ч ег што мо же мо и мо ра мо учини ти у 
го ди ни ју би ле ја? Дру го из да ње Мо но гра фи је је на из ма ку. Сим
бо ли ч ан ти раж од се дам де се так при ме ра ка, пла ну ће очас. Ни је 
ли вре ме, да у го ди ни сто го диш њи це ро ђе ња, одш там па мо Тре
ће из да ње те књи ге? Тре ће из да ње, до пу ње но са но вим уљи ма 
сли кар ке, ко ли ко ју че при спе лим у Ми ле ни ну Фон да ци ју? Ни је 
ли вре ме да фи на сиј ски без ре зер вно по др жи мо ту иде ју? шта 
год она да кош та, да од ре ши мо ке су. Да не пи та мо за це ну. Ка
ква би то Мо но гра фи ја са са вре ме ним штам пар ским до стиг
ну ћи ма би ла? Мо же ли ко по ми сли ти? Мо же ли до маш та ти? 
Ко ли ко би та књи га у бу ду ћем вре ме ну зна ч и ла, Фон да ци ји, 
на шој пре по зна тљи во сти ме ђу дру ги ма, По жа рев цу? 

За та кав про је кат, ве ру јем да има па ме ти у оп скур ним вре
ме ни ма, о, ви, ма ло број ни при ја те љи!? То би мо ра ла да бу де 
на ша ли ч на кар та! Ли ч на кар та и во дич гра да По жа рев ца. 

Да сли кар ка Ми ле на Па вло вић Ба ри ли (да ле ко од род ног 
до ма) ни је ве ро ва ла и пи са ла: „Ка ко је не бо над По жа рев цем 
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нај ле пше на све ту“, ка ква би ње на ве ра би ла? Ако ми не ве ру
је мо, и не раз миш ља мо сли ч но њој, ка кав ће би ти По жа ре вац? 
Хо ће ли има ти сми сла без та кве ве ре?

Упи тај мо се, на глас, и за ми сли мо, је смо ли без Тре ћег из да
ња сли кар ки не Мо но гра фи је до стој ни ње ног ју би ле ја? Ви ди мо 
ли Све тлост сле ђе них су за?
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СА ЧУ ВА ТИ ДО СТО ЈАН СТВО

По сто ји час кад чо век тре ба да од сту пи, из по сла у ком се 
за те као. Би ва вре ме кад ва ља на ћи нео п ход ну ме ру за та кав по
сту пак. Ра ди вла сти тог до сто јан ства, чо век мо ра по зна ти тре
ну так, кад тре ба ба та ли ти та кву ра бо ту.

До са да шњи пи сац: цр ти ца, опа жа ња, ко лум ни се умо рио на 
из ве стан на чин, бе ле же њем исти на о ли цу и на лич ју гра да По
жа рев ца. Срп ском на ро ду.

Ве ру ју ћи ка ко је град По жа ре вац за слу жио сло бо до ум ну и 
не пот ку пљи ву гра ђан ску но ви ну, пи сац се при хва тио да у „не
слав ном до бу“ „на то ва ри крст се би о врат“.

Пи шу ћи тек сто ве, он се ни је оба зи рао на „се ки ре“ по диг
ну те над гла вом, на це ну ко ју је мо рао су сре та ти и пла ћа ти ус
пут. Упо зна ва ње „па ту ља ка ода них јеф ти ној по ли ти ци“, ода них 
ћиф тин ским ин те ре си ма, удо во ља ва њу соп стве них апе ти та 
„за до во ља вља ња по тре ба уста и гу зи це“, а не оп штој до бро би
ти, би ло је део суд би не, у су шти ни – ја лов је по сао. Слу же ње 
исти ни при но си го рак укус. Увек го рак укус. 

На кон све га на пи са ног, да ли се што ме ђу по жа ре вља ни ма 
про ме ни ло? Да ли је ишта од на хе ре ног ис пра вље но? Ре као бих 
у сло бод ним ча со ви ма на дах ну ћа, ма ло то га. Го то во ни шта. 

По тре ба да се ро бу је ко ло те чи ни, инер ци ји, ла жи ма, илу
зи ја ма, пре сној си ро вој ствар но сти над вла да ва.

Исти на се ти че ма ло ког. Ср би ма је до исти не ста ло ко ли ко 
и до лањ ског сне га. Са оп шта ва ти исти ну Ср би ма ни је упут но. 

Има ли сми сла по вла ђи ва ти по лу ми то ло шком срп ском 
мен та ли те ту – та ко вул гар ном по и ма њу на ше ствар но сти, жи
во та? Са о бра зи ти се са њи ма?

Нео ба зи ра ње на исти ну, не зна чи да она не по сто ји!
И он да кад је по зна је са мо је дан чо век, ча стан у на ме ра ма 

и од но су пре ма њој, чи ни се до вољ ним за образ и спас јед ног 
дру штва.

По све ће ни има ју сна ге да се осме ле да иду раз све та. Ма ло
број ни ма је при ро да по да ри ла кич му за пра ву свр ху, да оста ну 
ус прав ни. Исти на, слу же ње ње ним вред но сти ма, из и ску је жр тву.
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Бо лест на шег дру штва, ту жна и жа ло сна, по чи ва на чи
ње ни ци да је не спрем ност истог дру штва, да поч не са све о бу-
хват ним ле че њем не из ве сна. Не моћ да тра га за ле ко ви ма, ви ше 
је но очи та. Стра шна је слут ња, да ће бо лест тра ја ти, оно ли-
ко вре ме на, ко ли ко јој је би ло по треб но да се раз ви је. По ла ве ка!

Али, мо жда је бе ле же ње исти не о на шој ствар но сти, по кре
ну ло „ствар са мр тве тач ке“. Та ве ра је ну жна. 

Да се свет, за јед ни ца ни је сур ва ла до вра га, све до че они 
рет ки чи та о ци, ко ји су ве ро ва ли ре до ви ма ис пи са ним у „ко
лум на ма“. Они су по ред вој ске без об зир них, са о се ћа ли са исти
ном. Под у пи ра ли је пре ма свом уме ћу. До вољ но.

Ко лум на је кроз вре ме, сте кла до ста при ја те ља и не при ја те
ља. Са ала лом им би ло.

Пи сац ко лум не се вра ћа свом основ ном по сла њу: по е зи
ји. Оној ко ја исти ну и жи вот је ди на мо же да оправ да. Пу тем 
по е зи је. 

По е зи ја је у ду би на ма са мог би ћа и она је де ло ва ње у би ћу. 
По е зи ја је сун че ва све тлост, од ко је се би ће раз ви ја.

Оста ти не у пр љан за да так је сва ког чо ве ка. 
На кра ју, шта мо же чо век ре ћи, а да се не по сти ди. Ћу та ње 

је ле ко ви то.
Ако се ко од ва жи слу же њу исти ни, не ка зна, да мо ра са вла

да ти на ук да би ра дру штво и при ја те ље, пре ма се би.





II
ПРЕПЕВИ

Влашке басме
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ДО БРО ЈУ ТРО РЕ КО ЈОР ДАН СКА!*

I

1
(По хва ла СЛА ВИ)

На ве ли ким ко ла чи ма ле же ма ли ко ла чи,
пре кр ште ни кр сти ћи ма од те ста.
На ве ли ким ко ла чи ма кру ни це од цве ћа
пре тва ра ју се у крст кад их ви но на то пи.
На ма лим ко ла чи ма ус пра вља ју се све ће,
над про јом ко ја је те мељ ку ћи шта и све та.
На ве ли ком ко ла чу се јем ша ку жи та,
и ис пи јам ову ча шу,
за Сла ву ко ју вас кр са вам.

2
(За пре са хло сун це)

Иди на ре ку са три ка ме на
и окре ни се ка ис то ку,
пиј сун це су во и још су вље,
до бро сун це је на не бу,
а сун це нај су вље,
са во дом опра но,
опрао сам га и ба цио.
У цр ном мо ру уто пих га,
а три де вој ке
сун че ве га са че ка ше,
са по ста вље ним сто ло ви ма,
та мо не ка пи је,
та мо не ка је де,

*) Вла шке ба сме са ку пи ли Алек сан дар Лу кић и Бен Мла де но вић. Пре пе вао на срп
ски Алек сан дар Лу кић. Ви де ти ви ше у „Белешкама“ на кра ју књи ге.
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а он нек’ оста не
сја јан као ме се чи на,
ко зве зде на не бу,
ко ро са по зе мљи…

II
(Про тив уро ка)

3
Мо жда су се чу ди ли што је ве ли ки,
што ни је ве ли ки?
Мо жда су се чу ди ли што је ма ли,
што ни је ма ли?
Мо жда су се чу ди ли што ра сте,
што не ра сте,
што го во ри, што не го во ри,
што је леп, што ни је леп?
Да се не чу де ње му!
Нек’ се чу де јед ном пу сти ња ку ве ли ком,
што про ла зи пре ко се ла
и на ку рац се осла ња.
Да се чу де гу зи ци, и пич ки,
чи ја су уста окре ну та на до ле,
ал’ се не про су;
ја ду нух пре ко но са,
а нос пре ко гла ве –
урок нек’ оде оном ко га по сла,
ко га је оста вио,
ко га је бо ле сном на ме нио.
Уре че ни нек’ оста не,
сја јан као ме се чи на,
као су во зла то очи шћен,
ко од мај ке ро ђен,
ко од оца по се јан,
Све та Дје ва Ма ри ја
и мо ја уста нек’ по мог ну!
Ја раш чи ни тељ,
Све та Дје ва Ма ри ја из ле чи тељ,
да га из ле чи мо,
да га оздра ви мо,
нек бу де леп ши
не го што је био. Амин!
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4
Ја ду нух у гла ву,
урок оде у се ло,
на гла ву ко га је по слао,
на гла ву ко га је из ре као.
Ни су се чу ди ли што је ве ли ки,
ни су се чу ди ли што је ма ли,
ни су се чу ди ли што је леп,
ни су се чу ди ли што је ру жан,
ни су се чу ди ли што је де бео,
ни су се чу ди ли што је мр шав,
али се чу ди ше
три ма арап ским кће ри ма,
њи ма се чу ди ше,
њи ма се и раш чу ди ше.
Вра тио сам оно ме
што га је уре као,
на гла ву оног што га је ура мио.
Де те оста де чи сто,
сјај но као ме се чи на,
ко зве зда са не ба,
ко ро са са по ља,
ко бо си љак из гра ди не,
лек и Све та Дје ва Ма ри ја
из мо јих уста не ка по мог ну.

5
Ду нух у че ло
да се чи ни
из гу бе у пла ни ни.
Ко је учи нио да се рас пук не,
ко је про клео, раз био се и рас пу као.
По шао је бо ле сник пу та њи цом,
су срео се са учи ни тељ ка ма.
Оне су се чу ди ле, и учи ни ше му,
учи ни ше и раз бо ле се;
за по ма гао је жа ло стан,
али га ни ко на све ту ни је чуо,
раш чи ни тељ ка пљу вач ком пљу ну,
и бо сиљ ком очи сти,
чи ни ода гна у мор ске ду би не,
и лек од Све те Дје ве Ма ри је
бо ле сном нек’ су у по мо ћи!
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6
(За ку ћу, фа ми ли ју и на пре дак има ња)

Бо же по мо зи,
да нам Бог по мог не!
Са очи шће ним ли цем
и од ве за ним је зи ком!
Амин! Амин! Мо је пе сме
и пе сма Бо жи ја,
и Све та Ма ри ја Дје ва,
не ка лек бу ду оном ком’ се пе ва!
Кре нуо бо ле сник пу та њи цом
и сти гао на ве ли ки друм,
су срео се са чи ни ма,
ко је га не пу сти ше
да се су срет не са Бо жи јом во љом,
већ га чи ни и враџ би не об у зе ше.
Ку као је на сав глас
и до зи вао до не ба,
и су зе су му ка пља ле на зе мљу,
ни ко на све ту ни је га чуо,
са мо Све та Дје ва Ма ри ја,
са не ба га чу,
и на мер де ви на ма од сре бра и зла та
си ђе, узе га за де сну ру ку
и у уста му удах ну жи вот.
Ра ши ри кри ло и ру ка ве за вр ну,
струк бо сиљ ка узе у де сну ру ку,
и ле ко ви ту пе сму по зва
да је зи ком раш чи ни,
да бо сиљ ком по ме те,
и опе ре во дом,
и ока ди та мја ном
чи ни и уро ке по сла те у зао час –
они су по сла ли јед ном ру ком,
ја их вра ћам са две,
они су по сла ли са две,
ја их вра ћам са три,
они су по сла ли са три,
ја их вра ћам са че ти ри,
они су по сла ли са че ти ри,
ја их вра ћам са пет,
они су по сла ли са пет,
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ја их вра ћам са шест,
они су по сла ли са шест,
ја их вра ћам са се дам,
они су по сла ли са се дам,
ја их вра ћам са осам,
они су по сла ли са осам,
ја их вра ћам са де вет –
мо ју во љу ни ко не мо же да по бе ди,
вра ћам их са два но жа, га зди,
да се с њим из гу бе и у мо ру уто пе,
а он нек’ оста не очи шћен,
као ме сец и зве зди це,
као сјај но зла то,
као стих из пе сме,
као лек и здра вље,
као би стра во да са кла ден ца,
као ја је у ко ко ши,
ко зе ле ниш из ба шти це.
Брз ко во да,
сла дак ко мед,
ме кан ко ка ди фа,
на во ди ци би строј
нек’ се бо ле сник из ле чи
и лек од Све те Дје ве Ма ри је
нек му по мог не…

7
Ко је уре као, тај се рас пао,
ко је учи нио, тај се рас пу ко.
Ма ле на ме тло, ве ли ка го спо ђо,
као што знаш да бу деш да њу чи ста чи ца,
но ћу бу ди чу ва ри ца,
да са чу ваш мо је де те,
од ала и ажда ха,
од шум ског оца,
од шум ске мај ке,
да га бра ниш,
да га чу ваш
од зо ре до по но ћи,
од по но ћи до пра ско зор ја,
од пра ско зор ја до из ла ска сун ца,
од из ла ска сун ца до по дне ва,
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од по дне ва до по по дне ва,
лек од Све те Дје ве Ма ри је
нек’ мом де те ту бу де,
да оста не сјај но као ме се чи на,
ко зве зди це на не бу,
ко ро са по зе мљи,
ко бо си љак у гра ди ни,
као што се бо си љак отре са
од ро се и се ме на,
та ко нек се отре се мо је де те,
од уро ка,
од ре чи ко је об у зи ма ју,
и ла жи, и нек’ оста не сја јан као ме се чи на,
ко од мај ке ро ђен…

8
Ка ко се отре са бо си љак од ро се,
та ко да се отре се де чи ја гла ва од уро ка,
ако је урок од же не –
да јој се си се осу ше,
ако је од де вој ке –
да јој от пад ну цр ни кур ју ци ко се,
ако је од му шкар ца –
да му се но ге оду зму…

8а
Као што се отре се бо си љак од ро се,
та ко нек се отре се
ова де чи ја гла ва од уро ка,
ако је од же не –
нек јој от пад ну си се,
ако ли је од де вој ке –
нек јој от пад не ко са,
а ако је од му шкар ца –
нек му от пад ну му да…

9
Амин, Амин, пе смо мо ја,
пе смо мо ја и Бо жи ја!
По шао уре че ни
у су срет сле пој пу та њи ци,
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ви чу ћи, за по ма жу ћи,
ве ли ким гла сом до не ба и зе мље,
ни ко на све ту га не чу је,
са мо Све та Дје ва Ма ри ја га чу,
кри ла ра ши ри,
ру ка ве за вр ну,
и си ђе низ сту бле од сре бра и зла та,
и на сто ли цу од зла та се де –
уре че ног при хва ти у кри ло
и упи та га:
За што си се та ко упла шио
и та ко гла сно за по ма жеш?
– Ка ко да не за по ма жем
кад сам пу тем по шао
и су срео чу му и чу ми не чу ме
ко је ме об у зе ше,
ме со ми са сец ка ше,
и крв ми пу сти ше,
и на зе мљу ме стро ва ли ше?…
– Ћу ти и не ви чи,
јер раш чи ни тељ ка сти же
и усти ма раш чи ња ва,
и ду ну пре ко је зи ка,
и ру ка ма опра вља:
ста вљам ме со на ме со,
и ко ску на ко ску,
и још леп ше,
и још бо ље,
и још бо ље не го што је би ло,
раш чи ни тељ ка усти ма раш чи ња ва,
Го спод и Све та Дје ва Ма ри ја,
бо ле сном лек да до ше
и бо ле сног усти ма из ле чи ше…

10
Пти чи це си ва, из над и ис под,
ис кљу цај све уро ке
и враџ би не,
урок ко ји об у зи ма,
и па ко сти, ла жи и пре ва ре,
из ва ди их и ис под кри ла их ста ви,
и у ка мен – кре мен од де вет зве зда их ста ви.
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Бо ле сни оста де, сја јан као ме се чи на,
као зла то су во чист,
ко од мај ке ро ђен,
ко од оца по се јан.
Лек и Све та Дје ва Ма ри ја
и мо ја уста не ка по мог ну,
ја раш чи ни тељ,
Све та Дје ва Ма ри ја из ле чи тељ,
да оздра ви мо,
још леп шим и до па дљи ви јим
да га учи ни мо
не го што бе ше…

11
Чи ни и ре чи ко је учи не,
кра ва ли же сво је те ле,
ов ца ли же јаг ње,
ов ца ја ло ви ца
ли же ту ђу ву ну,
а ја ли жем сво је че до
од чи ни и учи на.
Ко је учи нио, нек’ га Бог рас па ме ти,
нек’ се ре чи што об у зи ма ју рас пук ну.
Чи ни и уро ци, устук из гла ве мог де те та, 
ко је учи нио, вра ти ло му се,
ко је уре као, нек му пих ти је за ви чај бу ду.

12
По мо зи Бо же!
Да нам Бог по мог не
оза ре ним ли цем,
од ве за ним је зи ком.
Амин, Амин, пе смо мо ја!
С Бо гом и
Све том
Дје вом
Ма ри јом.
Лек нек бу де ко ме пе вам.
По шао је за љу бље ни пу та њи цом
и су срео учи ни тељ ке на пу ту
ко је не по шту ју Бож ју во љу,
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чи ни ма га за чи ни ше,
по сла ше му на ср це,
за ма за ше, ла жи ма уше ће ре ним ко мед,
и оба су ше га.
Он је че знуо и ту жио,
ве ли ким гла сом до не ба,
су зе као лет ња ду га пре ко зе мље,
Све та Дје ва Ма ри ја ње гов глас са не ба чу:
си ђе низ сту бле од сре бра и зла та,
за де сну га ру ку узе
и удах ну му у уста,
и лек му по че тра жи ти.
Све та Дје ва Ма ри ја
с гла ве му ски ну ко жу од јар ца,
са ли ца ко жу од жа бе
ко ју са мо ноћ по зна је,
са ру ку му ски ну псе ће ша пе,
са си са му ски ну ма че ћу ко жу,
са сто ма ка ко жу ли си це,
са оцр ње ног ли ца ма глу,
са ле ђа дла ку меч ке дла ка ве,
и облак де бео,
опра га и окру ни га
Све та мај ка Ма ри ја моћ на,
та квог га не ће оста ви ти,
на гла ву му ви сок бар јак ста ви,
на не жну ко су
пе ро од ја ре би це,
на две обр ве два цве ти ћа.
Ко ме се он бу де сви део,
без ње га да не мо же,
у два ок це та два дуг мен це та,
у две но здр ви це две све ћи це,
у две ја го ди це два кр сти ћа,
на две усни це мед но са ће,
са ким бу де при чао уста да му за сла ди,
на врх је зи ка гру мен чић ше ће ра,
да му реч бу де слат ка
и код ве ли ких и код ма лих,
и љу ди ма и ца ре ви на ма и ком ши лу ку.
Ко га угле да, да не мо же без ње га,
да му лек Све те Дје ве Ма ри је по мог не.
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13
(Во да за од ве зи ва ње и отва ра ње рса)

По мо зи Бо же!
Да нам Бог по мог не
са ли цем оза ре ним,
са је зи ком од ве за ним.
Амин, Амин, пе сми мо јој!
С Бо гом и Све том Дје вом Ма ри јом,
лек нек’ бо ле сном бу де.
По шао бо ле сни пу та њи цом,
сле пим пу тем,
су сре ле га во де
ко је те ку са де вет пла ни на,
пла ни не су се по ме ри ле и ли шће је опа ло,
во да се за му ти ла.
За хва ти ла сам во ду ча шом
од сре бра и зла та – во ду су сре ту шу,
во до су сре ту шо,
ка ко знаш да опе реш ка мен чи ће од смо ле,
и вој нич ке но ге, ко шу ље од бла та,
та ко да опе реш и уре че ног,
од за кљу ча но сти,
од ве за но сти.
Оне во ду за кљу ча ше,
ја од кљу ча вам,
ка та на нац кљу чем от кљу чах,
са чво ро ви ма од ве шо ке
и чво ро ви ма од гро здо ва.
Чво ро ви ма за ве за ног од ве зах.
Ве за не ства ри,
за кљу ча не ства ри,
чи ни и уро ке,
је зи ком отво рих,
бо сиљ ком по чи стих,
та мја ном ока дих,
во дом опрах,
да се от кљу ча,
да се од ве же,
да иза ђе и да кре не,
да иде у пр во се ло,
да про ђе Ви тов ни цу,
од Ви тов ни це да про ђе Мла ву,
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а од Мла ве да про ђе Мо ра ву,
да иде у дру го се ло,
да иде у тре ће се ло,
та мо га че ка ју три де вој ке,
ис под јед не вр бе,
јед на игра, дру га раз и гра ва,
тре ћа би је зи до ве од ма гле,
да до не се лек,
лек да из ле чи,
уре чен да оздра ви,
лек и Све та Дје ва Ма ри ја
не ка по мог ну уре че ном!

14
Амин, Амин,
ја се мо ли им све то ме Јо ва ну,
и све ти Јо ван мо ли Ар хан ђе ла,
а све ти Ар хан ђел се мо ли
Ве ли ком Пет ку,
Ве ли ки Пе так се мо ли,
че тр де сет и че ти ри сла ве,
да ни је јед но дне вић,
да ни је јед но ме се чић,
да ни је ро ђен на Бад њи дан.
Са мај ком и оцем,
са бра ћом и се стра ма,
са ста рим ро ди те љи ма,
ко је ни ко не зна.
Две во де ни це за ме ља ву,
јед на гра на од ора ха,
је дан цр вен ко нац од сви ле,
ко ли ки је ам од ор ме,
код ја бу ке пе тров ке,
ка тан цем га ве жеш
и кон цем из ме риш,
ко ли ки је ам,
као што је сун це у зе ни ту,
и за то че ни ци из ла зе из там ни це,
та ко да он иза ђе из на руч ја смр ти,
ја са из ба вље њем,
Све та Ма ри ја са из ле че њем.
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15
Не по тре сох плот,
већ про тре сох ба ру,
про тре сох ђа во ла,
са мај ком,
са оцем,
и са мла до же њом,
и са мла дом су ђе ни цом,
ја про тре сох,
ја про бу дих,
су ђе ни ци сво јој по слах,
не дај те јој да је де,
не дај те јој да ше та,
не дај те јој да спа ва,
док код ме не не до ђе,
па она ко ја бу де,
да до ђе ме ни у сан,
да се ја ви и да ка же:
јер ја сам јој по слао
и мла ду и мла до же њу,
и ку ма и ста рог сва та,
да је до ве ду но ћас у сан,
да ми по ка жу ко ја је,
и ка ко се зо ве.

16
(Лист зе ле не оско ру ше)

Зе лен лист од оско ру ше;
по ђох уве че по хла до ви ни,
да ви дим дра гу, у до ли ни.
Уже лео сам се тво је љу ба ви, дра га,
ни сам те ви део одав но,
го ди ну да на, мо жда и ви ше,
не мам гла са о те би,
до шао сам ове ве че ри по те бе,
да те во дим сво јој ку ћи,
да ми бу деш не ве ста,
да те во дим овим дру мом,
не ка сви мом ци умру од че жње…
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17
До бро ју тро,
ре ко Јор дан ска,
кла ден цу Ада мов,
ја сам до шао да ме опе реш
од уро ка и ла жи,
и од ре чи ко је об у зи ма ју,
уро ке, ре чи ко је об у зи ма ју,
вра ти на зад,
оном ко је учи нио –
кад ја бу дем про ла зио
кроз на род и мно ге све то ве,
да бу дем нај ви ђе ни ји,
да бу дем чу вен,
ко из пу шке пу цањ,
ко на свад би не ве ста,
да бу дем нај чу ве ни ји –
лек и Све та Дје ва Ма ри ја
не ка ми по мог ну.

III
(Про тив ма ђи ја)

18
Ма ђи је од пет ка,
ма ђи је од су бо те,
ма ђи је од не де ље,
ма ђи је од по не дељ ка,
ма ђи је од утор ка,
ма ђи је од сре де,
ма ђи је од че тврт ка –
се дам да на у не де љи,
се дам се ухва ти ше за ру ке,
јер ја их из бо дох,
са де вет вре те на,
са де вет ига ла,
и од ома ђи ја ног их оте рах,
у цр ном мо ру их по да вих,
рас ту рих у мор ској пе ни,



104

ома ђи јан оста сја јан као ме се чи на,
ко зве зда на не бу,
ко ро са на зе мљи,
ко бо си љак у гра ди ни.
Ка ко се отре са бо си љак од ро се и се ме на,
та ко не ка се отре се ома ђи ја ни од ма ђи ја.
Лек и Све та Дје ва Ма ри ја
од мо јих уста не ка му бу де.
Све та Ма ри ја из ле чи тељ ка,
ја од ма ђи ја вам.

19
(Ве ли ко вра ћа ње)

Оне су вра ћа ле са јед ном,
ја вра ћам са две,
оне вра ћа ју са две,
ја вра ћам са три,
оне вра ћа ју са три,
ја вра ћам са че ти ри,
оне вра ћа ју са че ти ри,
ја вра ћам са пет,
оне вра ћа ју са пет,
ја вра ћам са шест,
оне вра ћа ју са шест,
ја вра ћам са се дам,
оне вра ћа ју са се дам,
ја вра ћам са осам,
оне вра ћа ју са осам,
ја вра ћам са де вет,
са оба две ру ке.
Од пре са хле ба ре,
ни ко не мо же да ме над ја ча.

20
Крст на сто лу,
крст у ку ћи,
крст у че ти ри ћо шка ку ће,
са вра ти ма отво ре ним.
Ни је ку ћа, већ ко ли ба
– ко у њој се ди?
Се ди Јо ван и Јо вањ дан,
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а од по сла шта ра де?
Бо ле сно га они дво ре,
чу ва ше га, дво ри ше га,
од сад до ве че ри,
од ве че ри до по но ћи,
од по но ћи до зо ре,
од зо ре до пр вих пе тло ва,
од пе тло ва до по дне ва,
од по дне ва до за ла ска,
од за ла ска па до на век.
Чу ва ше га, дво ри ше га,
од ала и але ти на,
од вам пи ра и вам пир чи на,
од шум ске мај ке,
од шум ског оца,
од мај ке за бра на,
од оца за бра на,
од во де не мај ке,
од во де ног оца,
чу ва ше га,
па зи ше га,
и све але од ње га
у пла ни ну оте ра ше,
а он из ле чен оста де.

21
Ср пе ма ли, ве ли ки го спо ди не,
као што знаш да бу деш да њу жње лац,
но ћу бу ди чу вар,
да чу ваш мо је де те
од ала и ажда ха,
од леп ти ра и леп ти ри ца,
од Шум ске мај ке,
од Шум ског оца.
Се ди Јо ван и стра жа ри,
од пред ве че
до по но ћи,
од по но ћи
до пр вих пе тло ва,
од пр вих пе тло ва
до пра ско зор ја,
од пра ско зор ја
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до руч ка,
од руч ка
до по дне ва,
од по дне ва
до ве че ри –
мом де те ту
лек нек’ бу де!
јер је се део и чу вао га,
и све але ода гнао,
и оно сјај но оста
као ро са на па ди ни,
ко бо си љак
у гра ди ни.
Лек од Све те Ма ри је
мом де те ту не ка бу де.

22
Ма ђи је ноћ не,
де вет да на, де вет но ћи,
ма ђи је од ан ђе ла,
ма ђи је са зе мље,
уче ста ле ма ђи је,
жен ске, му шке,
кра вље, коњ ске,
ма чи је, ко ко ши је,
свињ ске, ку че ће,
ма ђи је од де ве де сет и де вет ли ца.
Ка ча ма ком те узех,
со љу те по со лих,
у ду би не мо ра што по слах
– три ћер ке Бо жи је
са че ка ше са по ста вље ним сто ло ви ма,
с пер ја ни цом рас про стр том,
не ка је де,
не ка пи је,
та мо да се трг ну,
а он не ка се из ле чи.
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IV

23
(Ба сма про тив не ча сти вог ко ји се са крио у ви ме ну)

Бе жи не ча сти ви, про кле ти,
ур ни са ни, сру ше ни,
псе то чу па во,
из ви ме на иза ђи,
јер те ума зах
го ван це том од псе та,
ко је је гад ни је од те бе,
и сти го ше те де вет па са,
са де вет ба чи ја,
пси те ола ја ше,
куч ке те по је до ше,
по је до ше те и до вр ши ше те,
у ве ли ку те до ли ну по сла ше,
та мо да је деш и да пи јеш,
да зи му јеш и ле ту јеш,
у ви ме да се не вра ћаш.
Све та Дје ва Ма ри ја и мо ја уста
нек’ из ле че ви ме,
на бре кло као ве дро.

24
Бе жи, не ча сти ви, из ви ме на ов це,
јер те сти же кљун цр не свра ке,
кан џа ма те рас по ри,
кљу ном те ис кљу ца
и по гра на ма те рас ту ри…

25
(Про тив гу бе)

Су бо та, не де ља,
боб у ма ху ни,
боб у зе мљи ци,
боб че мер ни,
боб увр ну ти,
боб осу ше ни,
боб осу ше ни,
нај ве ћи боб,
као уста ри би це…
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26
(Про тив чи ре ва)

Про клет ни че, при ста ви сто чић
иза ку ће,
сви чи ре ви се ску пи ше око ње га,
са мо је дан ру жно гле да ше,
за врх га ухва тих,
ко рен му са су ших,
у мо ру га уда вих,
лек и Све та Ма ри ја,
и од мо јих уста не ка бу де!

27
Рас при ча ни боб у ма ху ни
и зре ли боб
над про ва ли јом пе тло ва,
два де сет и је дан,
и опет та ко, ма ле на ри би це.
Су бо та, не де ља,
обо ле лог чу ва
боб из зе ле не ма ху не,
чи ју тај ну са оп шти ти не смем,
два де сет и је дан,
и опет та ко, ма ле на ри би це,
ко ја узи маш хра ну са де вет ка мен чи ћа.

28
(Про тив па сјег ује да)

Су бо та, не де ља,
бо бе зе ле ни,
бо бе из ма ху не,
Ја се ни це, Оса ни це,
по мог ни те ује де ном,
са де вет ка ме на на де вет ме ста.

29
(Про тив змиј ског ује да)

Пти чи це ша ре на,
што сто јиш на па њу,
па њић се за па лио,
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пти чи ца од ле те ла,
зми ја се рас пук ну,
отров јој се вра ти,
Све та Дје ва Ма ри ја
из ле чи од ује да.

V

30
Као што ме тла
чи сти пр љав шти ну,
та ко нек’ се очи сти ова ку ћа,
од бо ле сти, ла жи
и ре чи ко је об у зи ма ју.
Као што ме тла сто ји на о па ко,
та ко не ка сто је и на пра ће не ре чи.**

31
Ме тло од Све те Дје ве Ма ри је,
ка ко чи стиш да њу мој дом,
но ћу бу ди чу вар до ма мог,
и не мој да спа ваш,
бди без од мо ра,
це ле но ћи чи сти
уро ке и враџ би не што об у зи ма ју
мо је уку ћа не,
и вра ћај их оном
ко их на пра ти,
вра ћај их ње му на ко нак.

32
Ме тло, ме тло,
као што си по да ну чи ста чи ца,
но ћу бу ди чу ва ри ца
од ала и ажда ха,
од леп ти ра и леп ти ри ца,
од вам пи ра и вам пир чи на,

**) Ме тлу окре ћу на о па ко, на др шку, у вла шким ку ћа ма, но ћу (на по ме на А. Лу ки ћа).
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од зма ја и зма је ви ћа,
од уро ка и ре чи ко је об у зи ма ју,
ка ко си по да ну чи ста чи ца,
но ћу бу ди чу ва ри ца,
по чи сти их,
по ме ти,
и на зад их вра ти
– оно ме ко их по сла…

33
Ка ко ме тла пра ви чи сто ћу,
та ко и да ку ћа бу де чи ста,
од бо ле сти, и чи ни ко је бо лест чи не,
као што ме тла сто ји на о па ко,
та ко и зле ре чи да за вр ше на о па ко…

VI

34
(Про тив оне мо ћа ло сти)

Пук ни, оне мо ћа ло сти,
но жем те по се кох,
ме тлом те по ме тох,
та мја ном те ока дих,
по цр ним свад ба ма те рас ту рих,
у ду бо ком мо ру уда вих,
од оне мо ћа лог те оте рах,
и оне мо ћа ли уста де,
сја јан као ме се чи на,
ко зве зде на не бу,
ко ро са по тра ви,
као што се отре са бо си љак
од ро се и се ме на,
та ко нек’ се оне мо ћа ли
отре се од бо ле сти,
и свих бо ло ва,
и нек оста не сја јан као ме се чи на,
ко од мај ке ро ђен,
лек од Све те Ма ри је
и од мо јих уста нек’ му бу де!
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35
Пук ни оне мо ћа ло сти,
јер ја имам крст и та мјан,
имам бри тву и но жић,
та мја ном те ока дих,
но жи ћем те по се кох,
у цр но мо ре те ба цих,
та мо ти је пи ће,
та мо имаш је ло,
и пер ја ни цу рас про стр ту,
и све ће упа ље не,
лек и Све та Ма ри ја,
из мо јих уста не ка му бу де.

36
Рас пук ни се, оне мо ћа ло сти,
као ма сла чак на ве тру,
про клет ство мо је,
јер сам те са че као са бри твом
бе лих ко ри ца,
и ра се јао међ’ глад не та ла се мо ра,
усит ње ни ју од пра ши не па ње ва,
ка ди о ни цом те ока дих,
и за ко пах те у мор ском пе ску…

37
Пук ни оне мо ћа ло сти мо ја,
про клет ство мо је,
не маш крст,
не маш та мјан,
а ја имам и крст и та мјан,
и но жи ну у ру ка ма,
та мја ном те ока дих,
но жи ном те по се кох,
у мо ре те ба цих,
и пре тво рих те у мор ску пе ну,
ти ста вљаш јед ну…

38
Пук ни оне мо ћа ло сти мо ја,
про клет ство мо је,
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сру ши ло се сру ше но,
јер си без кр ста и та мја на,
не маш ни ку ћу ни сто,
а бо ле сни има и крст и та мјан,
и ку ћу и ку ћи ште,
но жем те по се кох,
та мја ном те ока дих,
у мор ске ду би не те по слах,
да одеш и да се не по вра тиш,
и ни јед на мр ви ца тво ја
у бо ле сном да не оста не,
и бо ле стан да оздра ви
као сјај на ме се чи на,
као су во зла то,
ле ко ви ма и здра вљем на то ва рен.

39
Пук ни оне мо ћа ло сти,
про клет ство мо је,
не на ду ва вај,
не из ду ва вај,
јер си без кр ста и та мја на,
а ја имам и крст и та мјан,
и бри тву и ка ни је,
по се кох јед ног, по се кох дру гог
и свих три на ест,
јер мој ум је из над те бе,
и не мо жеш ме са вла да ти,
но жем те по се кох,
та мја ном те ока дих,
ба цих те пре ко мо ра,
пев ци те опе ва ше,
и пси те ола ја ше,
лек и Све та Дје ва Ма ри ја
из мо јих усти ју се чу ју.
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VII
(Ис пра ћу ше)

40
(Ис пра ћу ша пред од ром)

Го ре код из ла зе ћег сун ца,
ви јо ри се је дан бар јак,
а ко по ред ње га се ди?
Се ди Исус Христ
и по кој ни ку го во ри:
„Ај де на пред, не пла ши се,
са че кај ме ма ло.“
Јер се ску пи ше де вет
др во се ча са те сте ра ма
и још де вет са се ки ра ма,
и још де вет са др ве ним рен да ма,
по кој ни ко ву ку ћу да на пра ве,
те сте ром те сте ри са ну,
се ки ром из де ља ну,
а рен дом из рен ди са ну.
Ку ћу му на пра ви ше
са де вет вра та,
са де вет про зор чи ћа,
кроз је дан про зор да му до ђе
ма ло же ље за дра га ном,
кроз дру ги да му до ђе ма ло же ље за си но ви ма,
кроз је дан да му до ђе ма ло же ље за кће ри ма,
кроз дру ги ма ло же ље за уну ци ма,
кроз је дан да му до ђе ма ло ми рис по ну да,
кроз дру ги да му до ђе ми рис то пле по га че,
кроз је дан да му до ђе ма ло сун че вих зра ка,
кроз дру ги да му до ђе да шак ве тра,
кроз де ве ти да му до ђе ми рис цве ћа из гра ди не,
Бог да про сти и опро ште но нек’ му је
од нас че ти ри ис пра ти ље,
и од Ису са Хри ста,
јер је он нај ми ло сти ви ји.

41
(Ис пра ћу ша ма ла)

Го ре код из ла зе ћег сун ца
ви јо ри се је дан бар јак,
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а ко по ред ње га се ди?
Се ди Исус Христ.
А од по сла шта ра ди?
С не во ља ма се ту че
и по кој ни ка до зи ва:
„Иди на пред, не пла ши се.“
По кој ник ста де мо ле ћи:
„Са че кај ме ма ло,
јер сам по шао и за бо ра вио
да по ру чим сво јој же ни,
да не уда ра у зво на
и да не но си би сер не ђин ђу ве,
да свог му жа не за бо ра ви,
јер сам по шао и за бо ра вио
да по ру чим ћер ка ма мо јим,
да не но се цве ти ће,
да не но се огр ли це,
да не уда ра ју у зво на,
оца свог да не за бо ра ве,
јер сам за бо ра вио
да по ру чим си но ви ма,
да не уда ра ју зво на,
да не сви ра ју у фру ле,
оца свог да не за бо ра ве…“
Исус Христ ње му ре че:
„Иди на пред, не пла ши се.“
Ишао је по кој ник ко ли ко је ишао
и кад пред рај до ђе,
пр сте ном у вра та за ку ца,
сва се вра та отво ри ше,
ето Ису са за њим сти же.
„До бар дан“, он ње му на зва,
и Исус му от по здра ви
и за ру ку га ухва ти,
на сто ли цу га по са ди –
на сто ли цу од су вог зла та,
на до бро ме сто за од мор.
Све по кој ни ку нек’ бу де,
за век и ве ко ве,
Бог да про сти
од нас че ти ри ис пра ти ље
и од Ису са Хри ста,
јер је он нај ми ло сти ви ји
и ро ди тељ је сви ма.
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42
(Ве ли ка ис пра ћу ша)

Го ре где се сун це ра ђа
леп ше од жу ман ца,
ви јо ри се је дан бар јак,
ко по ред ње га се ди?
Се ди Исус Христ.
Шта Он ра ди?
Би је се са ја ди ма,
би се док их не раз би,
и кљу че ве узе,
и ка ра ју кре ну,
и по кој ни ка по зва,
„Кре ни на пред, не пла ши се.“
Ишао је по кој ник ко ли ко је ишао
и грд но се упла шио,
јер је ве ли ка ма гла и та ма ис пред ње га.
Исус Христ га по но во по зва,
„Ни је ма гла, ни је та ма,
не го ми рис од по ну да,
и дим од су вог цве ћа.“
Опет Исус ње га по зва:
„Ај де на пред, не пла ши се.“
Ишао је по кој ник ко ли ко је ишао
и до брв на је сти гао,
ни пси га не ола ја ше,
и он се грд но упла ши.
„Кол ко је, Го спо де, ви со ко и уско,
а ис под ње га је ве ли ка ба ра,
о, Бо же, ко ће да га пре ђе,
јер од ка да сам се ро дио,
овим пу тем ни сам ишао.“
Исус Христ га опет по зва
и за ру ку га узе, и тад се брв но
спу сти до ле и од јед ном се ра ши ри.
Исус га по но во по зва:
„Кре ни на пред, не пла ши се,
јер сам пре ко брв на
мно ге бе бе пре вео,
и вој ни ке из ра та,
пре вео сам их и ни сам их уда вио,
ни те бе не ћу да уда вим,
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не го ћу за ру ку да те по ве дем.“
И опет му го во ри:
„Хај де на пред, не пла ши се.“
Ишао је по кој ник ко ли ко је ишао
и до ра ја је сти гао,
и пр сте ном куц ну о рај ска вра та,
сва се вра та отво ри ше,
Исус Хри стос за њим сти же,
по кој ник му на зва до бар дан,
Исус га за ру ку узе,
у сто ли цу га по са ди,
на сто ли цу по зла ће ну,
на до бро ме сто за од мор,
кре вет по кој ни ку да бу де,
од сад па до на век.
Бог да про сти, нек му је опро ште но,
од нас че ти ри ис пра ти ље
и Ису са Хри ста, ко ји је нај ми ло сти ви ји
и ро ди тељ је сви ма на ма.

43
Го ре код из ла зе ћег сун ца
цр ни бар јак ви јо ри,
ко крај ње га се ди?
Се ди Исус Христ,
јер је он нај ми ло сти ви ји,
и ан ђео ко ји пи ше и за во ди.
А по кој ник је по шао
пла чу ћи и жа ле ћи,
и сти же до цр ног бар ја ка,
„До бар дан“, он њи ма на зва.
Ки да се и пла че,
пла че и мо ли:
„Ти, ан ђе ле, што пи шеш и за во диш,
упи ши ме на стра ну жи вих,
јер сам по шао, а за бо ра вио
да по ру чим фа ми ли ји
да не уда ра ју у зво на,
да не игра ју у ко лу,
оца свог да не за бо ра ве…“
Ан ђео му од го во ри:
„Не ћу те упи са ти на стра ну жи вих,
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јер ми се олов ка по ло ми ла,
а стра на жи вих је ис пи са на,
упи са ћу те ме ђу мр тве,
где још ме ста има да по пу ним стра ну…“
Ки да се по кој ник и пла че,
и про ђе по ред бар ја ка,
где га Исус Христ за ру ку ухва ти
и по ђе с њим кли за вом пу та њом,
мо жда је она и очи шће на?
По кој ник иде и пла че
и из уста ова ко збо ри:
„О, Го спо де, шта је ово?
Гу ста ма гла, по мр чи на?“
Исус Христ му ка же:
„Ни је ма гла, по мр чи на,
не го ми рис су вог цве ћа,
и ми рис по ну да,
и ми рис то пле по га че.“
Где је по кој ник сти гао?
Сти гао је до рај ског брв на,
опет пла че и за по ма же:
„Што је брв но та ко ви со ко и тан ко,
ис под ње га је ве ли ка ба ра,
о, Го спо де, ко ће њу да пре ђе?“
Кад се Хри стос брв ну при бли жи,
тад се брв но до ле спу сти
и од јед ном се ра ши ри,
Исус га за ру ку ухва ти,
а по кој ник по че да је ца:
„Го спо де, ка ко је ру жно ово брв но,
ко ће пре ко ње га да пре ђе?“
Исус га за ру ку узе
и ова ко му ре че:
„Дај ми ру ку да те прев дем,
те бе не ћу да уда вим,
јер сам пре во дио и вој ни ке из ра та
и ни сам их уда вио,
и мр тво ро ђен чад сам пре во дио,
и ни сам их уда вио,
све сам у рај од вео…“
По кој ник је ишао, ко ли ко је ишао,
до ра ја је сти гао
и пр сте ном у вра та за ку цао,
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сва се вра та отво ри ше,
Исус Христ са њим је сти гао
и по са дио га у сто ли цу,
на до бро ме сто за од мор,
по кој ни ку Бог да про сти,
не ка бу де на ве ке ве ко ва ту,
не ка оста не ту…

44
По шао је по кој ник,
ку ћу је оста вио,
иде и пла че,
јер је по шао а ку ће не ма,
Исус Христ га су сти же
и за ру ку га ухва ти.
„Не мој да пла чеш
што си по шао, а не маш ку ћу,
јер ти је ку ћа по го ђе на,
се ки ром је из де ља на,
те сте ром оте сте ри са на,
ку ћа са де вет про зор чи ћа,
кроз је дан про зор чић да ти до ђе
ма ло же ље за тво јом ку ћом,
кроз дру ги да ти до ђе
же ља за фа ми ли јом,
кроз тре ћи да ти до ђе
же ља за бра ћом и се стра ма,
кроз че твр ти да ти до ђе
ми рис про ле ћа,
кроз пе ти да ти до ђе
ми рис то пле по га че,
кроз ше сти да ти до ђе
ми рис та мја на,
кроз сед ми да ти до ђе
пе сма од тво је ку ће,
кроз осми да ти до ђе
же ља за ком ши јом,
кроз де ве ти да ти до ђе
ми рис по ну да.“
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45
(Ис пра ћу ша, на гро бљу)

Оста ни све те у здра вљу,
ка ко си бео и леп,
ка ко је по кој ник по шао
с јед ног све та на дру ги,
где пе тао не ку ку ри че,
где се се ки ром не се че,
где ни јед на зо ра не сви ће,
где се ни јед но сун це не ра ђа,
где ни је дан ве тар не ду ва,
где ни жа лост не сти же –
оста ни све те у здра вљу,
ка ко си бео и леп!
Бог да про сти,
и опро ште но је,
од овог ве ка на ве ко ве.
Бог да про сти
и опро ште но је…

VI II
(Пу шта ње во де по кој ни ма за ду шу)

46
Из лиј мо во ду на шем по кој ни ку
за го ди ну да на, са ба би ца ма
и по ну да ма са из ве зе ног чар ша ва,
ко је чу ва штап и за ве за на ма ра ма на шта пу,
ко ли ко ка мен чи ћа, то ли ко из вор чи ћа,
нек из не су по ну де пред на шег по кој ни ка,
нек’ му бу де во ди це из ли ве не –
не ка ни ка да не бу ду за у ста вље не,
од да нас до су тра у исто вре ме…

47
(Цр на свад ба)

До ђи, до ђи, до ђи,
код нас, код нас,
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да про ше та мо,
јер сви смо се ску пи ли,
мом ци и де вој ке,
и дру га ри тво ји,
јер ми те че ка мо
да с на ма про ше таш,
са на ма да идеш,
ле ле, ле ле, ле ле,
Бог да про сти
свад бу ову,
за век и ве ко ве,
и не ве сти тво јој
ко ју сав свет ви де,
с де вој ка ма, с мом ци ма,
и ма лим и ве ли ки ма,
с тво јим дру га ри ма
и фа ми ли јом тво јом,
да имаш с ким да бу деш,
да не бу деш сам.

48
До ђи, по кој ни че, до ђи,
вра ти се у сво ју ку ћу,
у сво ју ку ћу, код сво је де це,
же ни и уну ку,
јер си га оста вио ма лог и не ја ког,
јер си са мо ње га во лео
и имао у дво ри шту свом.
А сад је по рас тао, леп мом чић,
и Бог ни је хтео да те пу сти,
а он је за вој ску ста сао,
мо ли све це и Бо га,
да те пу сте на час к на ма,
да до ђеш ма ло код сво је ку ће,
јер дав но је би ло од кад те из гу бих,
и ја стал но гле дам,
сва ки ку так у дво ри шту,
не бих ли те угле да ла
ка ко до ла зиш од не куд.
Мо жда ти је на ра сла же ља за же ном,
са му си је оста вио, међ’ че ти ри зи да,
вра ти се, вра ти се сво јој де ци,
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јер знаш ка ко си оти шао,
на бр зи ну си кре нуо,
сво јој де ци ни си ни по ру ку оста вио,
ни че му их ни си под у чио,
шта да они ура де,
шта да на пра ве.
До ђи, до ђи,
јер ја сам ти до не ла стру чак цве ћа
са овим же ља ма из тво је ба ште.
Бог да про сти ове ре чи
и ме ни и те би.
И да си од ме не опе ван,
од ме не до зи ван,
ку ћи по зван,
био би ми дра ги гост.

49
Нек’ се ви ди пред ду шом
ова тр пе за са по ну да ма,
јер је оти шао гла дан,
где му је оти шла ду ши ца,
да га са че ка ова тр пе за
са ба би ца ма и ко ла чи ма,
упа ље не све ће, ми рис по ну да,
и сви ње ти на, и су па,
и ва ри во – где му је оти шла ду ша,
не ка оде и овај сто са по ну да ма!
Са све тло шћу све ћа,
и ба би ца пу но, сто и де сет,
и не дељ не два де сет и две ба би це,
не ка од не се Исус Христ,
где му је од нео ду шу,
не ка му од не се и ми рис по ну да,
од мах да при ми по кој ник,
јер је оти шао гла дан и бо ле стан,
и пи ће нек’ му бу де на сто лу,
и нек’ га има у из о би љу!

50
Уста ни и про бу ди се,
са сво јом се стри цом по раз го ва рај,
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се стра ти је до шла да раз го ва ра с то бом,
жељ на и пу на ту ге,
жа ло сна за то бом и за на шом мај ком,
и за на шим оцем –
уста ни да раз го ва ра мо,
жа лост да по де ли мо.
Уста ни те, уста ни те
и по ђи те са мном,
јер је не де ља,
дан за пре свла че ње и че шља ње,
за ку па ње и обла че ње.
Мо жда сте се ис пр ља ли
од кад сте оти шли.
Уста ни те, уста ни те
и са мном по ђи те
на ви ђе ње и су сре та ње.
Бог да про сти да чу је те
и да се ра ду је те!
Са ма ло раз го во ра
пу ним че жње
и ту ге од бе лог све та,
Бог да про сти сви ма,
нек’ вам бу ду пу те ви пра ви,
и рај отво рен.
Сви да чу је те,
али ку ћи да се вра ти те!

51
(Ту жба ли ца за умр лим мом ком)

Уста ни, дра га не мој, уста ни,
да још јед ном по ђе мо на шој ку ћи,
знаш ко је смо игре за по че ли
у ђур ђев дан ској гро зни ци,
кад је свет био као зр но ма ка,
кад сам те има ла и ти ме имао,
а ја сам те из гу би ла као уко сни цу.
Хај де, љу ба ви, у на шу ку ћу
од зе ле ног пру ћа жу те вр бе,
да ви диш шта смо за бо ра ви ли,
да ура ди мо на вре ме,
од кад си ти оти шао,
где све ће не га си крв, већ ви но,
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пут си из гу био,
и пу та њи це је тра ва об ли за ла
као ва тра, те се не по зна ју,
јер је зе ле на тра ва по њи ма ни кла.
До не ла сам ти врућ хле ба,
са си ром из ме ђу ко ри ца,
ра ки ју и во ду са де вет из вор чи ћа,
и ки ту цве ћа ми ри шља вог,
жа лост да ти убла жи,
ко је сам убра ла где је ко ло игра ло,
за крст твој од хра сто ви не,
дра га не мој,
на то ва рен же ља ма, да олак ша мо ју при чу.
Бог да про сти мо јој при чи…





III
ПОДСТИЦАЊА
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ПИ СМА СА РАД НИ ЦИ МА

1

Без да на умет ност?
Да ли у на шој кул ту ри и ли те ра ту ри има пра вих од го во ра 

на ово пи та ње? Тај из раз „без да на умет ност“ пр ви је упо тре био 
код нас је дан пе сник, сре ди ном XX ве ка, пи шу ћи о умет но сти 
ја пан ског др во ре за, као зна лац и есе јист… Би ло је то пред сам 
крај жи во та то га пе сни ка, уз гред бу ди ре че но, ко ји се у нај
бо љим сво јим пе снич ким оства ре њи ма на ги њао над без да не 
умет но сти. Дру ги је дан ми сли лац пи шу ћи о кру го ви ма, ве ли: 
„Око је пр ви круг, а хо ри зонт, ко ме оно да је об лик, дру ги. Та ко 
се по на вља сву да у при ро ди, та пр во бит на фи гу ра, без пре стан
ка. Она је нај ви ши ам блем тај ног пи сма све та.“ Емер сон, јер 
о то ме ми сли о цу је реч, од го не та ју ћи за го нет ку мно го стру ког 
зна че ња пра-ли ка кру га тра жио је и до ка зао дру гу ана ло ги ју: 
„да се сва ки рад да над ви си ти. Наш је жи вот вре ме или рок, за 
ко ји тре ба да упо зна мо исти ну: да се око сва ког кру га мо же по
ву ћи дру ги; да, у при ро ди, не ма кра ја не го, да је сва ки крај ујед
но и по че так; да иза сва ког да на, ко ји про ла зи, но ва зо ра сви ће; 
да се ис под сва ке ду би не, отва ра но ва, још ве ћа ду би на.“ Без
да ну умет ност би смо мо гли опи са ти та ко не ка ко. Као ду би ну, 
ис под ко је се отва ра још ве ћа ду би на. Пе сник, или уоп ште но 
умет ник, зна да је но во плем ство у га је ви ма, у ду бра ва ма, у гр
мљу и жбу њу, у кли су ра ма и ви ро ви ма, а не у ве ли ким ку ћа ма 
бо га та ша и у ра то ва њу. Без да на умет ност се да је умет ни ку ко ји 
ис тра ја ва и не сум ња. Без да на умет ност под ра зу ме ва ве ли ку 
ве ру и че сто жр тве. Емер сон је твр дио: „Умет ност је ство ри те
љев пут к ње го ву де лу. Ста зе, ме то де и за ко ни ства ра ња иде ал
не су и веч не, и ако их ма ло ко икад упо зна. Па ни сам умет ник 
не упо зна их ни за ду ги низ го ди на или ни за чи тав жи вот, ако 
се за то усло ви не ис пу не. Сли кар, скулп тор, ком по зи тор, еп
ски пе сник, го вор ник, сви има ју јед ну же љу: да се мо гу рит мич
но и обил но из ра зи ти а не шту ро и фраг мен тар но.“ Књи жев
ни ча со пис Бра ни че во у при ли ци је да об ја ви по се бан те мат, 
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по све ћен те ми „без да не умет но сти“, пр ви број у на ред ној 2009. 
го ди ни. И за то по зи ва мо све оне, ко ји су већ иза шли из ра зно
ли ког и дво лич ног жи во та; ко ји су дру ги ма пре пу сти ли да бу
ду уме сто њих пле ми ћи, удва ра чи, ужи ва о ци свет ског жи во та, 
из вр ши о ци буч них и ве ли ких де ла, да да ју не сум њи во све до
чан ство о свом дру га чи јем по сто ја њу, и о из бе га ва њу по ли ти ке 
и бер зе. Да да ју сво је за ве се и ме ђе, иза ко јих је „без да на умет
ност“ че сто са кри ве на. Ру ше ћи ба ри је ре, за блу де и на мет ну те 
гра ни це, а пре све га на мет ну ту умет ност на мет ну тих љу ди. Јер 
за то по сто ји и је дан ва жни ји раз лог: зар не? Да ли су нај ве ћи 
пе сни ци и умет ни ци – Хо мер, Шек спир и Ра фа ел по зна ва ли 
гра ни це сво јих де ла – сем гра ни ца сво јих жи во та? Спо ме ну
том ми сли о цу они су моћ но огле да ло, ко је се но си ули цом, и 
ко је је у ста њу да да де сли ку сва ке ства ри. По зи ва мо нај ши ри 
мо гу ћи круг са рад ни ка и мо ли мо да нам сво је ра до ве по ша љу у 
елек трон ском или штам па ном об ли ку нај ка сни је до 25. де цем-
бра 2008. на адре су ча со пи са Бра ни че во (за Алек сан дра Лу ки
ћа).* Уз јед ну мол бу: ра до ви не мо гу би ти ду жи од 16 стра ни ца 
от ку ца них уоби ча је ним но ви нар ским про ре дом.

*) По зив ове са др жи не упу ћен је нај ши рем кру гу ауто ра, ка ко би да ли до при нос 
сво јим раз ми шља њем и при ло зи ма у те мат ском бро ју о Без да ној умет но сти. 
Ре дак ци ја ве ру је да се о овој, на жа лост, скрај ну тој и мар ги на ли зо ва ној те ми у 
на шој књи жев но сти, има до ста то га ре ћи. По зва ни су: Бог дан По по вић, Сло бо
дан Вла ду шић, Пре драг Па ла ве стра, Зо ран М. Ман дић, Ми ро слав Лу кић, Адам 
Пу сло јић, Аца Ви дић, Мар ко Па о ви ца, Вла ди мир Ко пицл, Не над Ша по ња, Јо ван 
Пеј чић, Ма рин ко Ар сић Ив ков, Ва са Пав ко вић, Вла ди слав Ба јац, Ми ро слав Јо
сић Ви шњић, Гој ко Те шић, Јо ви ца Аћин, Ве сна Ро га но вић, Ср ба Иг ња то вић, Јо
ви ца Сто ја но вић, Ра до слав Вој во дић, Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, Ми хај ло 
Пан тић, Алек сан дар Јер ков, Дра ган Јо ва но вић Да ни лов, Гор да на Ђи лас, Зо ран 
Ђе рић, Ра ди вој Ста ни вук, Са ша Ћи рић, Емир Ку сту ри ца, Пре драг Чу дић, Ми
лан Ор лић, До бри ца Ћо сић, Јо ван Зи влак, Ву ле Жу рић, Ла сло Бла шко вић, Ми ло 
Лом пар, Слав ко Гор дић, Вла ди мир Ја гли чић, Ми ле та Аћи мо вић Ив ков, Бран ко 
Пир гић, Јо ван Де лић, Сла ви ца Јо ва но вић, Би ља на Ми ло ва но вић, Ве ли ша Јок си
мо вић, Са ва Да мја нов, Ти хо мир Бра јо вић, Ра ди во је Ми кић, Бран ко Ку кић, Гој
ко Бо жо вић, Ми о драг Па вло вић, Ми лу тин Пе тро вић, Ми ло рад Па вић, Мар ко 
Не дић, Ми ло ван Мар че тић, Ми ро љуб Ми ла но вић, Ср ђан Ва ља ре вић, Иштван 
Бе се деш, Ан ђел ко Ану шић, До бри ло Ара ни то вић, Ми ро слав Це ра Ми хај ло вић, 
Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац, Љу би ша Рај ко вић Ко же љац, Сла ђа на Илић, Бо јан 
Јо ва но вић, Да мир Јо цић, Алек сан дар Ко ста ди но вић, Го ран Мак си мо вић, Да ни
је ла Ко ста ди но вић, Сне жа на Бо жић, Ми ло ван Да ној лић, Љу би ша Ми тро вић, 
Де јан Ми лу ти но вић, Алек сан дар Б. Ла ко вић, Го ран Ми лен ко вић, Ми ли вој Не
нин, Пре драг Ста јић, Ко ста Ло за нић, Жив ко Ни ко лић, Ди ми три је Та сић, Зо ра на 
Опа чић, Ми ло сав Бу ца Мир ко вић, Сло бо дан Зу ба но вић, Пе тар Цвет ко вић, Ми
ћо Цви је тић, Са ша Ра дој чић, Све то зар Ра до њић Рас, Ду шан Стој ко вић, Ду шан 
Сто шић, Ста ни ша Тут ње вић, Да ни ца Вуј ков, Ран ко По по вић, Ср ђан Мар ко вић, 
До бри во је Јеф тић, Ми ли сав Ми лен ко вић, Ти хо мир Не шић, Са ша Хаxи Тан чић, 
Го ран Пе тро вић, Зо ран Пе шић Сиг ма, Ста ни ша Не шић, Иван Не гри шо рац, Ра
ди вој Сто ка нов, Мир ко Де мић, Дра ган Жу нић и Фра ња Пе три но вић.
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Успех и не у спех у жи во ту и у ли те ра ту ри
Пре успе ха бо го ви од ре ди ше да се чо век озно ји. (Хе си од)
Сва ки је ве ли ки успех три јумф упор но сти. (Сиг мунд Граф)
Му шка рац ко ји је ус пео у жи во ту – то је чо век ко ји мо же за ра ди ти 
ви ше но што ње го ва же на мо же по тро ши ти. Же на ко ја је ус пе ла у 
жи во ту – то је же на ко јој је по шло за ру ком да на ђе та ква му жа. 
(Са ша Ги три)
Ако же ли те ус пе ти у дру штву, убиј те сво ју са вест.                                  
(Ок тав Ми ра бо)
Свет це ни успех, сма тра Ле о пар ди, а не вред ност.
Две ства ри чо век мо ра има ти да би ус пео у жи во ту. Пр во је 
сре ћа: то је оно кад се чо ве ку пру жи по вољ на при ли ка. Дру го 
је па мет: она чо век омо гу ћу је да ис ко ри сти по вољ ну при ли ку.                                       
(Ав га ни стан ска на род на из ре ка)
Жив не у спех бо љи је од мр твог ре мек-де ла. (Б. Шо)
Не у спех чи ни љу де окрут ни ма и огор че ни ма. (Мо гам)
Нај ве ћа је прак тич на до бит у не ко ли ко ра них жи вот них не у спе ха.
(То мас Хак сли)

Има ли сми сла отва ра ти ову те му, и не ће ли зли је зи ци 
уред ни ку и ча со пи су ко ји је по кре ће, и они ма ко ји се о њој бу
ду нај о тво ре ни је из ја сни ли, до ба ци ти Ко лин со ву ми сао: „Тај на 
успе ха у жи во ту по зна та је са мо они ма ко ји ни су ус пе ли.“

И кад смо већ код то га, код оних ко ји ни су ус пе ли, упи тај мо 
се: Има ли ствар но га успе ха у жи во ту, па и у ли те ра ту ри, ка ко 
код нас у Ср би ји, та ко и у све ту?

Цар ство не у спе ха је мно го про стра ни је од кне же ви не успе
ха. Мо жда то не ко ме мо же за зву ча ти па ра док сал но, али пут 
пре ма пра вом успе ху во ди је ди но кроз ве ли ки не у спех…

Пи шу ћи о успе ху и ус пе си ма не ких љу ди, или умет ни ка, 
мо жда на ших умет ни ка ко ји су се оти сну ли у свет, и та мо по
сти гли успех, зна чи узе ти у об зир стра хо ту не у спе ха, ње ну ре
ал ност, и ре ал но је пре тре сти. Али то се из бе га ва, као ка ква 
тра у мат ска при ча.

Ка ко ви, ми, или ја, схва та мо Ле о пар ди је ву ре зер ви са ност 
пре ма успе ху?

О то ме се мо же на пи са ти књи га. Мо жда ју је не ко и на пи
сао? По зи ва мо га да нам се ја ви и да нам је по ша ље.

Да  ли би сте, као умет ник, же ле ли да ус пе те у дру штву, под 
оним не из бе жним усло вом, ко ји спо ми ње Ми ра бо?

Шта ми сли те, ко је од пи са ца и сли ка ра (да ма ло су зи мо 
круг) у по след ња два ве ка ус пео (и у жи во ту и у ли те ра ту ри? 
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или у јед ном или у дру гом?). Да ли је то ипак био пра ви успех? 
И ако је сте, да ли је тај на тих успе ха у по сто ја но сти на ме ра?

Да ли је, код нас, Бран ко Ра ди че вић ус пео? Ла за Ко стић? 
Пе тар Пе тро вић Ње гош? Ни ко ла Те сла? Ми ха и ло Пе тро вић 
Алас? Ми лош Цр њан ски? Иво Ан дрић? Ми ле на Па вло вић Ба
ри ли? Ми о драг Па вло вић? До бри ца Ћо сић? Ле о нид Шеј ка? 
Ми о драг Ста ни са вље вић? Да ли су ус пе ли и у че му?

Ка ко је код дру гих на ро да, код Ру са? Има ли та мо пра вих 
успе ха ко ји су очи глед ни и за са ме Ру се, и за свет? Је ли у Ру си
ји био до ми нант ни ји успех, у по след ња два ве ка, или је и та мо 
цар ство не у спе ха мно го, мно го ве ће?

Ка ко сто ји са успе хом и не у спе хом у за пад ној Евро пи, 
Фран цу ској?

Вик тор Иго, ре ци мо, спа да у ве ли ке и успе шне пи сце. Али 
– Га е тан Пи кон се пи та – ка ква би би ла Иго о ва ве ли чи на да се 
кра јем ве ка ни су ро ди ли Бо длер, Ма лар ме и Рем бо? Си гур но да 
би Иго био про гла шен за ге ни је, на јед ној стра ни. На дру гој, 
пре гле дај мо па жљи во хро но ло шке пре гле де жи во та и ра да Бо
дле ра, Ма лар меа, Рем боа. Исто то по гле дај мо и код До сто јев
ског, Тол сто ја, Каф ке, Рил кеа. Код на ших нај у спе шни јих на уч
ни ка, умет ни ка и пи са ца у по след ња два ве ка. 

Та мо, у тим не фал си фи ко ва ним хро но ло шким пре гле ди ма 
жи во та и ра да на ћи ће мо мно ге де та ље, окол но сти и чи ње ни це 
ко је упу ћу ју на не у спех.

Те ма успе ха и не у спе ха је и ве ли ка и не до вољ но ис тра же на.
По зи ва мо вас да раз ми сли те, као ин те лек ту ал ци об у зе

ти ми том (успе ха/не у спе ха), да мо жда ис тра жи те ову те му на 
при ме ри ма на ших пи са ца, на уч ни ка, умет ни ка, ка ко оних ко ји 
ви ше ни су у жи во ту, та ко и са вре ме ни ка за ко је ми сли те да су 
ус пе ли, или да мо жда ни су, да су сво је вр стан про ма шај ко ји се 
на ме ће као успех. Или на при ме ру успе ха/не су пе ха де ла.

Мо ли мо вас да ва ше пи са не при ло ге огра ни чи те на два та
ба ка (нај ви ше).

Во ле ли би смо и да ва ши по ку ша ји бу ду ис кре ни и ар гу мен
то ва ни. Тј. ка ко би Пи кон ре као – не бу ди те фи ло зоф у по ли-
ти ци, по ли ти чар у умет но сти или фи ло зо фи ји, јер ће мо он да 
про ма ши ти. Про ма ши ће мо нај глав ни је: ху ма ни зам да сва ко ис-
тра жи ва ње иде до кра ја сво је исти не…

Не мој те под це ни ти не у спех у све ту, али у Ср би ји на ро чи то, 
јер – ка ко у не ким елек трон ским ме ди ји ма пи шу – Ни шта не 
успе ва као не у спех… Ову те му отва ра мо, да кле, баш због „успе
ха“ то га не у спе ха, ко ји тра је ду же и има по губ не по сле ди це, по 
на шем уве ре њу. Да ли и ви ми сли те та ко?
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Тра же ње Ср би је и ње ног из ра жа ва ња 

Ча со пис Бра ни че во на ста вља са де ло ва њем, ак ту е ли зо ва
њем од ре ђе них те ма, пред ста вља ју ћи их на осо бен на чин кроз 
те мат ске бро је ве. Та ква прак са ће би ти на ста вље на и у уре ђи
вач кој по ли ти ци за 2010. го ди ну.

Овај број је по све ћен на шој ствар но сти, на шим илу зи ја ма 
и њи хо вим сим бо ли ма, исти ни, тој по ма ло ста рин ској ре чи. А 
да би се до ње сти гло, тре ба про го во ри ти, осло бо ди ти се ћу та
ња. Иде је о дру гој и друк чи јој Ср би ји по сто је у на шем на ро ду, 
кул ту ри, ли те ра ту ри, на шим на да ма; има ју их мно ги, пи сци и 
фи ло со фи, со ци о ло зи, но ви на ри, по ли ти ча ри, про фе со ри уни
вер зи те та, три бу ни, при вред ни ци, зна ни и не зна ни – по зи ва мо 
вас да из не се те сво је иде је. Оне мо гу ите ка ко би ти под сти цај не, 
и као та кве, раз ми шља ње по је дин ца, оне су до бро по ла зи ште 
за бу ду ће вре ме. Иде је ни ко га ни су уни шти ле.

Да ли је мо гу ћа дру га чи ја Ср би ја? 
По сто је ли да нас тзв. књи жев не ко те ри је, ко ли ко их је и око 

че га се оку пља ју? Ка кав им је до мет? 
Шта је у ства ри на сту пи ло као до ми нант но и офи ци јел но 

по бе дом ре во лу ци је у Ју го сла ви ји и Ср би ји? Уни форм ност ко ја 
је на ме та на од на ме та ча, ко ја је по тра ја ла су ви ше ду го и це мен
ти ра ла жи вот по је дин ца, као и пу но ћу истин ског ства ра лач ког 
жи во та. Ко о то ме, да нас, ја сно и раз го вет но збо ри? За што се у 
на шој ли те ра ту ри оте же са про це сом пре вред но ва ња? 

Има мо ли да нас књи жев них ча со пи са у Ср би ји ко ји се из
др жа ва ју прет пла том, а ако их не ма мо, за што их не ма мо? Ка
кви су да нас књи жев ни ли сто ви у Ср би ји? Зар Вас не под се ћа ју 
на ко ме мо ра тив не ску по ве?

Ка ква нам је са вре ме на књи жев ност, и за што ни је бо ља? 
Ка ква нам је днев на штам па, кул тур не ру бри ке и тзв. по

вре ме ни кул тур ни до да ци нај ти ра жни јих днев них ли сто ва?
Ко ов де уоп ште има сми сла за ми си ју? 
Има мо ли ми уоп ште књи жев ну ели ту, и ко је пред ста вља?
Ва ше тек сто ве, у оби му до јед ног штам пар ског та ба ка, мо

же те нам по сла ти нај ка сни је до 10. 03. 2010. го ди не, на адре су: 
Цен тар за кул ту ру По жа ре вац (те мат Бра ни че ва 1–2/2010), ул. 
Јо ва на Шер ба но ви ћа 1. 12000 По жа ре вац или пу тем елек трон
ске по ште на email адре су: ebranicevo@nadlanu. com 
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МИ ЛА НО ВИЋ И ДА МЈА НОВ ДО БИТ НИ ЦИ 
КЊИ ЖЕВ НЕ НА ГРА ДЕ „ГО СПО ЂИН ВИР“       

ЗА ДЕ ЛА ПО ЛА ВЕ КА ЋУ ТА ЊА                                   
И ИСТО РИ ЈА КАО АПО КРИФ

(образложење)

Шта је исто ри ја, шта ми то ло ги ја, шта по е зи ја? Ка кви су од
го во ри на ших са вре ме них пи са ца и кри ти ча ра на ова пи та ња? 

Је дан од оних, ко ји се по ред М. Лу ки ћа, са тим про бле мом 
су о чио, у жи во ту је гим на зиј ски про фе сор у уну тра шњо сти, да
ро вит при по ве дач али по ти снут и иг но ри сан – Ми ро љуб Ми ла
но вић (1947), аутор ко ји ни је мно го пи сац. Об ја вио је са мо три 
књи ге про зе (1976, 2001, 2004), ко је су про шле при лич но не за
па же но, због ма ће хин ског и про тек ци о ни стич ког ста ва офи
ци јел не срп ске књи жев не кри ти ке, ко ја се у су шти ни, сво ди – 
ка ко ту не дав но ре че, гдин Бо шко То ма ше вић, у јед ној гор кој 
и исти ни тој пе сми – на „ке ња жу“. Гру ба, али ду бо ко исти ни
та реч о на ме тач кој срп ској офи ци јел ној књи жев ној кри ти ци. 
Вла да ју ћа срп ска књи жев на кри ти ка па ла је на свим ис пи ти ма, 
то је мр твац чи ју је смрт не пре ста но огла ша вао код нас је ди
но М. Лу кић у сво јим ча со пи си ма и књи га ма, ко ји су из ла зи
ли у сим бо лич ном бро ју при ме ра ка. Та кри ти ка је ле ши на ко ја 
се рас па да и да нас ба зди. Ту кри ти ку, по ра слу и од не го ва ну у 
кли ми Нео бич не ла жи, ту лаж рас крин ка ва у сво јој нај но ви јој 
књи зи огле да М. Ми ла но вић.

Већ на са мом по чет ку књи ге, Ми ла но вић ар гу мен то ва но 
пи ше:

„ОКРУ ЖЕ ЊЕ
Ру ска књи жев ност у ег зи лу у дру гој по ло ви ни XX ве ка раз

об ли ча ва ла је ли це то та ли та ри зма умет нич ком ана ли зом кон
крет не ствар но сти не из не ве рив ши дух сло бо де и пра во пи сца 
да про го во ри о свом вре ме ну. Али не са мо она. И дру ге књи
жев но сти из со ци ја ли стич ких зе ма ља, тзв. ис точ ног бло ка има
ју умет ни ке чи је де ло тра је и да нас. Та кви су: Че слав Ми лош у 
Пољ ској, Јо зеф Шкво рец ки, Бо ху мил Хра бал и Вац лав Ха вел 
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у Че шкој или Ђерђ Кон рад и Бе ла Хам ваш у Ма ђар ској. Њи ма 
ни је био по тре бан ‘от клон’ или вре мен ска дис тан ца, књи жев
на сред ства би ла су им до вољ на и има ли су хра бро сти да бра
не свој умет нич ки и људ ски ин те гри тет. Ни су при ста ја ли ни 
на ка кве ком про ми се. Код нас су штам па ни јер су до ла зи ли из 
‘твр дог’ со ци ја ли зма као опо ме на да и од ло шег, мо же би ти го ре. 
На ши пи сци, ре жим ски ди си ден ти, пре ћу та ли су исти ну о свом 
вре ме ну“ (Ми ро љуб Ми ла но вић, По ла ве ка ћу та ња. Је дан по-
глед на срп ску про зу дру ге по ло ви не XX ве ка, Еди ци ја Бра ни че во, 
По жа ре вац 2008, 18).

Ми ла но вић ни ко га не ште ди, ни тзв. нај ве ће срп ске пи сце, 
дру ге по ло ви не XX ве ка. Цар је у Ми ла но ви ће вој књи зи ого
љен, с пу ним пра вом.

Због то га је Ми ла но вић, као кри ти чар, не за мен љив, из вр
стан, ар гу мен то ван, не пот ку пљив. Да ро вит при по ве дач, по
твр дио се као из вр стан књи жев ни кри ти чар. Са свим је за слу
жио по др шку, као књи жев ни кри ти чар, и књи жев на на гра да 
„Го спо ђин вир“, ве ру је мо, од ла зи у пра ве ру ке. Бо љи је од свих 
сво јих вр шња ка кри ти ча ра, зва нич ни ка, ко ји су се тр си ли на 
јав ним три би на ма и ча со пи си ма чи та ве де це ни је, вред ну ју ћи и 
афир ми шу ћи чи та ва кр да књи жев них му та на та и књи жев них 
ди вер за на та, од го вор ни ји, јер Ми ла но ви ће ва реч има спе ци
фич ну те жи ну. Ми ла но ви ће ва књи га, иако не ве ли ког оби ма, 
до ве ла је у пи та ње сми сао не јед не ма ги стар ске или док тор ске 
ди сер та ци је, не го мно гих де бе лих књи жу ри на ко је су углав ном 
по ку ша ва ле да ка но ни зу ју пи сце, ко ји ни су би ли про шли тзв. 
ствар ну и ре ал ну књи жев ну кри ти ку.

Ми ла но вић сјај но и про фе сор ски убе дљи во, раз об ли чу је 
ли це мер је зва нич не срп ске књи жев не кри ти ке осло ње не на не
и сти ну и на ми то ло ги ју ко ја је да ле ко од исти не.

За Ми ла но ви ћа се не мо же ре ћи да је зло на ме ран, опа дач, 
на ви јач јед не књи жев не или де мон ске књи жев не стран ке, на
про тив. Књи гу По ла ве ка ћу та ња на пи сао је ста ло же ни и ра
зло жни про фе сор са ар гу мен та ци јом ко ја је че сто не по бит на. 
Све на ше књи жев не „ве ли чи не“ Ми ла но вић је свео на пра ву 
ме ру, и у тој ње го вој пр вој кри тич кој књи зи са др жа не су и дру
ге ње го ве књи ге, оне ко је ће тек на пи са ти!

* * *
Да ли аутор ро ма нала кр ди је Исто ри ја као Апо криф, „са 

пред го во ром Јо ва на Скер ли ћа Мла ђег“, а у из да њу зре ња нин
ске Аго ре (2008, 195 стра на), ко ји се про био у тзв. Ши ру ли сту 
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ро ма на за НИН-ов ро ман го ди не, зна, као што пе сник Б. То ма
ше вић, сигурно зна, шта је исто ри ја а шта по е зи ја? 

Са ву Да мја но ва пре по ру чу ју два ве ли ка на ме тач ка ауто
ри те та: пр ви је па ро диј ски лик чу ве но га са мо др шца, а дру ги је 
уред ник спо ме ну те књи ге – Не над Ша по ња – ко ји ова ко пре
по ру чу је „без о бра зне при че“ С. Да мја но ва: „‘без о бра зне’ при че 
ро ма нала кр ди је Исто ри ја као Апо криф, сва ка ко пред ста вља ју 
нај ве ћи – оне су истин ски ша мар дру штве ним сте ре о ти пи ма, 
ла жном мо ра лу и раз ли чи тим офи ци јел ним хи је рар хи ја ма! По
сма тра ју ћи Ис то ри ју (глав ну ју на ки њу књи ге) као сво је вр сни 
кар не вал, цир ку ску игру и нај ра зу зда ни ју ор ги ју, али и као нај
ду бљу ми сте ри ју у исти мах, аутор нам са свим нео че ки ва но – а 
усред за глу шу ју ће го ми ле ствар но сних, књи жев но и сто риј ских 
и исто риј ских ‘чи ње ни ца’ – от кри ва тај ну сме хо твор ства. Ону 
ко ја је до вољ но езо те рич на да се не мо же са мо све сти на ху мор, 
па ро ди ју, са ти ру… Ону у ко јој ЕРОС, МИ ТОС И СМЕ ХОС би
ва ју у го то во су ма тра и стич ки суп тил ним ве за ма. Пред чи та
о цем је, да кле, ду хо ви та, сме ла, фан та зма го рич на, иро нич на, 
ме лан хо лич на, без о бра зна, по ли тич ки пор но граф ска, је зич ки 
ла сцив на књи га, реч ју – књи га ко ја по ку ша ва би ти из ван и из
над свих та буа!“ (пре по ру ка на зад њој ко ри ци књи ге).

Мо же мо ли и сме мо ли ве ро ва ти уред ни ку, ко ји та ко „ра
бле зи јан ски“ као уред ник хва ли Да мја но ва, али се као те ле фон
ски кри ти чар Но во сти и дру гих про нон си ра них на ме тач ких 
жи ри ја дру га чи је из ја шња ва? 

Оно што уред ник пре ћут ку је о књи зи Исто ри ја као Апо-
криф, то је дух по бу не и са ти ре и исме ва ња ко ји че сто не иде 
до кра ја, а по не кад скли зне и у пор но граф ско ла сцив не сфе
ре. Мо жда ће јед но га да на С. Да мја нов по ста ти зна ча јан срп ски 
„ра бле зи ја нац“? Кад по е зи ја у ње го вим бу ду ћим књи га ма про
бу ди у жи вот, про бу ди до кра ја, оно што је исто ри ја уби ла, ју че, 
пре кју че, ко зна ка да, или мо жда да нас пре под не. 

Да мја нов је аутор ко ји се огле дао не са мо као при по ве дач, 
већ и као ис тра жи вач и кри ти чар. Ако ове ње го ве нај но ви је 
„без о бра зне при че“ ути ру пут не ка квој дру га чи јој кри ти ци, 
он да је вре де ло тру да, што се по му чио над том књи гом, ко ја 
има сјај них са ти рич них стра ни ца и фраг ме на та. У ко је спа да ју 
и ове, ко је је „са чи нио“ Скер лић Са мо др жац Мла ђи:

„Прич ка или ре мекдел це, све јед но, ро ман-ла кр ди ја или 
збир ка без о бра зних при ча (опет то, ма ло друк чи је!), Исто ри ја 
као Апо криф де фи ни тив но свр ста ва сво га твор ца у ред серб
ских про све ти те ља ко јем су се по чет ком XXI ве ка (уз по ме ну
те и не по ме ну те из про шло сти!) при дру жи ле још не ке ње го ве 
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ко ле гепро фе со ри: др Зо ран Ђин ђић, др Во ји слав Ко шту ни ца, 
др Во ји слав Ше шељ, Све ти др Ни ко лај Ве ли ми ро вић, пре о све
ште ни др Ам фи ло хи је Ра до вић и др Ми тар Та ра бић Нај мла
ђи (екс клу зив ни на ста вљач кре ман ског про ро чан ства). Да кле, 
проф. др Са ва Да мја нов – по пут сва ког истин ског серб ског 
про све ти те ља! – у свом но вом оства ре њу ре ка пи ту ли ра за го
нет ке Исто ри је, али и од го не та ње но на ста ја ње чи ји је ак тив ни 
уче сник и он лич но био (по себ но у одељ ци ма где се го во ри о 
ње ним стран пу ти ца ма, ћор со ка ци ма или су рим ли ти ца ма). За
то сам уве рен да је пр во пи та ње ко је је се би – пи шу ћи ову књи
гу – по ста вио, би ло пи та ње ње не ду жи не! На и ме, ако је по вест 
о Исто ри ји (ко ја је исто вре ме но и кре а ци ја и де струк ци ја Исте) 
ису ви ше ду гач ка да би се про чи та ла у јед ном да ху, мо ра мо се 
од ре ћи не из мер но ва жног ути ска ко ји се по сти же је дин ством 
ме ста, вре ме на и рад ње: јер ако се текст мо ра чи та ти у ви ше 
на вра та, це ли на је са мим тим раз би је на – а пре ти и ре ал на опа
сност да се то ком та квог чи та ња са ма Исто ри ја дра стич но про
ме ни! Очи то, ову мо гућ ност наш пи сац је већ у стар ту од ба цио, 
све стан да у ње го вом не срећ ном на ро ду са мо еп скотра гич ка 
ма три ца иза зи ва ка тар зич не ор га зме, али исто та ко бол но све
стан чи ње ни це да је сва ко пре о бим но умет нич ко оства ре ње 
за пра во тек низ крат ких, тј. про сти збир ма њеви ше ефект них 
фраг ме на та, што ће ре ћи: је дан ЈЕ ДИН СТВЕН дуг ор га зам (ка
тар зи чан или не, све јед но!), са ста вљен од уза стоп них, се риј
ских, крат ких! А не по треб но је, ве ру јем, до ка зи ва ти да Умет
ност са мо он да за слу жу је сво је име ако сна жно уз бу ђу је те ло, 
уз ди жу ћи при том ду шу: ду бин ска пси хо ло ги ја, пак, по твр ди ла 
је да су сна жна уз бу ђе ња по при ро ди КРАТ КА…“ (Исто ри ја као 
Апо криф, 10–11).

О исто ри ји и умет но сти се ту го во ри иро нич но, апо криф
но. Пред го вор у књи зи има по ду жи под на слов: „Фи ло со фи
ја исто ри је као фи ло со фи ја ком по зи ци је, или ти по серб ском: 
ком по зи ци ја исто ри је као фи ло со фи ја фи ло со фи је“, ис под ко га 
сле ди део ре че ни це у кур зи ву „из ме ђу иде је Цар ства и прак се 
сит ног ли хвар ства…“ Ова не пот пу на ре че ни ца има и фу сно ту 
ко ја гла си: „Д. Ћо сић, Исто ри ја као умет ност вла сти по зи ци ји 
и опо зи ци ји.“ 

Пе сник Бо шко То ма ше вић (1947, Бе чеј, Ср би ја; тре нут но 
уни вер зи тет ски про фе сор у Ин сбру ку), ма ло је из ри чи ти ји, 
не дво сми сле ни ји, у од но су на сво га ко ле гу С. Да мја но ва, ка
да је реч о том од но су исто ри је и по е зи је, ма ње при зем ни ји и 
вул гар ни ји, чак и кад пи ше ова ко, да по е зи ја „пи ша по ста рим 
на ви ка ма / спу шта рај фер шлу се до дна би ћа / ку па соп стве но 
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све тло у мра ку / ни ка да ни је про за ич на… // По е зи ја бу ди у жи
вот оно / што су сто ле ћа уби ла… / тра жи грам ду ше у зим ском 
пеј са жу / уза луд на је у свим га лак си ја ма / као и ми / али то је жи
вот / ко га ни је уби ла исто ри ја“ (Б. То ма ше вић у књи зи Пло до ви 
по хо да: Conquistador, На род на књи га Ал фа, Бе о град 2008, 178).

Уред ник хва ли књи гу Да мја но ва као сме шну, али она је вр ло 
че сто па те тич на и са мо на мо мен те сме шна. Ни је ње на вред ност, 
по но ви мо, у не ка квим тзв. суп тил ним су ма тра и стич ким ве за
ма – „ЕРО СА, МИ ТО СА И СМЕ ХО СА“ (са чу вај Бо же од ова квих 
ро го бат них уред нич ких пре по ру ка ко је ни шта не зна че!), већ 
че сто у ди рект ном или са мо на го ве ште ном бун тов ни штву Да
мја но ва, у отво ре ним про во ка ци ја ма, на ко је ће се он ве ро ват но 
као аутор вре ме ном отво ре ни је од лу чи ва ти, јер вре ме и при ли ке 
то тра же, да се уђе у вред но ва ња и пре вред но ва ња, у не из бе жна 
исме ва ња и ома ло ва жа ва ња, не че га што је мр тво, и опа сно као 
вам пир, ко ји се хра ни све жом кр вљу да на шњи це. 

Пе сник То ма ше вић, као чо век, и као кри ти чар, не оби ла зи, 
не ар чи свој та ле нат, зна ње и ис ку ство на око ли ше ња и па те ти
ку: То ма ше вић у већ спо ми ња ној пе снич кој књи зи, по ред ни за 
дру гих из вр сних пе са ма има и ону ко ја гла си „Ко ли ко сам под нео 
исто ри је?“. Ко ли ко је под нео исто ри је ње гов ко ле га про фе сор 
Да мја нов? Нека од го во ре чи та о ци и аутор Да мја нов кроз вре ме.
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ЗА ШТО ЈЕ КЊИ ЖЕВ НА НА ГРА ДА                          
„ГО СПО ЂИН ВИР“ ЗА 2009. ГО ДИ НУ                   

ДО ДЕ ЉЕ НА ВУ КУ ДРА ШКО ВИ ЋУ?

(обра зло же ње) 

Ро ман „Док тор Арон“ на пи сао је пи сац ве ли ког жи вот ног, 
по ли тич ког, и спи са тељ ског ис ку ства. Мо жда се он не ће до
па сти по том ци ма, при ја те љи ма и про ду же ним ру ка ма, оних 
ко је док тор Арон у ро ма ну жи го ше псов ком („ко му ни стич ка 
олош“). Дра шко ви ћев ро ман, за ни мљи во, ле по ис при по ве
дан, има стра ни ца ко је се при бли жа ва ју ам би си ма, без да ни ма 
умет но сти ро ма на, пре ко по треб ним не до ста ју ћим по са да шње 
вре ме и срп ску књи жев ност. Ис при чан дис крет но, ро ман за
по чи ње бе гом од са мо ће док то ра Аро на, луд ни цом, а за вр ша
ва се сим бо лич но, сном, и те шким пи та њи ма, ко је са вре ме на 
срп ска про за из вр да ва. Пре ли стај те по но во по че так Ма но вог 
„Док то ра Фа у сту са“. Ман за по чи ње свој ро ман као при вре ме ну 
би о гра фи ју ге ни јал ног му зи ча ра, и Дра шко вић је из на шао сли
чан, до бар по че так. Али пре то га је ску пио и про на шао гра ђу, 
и до бар под сти цај у па кле ним кру го ви ма те гра ђе. Гра ђе – ко ја 
– у ствар но сти ни је ни из бли за ра све тље на у на шој умет нич кој 
про зи на аде ква тан на чин. Ви ше је би ло по ку ша ја да се ра све
тли аго ни ја и дра ма тзв. Ти то ни ка, али су ре зул та ти из о ста ли. 
Пи сац је ство рио лик док то ра Аро на, ко ји се од оста лих спе
ци ја ли ста и ле ка ра у др жа ви раз ли ко вао по то ме: „Оста ли спе
ци ја ли сти у др жа ви би ли су књи шки мољ ци, на у че не ма ши не 
без ду ше.“ Спо ред ни ли ко ви ро ма на су под ре ђе ни глав ном, 
ко га сен че или оба сја ва ју из нај не о че ки ва ни јих угло ва. Док тор 
Арон, као лик, раз ли ку је се од Ге те о вог или Ма но вог Фа у ста, 
по то ме, што је са бо га тим пси хи ја триј ским и дру гим ми стич
ким ис ку ством стре мио оно стра ном, што је рас ки дао са вез са 
ђа во лом.

Људ ски је при зна ти да је Вук Дра шко вић на пи сао увер љив 
и ре а лан ро ман, из у зет но убе дљив, а то је оно што се тра жи 
од пи сца и за шта му се мо ра ски ну ти ка па, ро ман ко ји се не ће 
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до па сти „дре мљи вим и остра шће ним со ва ма“ у зе мљи у ко јој 
жи ви, а ко ји су на ви кли на угод ност ла жи (без об зи ра ма ко 
да су они: но ви на ри, кри ти ча ри, по ли тич ки не ис то ми шље ни
ци, др жав ни пе сни ци, ини ци ја ли ма пот пи са ни ауто ри и уред
ни ци ре дак циј ских ко мен та ра, про ма ше ни и јед но ум ни љу ди, 
раз о ча ра ни след бе ни ци В. Дра шко ви ћа, и мно ги дру ги). Ро ман 
„Док тор Арон“ су чла но ви жи ри ја офи ци јел них или ти на ме
тач ких књи жев них на гра да у овој зе мљи иг но ри са ли, ка ко већ 
и при ли чи јед ном све ту ко ји је пи сац кри ти ко вао на нај де ло
твор ни ји на чин.

Дра шко вић је пи сао свој нај но ви ји ро ман, не да би ли ко вао, 
ко ли ко да би олак шао сво ју пат њу. Он ни је улеп ша вао исти
ну, ко ју је ду го вао се би, и сво јим чи та о ци ма. Не ко ме се то мо
жда не ће до па сти? Па шта? Зар се књи ге пи шу да би се не ком 
до па да ле?



IV
УМЕТНОСТ БУДУЋНОСТИ





141

ДИ РЕКТ НО НА СТВАР

Опи са ли смо у на шим прет ход ним сту ди ја ма (На ве тру, на 
чи сти ни, на ви си ни, Бе о град 2002, 260 стр.; и Је ван ђе ље Ми ро-
сла вље во, Бе о град 2001, 119 стр.) не ве ро ва тан и нео др жив Лу
ки ћев по ло жај као пи сца у са вре ме ној срп ској књи жев но сти на 
кра ју дру гог ми ле ни ју ма. Офи ци јел на срп ска књи жев на кри ти-
ка га је ап со лут но иг но ри са ла.

На гла ви овог пи сца, као и на Шеј ки ној, бе ху мно ги па ра
зи ти. Ме ђу тим, у све му то ме, Лу кић као да ни је ви део раз лог за 
по пу шта ње!

Сре ћом, по овог пи сца: ње му ни је би ло ва жно да се по ка
зу је. Па чак и он да ка да се по ја вио ње гов ро ман Тр гов ци све-
тло шћу и скре нуо на се бе са свим оправ да ну па жњу нај ши ре 
јав но сти и чи та лач ке пу бли ке. Ево ка ко је то овај пи сац уде сио: 
сми слио је јед ну љу ску, оклоп или ко жу, ко ју је обла чио кад су 
га тра жи ли. Про вео је без ма ло нај ве ћи део сво га ве ка као ла-
жни би бли о те кар, од би ја ју ћи да бу де пи сац.

Стао је на јед ном ме сту (та ко се чи ни ло) (Бо сиљ ко вац, 
Звижд, Хо мо ље – се ве ро и сток Ср би је), као да је ту уко пан, и 
кад би га не ки од кри ти ча ра про на шли, он им је оста вљао сво ју 
љу ску, да кле, оно што ли чи на Ми ро сла ва Лу ки ћа и што је из
гле да ло као он, и од ла зио је на дру го ме сто и у дру гу љу ску, и 
та ко све док не схва ти смо да га баш та осо би на од ре ђу је. И кад 
смо по ку ша ва ли да га „ухва ти мо“ на те ре ну тзв. срп ског кул
тур ног нео фи ци ја ли зма, чи ји би ли дер и нај и зра зи ти ји пред
став ник мо гао би ти, овај умет ник тро стру ких да ро ва по но во је 
из ма као про на шав ши чвр шће и трај ни је скло ни ште.

Не вр шња ци, ни ста ри ји пи сци, Ми ро сла ва Лу ки ћа су при
хва ти ли мла ђи – пе сни ци, пре во ди о ци и ан то ло ги ча ри, по пут 
В. Ја гли чи ћа, С. Га ро ње и дру гих. Пе сник, пре во ди лац и есе
ји ста Ја гли чић (оду ше вљен, прет по ста вља мо, Лу ки ће вим ро
ма ном Уј кин дом) на пи сао је по ду жу пе сму „М. Лу ки ћу“, ко ја 
са др жи тај ну пе сни ка М. Лу ки ћа. У сти хо ви ма из те пе сме, по
сто је ре до ви ду бљег уви ђа ња, по сто ји не што што је у ве зи са 
оним због че га смо се по ду хва ти ли да на пи ше мо ову књи гу. 
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Ка ква је то тај на ко ја сте же и за тва ра ви дик? Да ли је то – 
УМЕТ НОСТ БУ ДУЋ НО СТИ, бо го чо веч нски ре а ли зам?

„Ка да ће до ћи Ве ли ки? – На ша пе ри о да оче ку је по ја ву ‘осве
тље них’. Јер ми смо за шли да ле ко и не ко мо ра да нас спа са ва. 
Про ро ка још не ма да их на го ве сте.

Ве ли ке на род не ма се спре ма ју их, и јед не и дру ге, спре ма ју 
их јер су пот пу но про па ле. Бе да ду ше и те ла је очај на и, не где 
из не ке сте пе, ка кав ве ли ки па ли лац по ја ви ће се са сво јом бук
ти њом ко ја ће да за па ли свет. Јер је вре ме, јер је крај ње вре ме 
да се све ово за вр ши и поч не ма кар ка ква но ва до са да“ (Бран ко 
Ла за ре вић, Са бра на де ла, II, 179–180).

Дру го, пре гле да но и до пу ње но из да ње Лу ки ће ве ан то ло ги је 
срп ске по е зи је 1938–2000, Не се би чан му зеј (Мо ба ров ин сти тут 
/ За ве ти не, Бе о град 2000, 850 стр.), ви со ко оце ње но, ма да још 
увек не до вољ но про чи та но, за вр ша ва се сти хо ви ма Ле о ни да 
Шеј ке, „По след њим за пи сом“.

Ђу бри ште је, за Шеј ку има ло „зна чај пре ла зног ис ку ше-
ња мо дер не умет но сти / с тим је мо дер на умет ност за ме не 
до вр ше на“.

„Ка да бих се вра тио жи во ту (жи вот ној сна зи) сли као бих 
она ко ка ко сли ка ње пру жа нај ви ше ра до сти“, пи ше Шеј ка, „по 
узо ру на ста ре мај сто ре, по це ну то га да не бу дем ори ги на лан.“

Шеј ка је, тре ба то под ву ћи, ми слио на „сли ке са зна че њем“.
Те сти хо ве ко је је Лу кић иза брао и об ја вио на по вла шће ном 

ме сту сво је ан то ло ги је, Шеј ка пи ше „од ла зе ћи“ и „по ру чу ју ћи“ 
„сва ком ко ји ово сле ди да на ста ви не бо је ћи се ри зи ка. / Сли ка-
ње је об лик мо ли тве.“

То се мо же раз у ме ти и као про грам умет но сти бу дућ но сти, 
али и као про грам ре ли ги о зне умет но сти – умет но сти бу дућ
но сти, ка ко ве ру је Ми ро слав Лу кић.

Тај Шеј кин мо то био је об ра стао де бе лим сло јем ку дра ве 
и буј не зе ле не ма хо ви не, ка да Ми ро слав Лу кић ну ди – „ве ли
ким“, др жав ним, срп ским ко му ни стич ким из да ва чи ма ру ко пи
се сво јих књи га – уза луд! (…)
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ОСВРТ НА ПР ВУ КЊИ ГУ                                              
О СТВА РА ЛА ШТВУ М. ЛУ КИ ЋА

О тој књи зи на пи са но је ма ло. Пре ћу та на је. Уоста лом, та 
књи га је штам па на као пи лот из да ње у сим бо лич ном бро ју 
при ме ра ка. Ту књи гу су на пи са ла тро ји ца. Исти но тра жи о ци, 
или сум њи ви апо ло ге ти? До ла зе ли из ду бо ке ано ним но сти, 
као и пред мет њи хо вог за ни ма ња са ру бо ва и пе ри фе ри ја јед не 
ма ле и не до вољ но по зна те на ци о нал не књи жев но сти?

Ко је Ми ро слав Лу кић?
На ово пи та ње не ма од го во ра у чу ве ној ку пу са ри исто ри

је срп ске књи жев но сти уни вер зи тет ског про фе со ра Ј. Д. Ни 
реч це, ни по ме на о Лу ки ћу не ма ни у Крат ком пре гле ду срп ске 
књи жев но сти XX ве ка про фе со ра Но ви це Пет ко ви ћа (Књи
жев на реч, Бе о град 1999). Пет ко ви ће ва књи га „на мен ски је пи-
са на за Исто ри ју срп ске кул ту ре, ко ју је Ми ни стар ство кул-
ту ре Ре пу бли ке Ср би је об ја ви ло 1994. го ди не. Као и цео збор ник, 
овај је пре глед у пр вом ре ду на ме њен стра ном чи та о цу, па су и 
оп шта об ја шње ња и по је ди нач ни по да ци би ра ни и да ва ни има-
ју ћи на уму та квог чи та о ца. Дру го, и мно го ве ће огра ни че ње, 
од но си се на обим: стро го од ре ђе на ду жи на тек ста зах те ва ла 
је ве о ма су же ни из бор књи жев них по ја ва и пи са ца, као и крај ње 
са же то опи си ва ње. Пра ти се основ на ли ни ја у књи жев ном раз-
во ју (она чак ни је мо гла би ти до ве де на ни до кра ја ве ка) и озна-
ча ва ју ме ста ко ја по је ди ни пи сци у том раз во ју за у зи ма ју. Све 
оста ло је ре ду ко ва но. Прем да је аутор овог пре гле да, по при ро-
ди ства ри, по ла зио од свог раз у ме ва ња раз во ја срп ске књи жев-
но сти, он је ипак на сто јао да се ње го ва оце на у из бо ру пи са ца и 
опи су њи хо вих де ла што ма ње осе ћа“ (5). Пет ко ви ћев Кра так 
пре глед… за вр ша ва се Да ви дом Ал ба ха ри јем. Све ма не Пет ко
ви ће ве књи жи це са др жа не су у пр вим ње ним ре че ни ци ма. То 
је на мен ска, ре ду ко ва на, де ли мич на, да не ка же мо ли це мер на 
фал си фи ка тор ска сли ка, ка те дар ска. Пред ста вља ју ћи срп ску 
по е зи ју ХХ ве ка ино стра ним чи та о ци ма, у на мен ским и ре ду
ко ва ним тек сто ви ма, ни дру ги књи жев ни кри ти ча ри, ра чу на ју
ћи и Јо ва на Пеј чи ћа, не спо ми њу Ми ро сла ва Лу ки ћа.



144

Ни су ли, да кле, пи сци ове књи ге (пи та се је дан од при ка зи
ва ча ове сту ди је) ап сурд ни љу ди, кад су иза бра ли за пред мет 
сво је књи ге књи жев ни ка ко га зва нич но не ма?

У књи жев ној исто ри ји и књи жев ној кри ти ци срп ској, као и 
у ло ги ци, по сто је исти не, али не и исти на.

*
„Од го нет ка ове књи ге је у са мој књи зи. Књи га је ви ше не го 

из вр сна мо но гра фи ја о јед ном пи сцу; до ку мен то ва на је и ана
ли тич на (…)

Све што тре ба да се зна, о Ми ро сла ву Лу ки ћу, као пи сцу, 
од ње го вих по че та ка до да на шњих да на, на ла зи се на јед ном 
ме сту, у овој књи зи. Књи га је пи са на не се бич но и по уч на је у 
мно го че му. До ла зи из са свим дру гих из во ра, жи вих из во ра са 
ко јих ће се на па ја ти, ве ро ват но, бу ду ћа срп ска књи жев ност. 
Пи са на је афир ма тив но с ду бо ким раз ло зи ма. Чак и да не по
го ди у је дан од глав них ци ље ва – вр ло ра њи ва ме ста и рак – ра
не књи жев не јав но сти Ср би је, она мо же би ти од ве о ма ве ли ке 
ко ри сти мно гим дру гим не ви дљи вим са ве зни ци ма, чи та о ци ма 
и пре во ди о ци ма по све ту. Ова књи га ће би ти и већ је сте, не за
о би ла зна по ла зна ста ни ца, за све оне ко ји се већ ба ве, или ће се 
ба ви ти бо га тим опу сом Ми ро сла ва Лу ки ћа.

Не ви дљи ви са ве зни ци пи сца обе ло да ни ли су исти ну: да је 
Лу ки ћу до су ђе но да жи ви у до ба и на про сто ри ма и ме ђу са вре
ме ни ци ма ме ђу ко ји ма не ма ве ли ког кри ти ча ра, чо ве ка ду бо
ке кул ту ре и бла го род не ду ше, ва тре ног ср ца, по лет не ма ште, 
про дор не ин те ли ген ци је и искре ног ен ту зи ја зма пре ма ле по ме. 
(…) Слу чај Ко ме ди јант или Бог се по ста рао, или сре ћа, да се 
на стра ни ца ма мно гих Лу ки ће вих књи га за у ста ви по глед г. С. 
И. Ми тро ви ћа… Ни је у то ме био сам, из не ви дљи во сти и ано
ним но сти су иза шли и Алек сан дар Лу кић и Ба трић Це ро вић, 
јер ова књи га је пи са на у три ру ке. Не ко ме се мо же учи ни ти да 
је то њен не до ста так; ни је би ло мо гу ће из бе ћи не ка по на вља
ња; би ће и кри ти ча ра ко ји ће сма тра ти да је ова књи га су ви ше 
афир ма тив на, го то во на са мом ру бу про ва ли је апо ло гет ског. 
Та ква се мо же учи ни ти на пр ви по глед сва ком оном чи та о цу 
ко ји ни је про чи тао ни јед но де ло, ни јед ну пе сму, ро ман или 
есеј Ми ро сла ва Лу ки ћа. (…)

Лу ки ћев Опус је на стао на ру бо ви ма уда ље не пе ри фе ри је 
европ ске и свет ске ци ви ли за ци је, ко ја се ави о ном мо же пре
ле те ти и са вла да ти за само не ко ли ко ча со ва; ме ђу тим, ка да је 
реч о пре во ђе њу, то исто ра сто ја ње се не мо же са вла да ти ни 
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де це ни ја ма. У том са вла ђи ва њу ви ше има ства ри ко је од ма жу, 
и ви ше та мо где се то не би оче ки ва ло, у зе мљи и на је зи ку ко ји 
има сво је не про це њи ве ри зни це; књи га А. Лу ки ћа, С. Иг. Ми
тро ви ћа и Б. Це ро ви ћа – по ма же…“

*

Да на ве де мо и ово:

„Ова књи га је хте ла не што ва жно – и при род но је што је 
иза зва ла па ра док се. Она је, пре све га, схва ти ла лич ност и Де ло 
Ми ро сла ва Лу ки ћа, схва ти ла: то зна чи сје ди ни ла, мно го то га 
што је би ло ра су то. Пи са на је ду бо ком же љом са мог ду ха, ко ји 
се и у сво јим нај ви шим по ступ ци ма, до ди ри вао са не све сним 
осе ћа њем су ди о ни ка у књи жев ној јав но сти Ср би је и у овом 
све ту: њу је дик ти рао зах тев за бли ско шћу, бес крај на глад за 
ја сно ћом. Она је ус пе ла у глав ном, схва ти ла је свет, лич ност и 
де ло Ми ро сла ва Лу ки ћа, све ла га на људ ско и умет нич ко, обе
ле жив ши га ње го вим пе ча том…“

„… она је не до вр ше но де ло о јед ном пи сцу у успо ну…“

„Ми ро слав Лу кић је чи тав је дан свет, то јест јед на ме та фи
зи ка и је дан ду хов ни став. Ако га већ тре ба упо ре ђи ва ти, на лик 
је на раз гра на ти уса мље ни брест на бре гу.

То је пе сник сло бо де у нај ши рем сми слу ре чи, у пу ном сми
слу те ре чи, онај ко ји зна и све до чи сво јим де лом да она мо же 
по сто ја ти са мо са по уз да њем у веч ност…

За пад има то ли ко за блу да о Ис то ку, па и о вр сним пи сци
ма пра во слав но га ис то ка, у ко је спа да и Ми ро слав Лу кић. (…) 
За пад има, не као Гр ци, свој свет до ко ли це, већ ар ши не ко је су 
са мо ли це ап сур да, рав ном ре вол ту и та ми у ко јој се ко пр ца
ју пи сци бив ших ис точ них на род них де мо кра ти ја, па и Лу кић. 
И у зе мљи у ко јој овај пи сац жи ви, и у Па ри зу, на За па ду, да
кле, гу ра ју га да при хва ти да ње го ва сло бо да има сми сла са мо 
у од но су пре ма ње го вој огра ни че ној суд би ни. И За пад и Ис ток, 
ка кви су да нас, ка кви ће би ти и су тра, ви ше ну де ап сурд и ап
сурд не си ту а ци је, не го на ду и по ми сао на ра дост. Исти на ни је 
по треб на ни јед ни ма ни дру ги ма, па ни из да ва чи ма. Пи сцу ко
ји је све стан то га, и све стан сво је вред но сти, пре о ста је да осе ћа 
свој жи вот, свој ре волт, сво ју сло бо ду, и то што је ви ше мо гу ће 
– то зна чи пи са ти, и то пи са ти што је ви ше мо гу ће. Та квог су 
нам пи сца пре дста ви ли ауто ри књи ге На ве тру, на чи сти ни, на 
ви си ни. Иза бра ни ка суд би не, ко ји је на на чин јед ног ап сурд ног 
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чо ве ка про зрео и на зрео је дан ва тре ни и ле де ни свет, про зи ран 
и огра ни чен, где ни шта ни је мо гу ће и где је све мо гу ће, где је 
све уна пред да то, и где је са мо у би ство та ко че сто, јер је жи вот у 
та квом све ту му ка. Мно ги су у та квом јед ном све ту ипак од лу
чи ли да при ме жи вот та кав ка кав је, да из ње га цр пу сво је сна
ге, сво је од би ја ње на де и твр до гла ви до каз јед ног жи во та без 
уте хе. Мно ги су у та квом све ту рав но ду шни пре ма бу дућ но сти 
и пре да ли су се по ро ку да ис цр пу све што по сто ји.“

„Све што је об ја вље но у овој књи зи има свој узрок у ду бо
кој тај но сти би ћа њи хо вих, у ин тим ном ко ре ну њи хо ве ду ше. 
Да ли је то мо но гра фи ја или са мо тор зо јед не сту ди је, што су 
об ја ви ли? Ви ше од то га: то је из раз мо ра ла са мо о др жа ња. Му ве 
ску пља ју мр ве за је дан ру чак, зми је за је дан дан, ја зав ци за зи
му, а ова го спо да за сто ле ће ко је до ла зи…“

„Шта, у ства ри, књи га На ве тру, на чи сти ни, на ви си ни от
кри ва: нео т кри ве ну и не при зна ту ле по ту, за тр пан из вор? 

Ако са мо то от кри ва, он да јој се мо ра при зна ти да је ти ме 
сти гла до по е зи је: и да они, евен ту ал ни чи та о ци, ко ји ма је на
ме ње на, ни ка да не ће са зна ти оно што су ње ни ауто ри, ве ро ват
но, же ле ли да они са зна ју.

Ка ко су про шли са вре ме ни ци крај де ла Ми ро сла ва Лу ки ћа?
Го спо да ауто ри о то ме под но се ин ди рек тан из ве штај.
Рав но ду шно? Он да је за то мо жда и су ђе но да Лу ки ће ве 

књи ге има ју про ма шен жи вот. 
Оду ше вље но? У том слу ча ју ће књи ге М. Лу ки ћа има ти не-

ви дљи ве са ве зни ке, чи та о це. Ти не ви дљи ви са ве зни ци, са ста ви-
ли су ову дир љи ву књи гу.

На ве тру, на чи сти ни, на ви си ни иден ти фи ку је део рав но-
ду шних са вре ме ни ка: тро гла ву моћ срп ске офи ци јел не кри ти ке 
и ли те ра ту ре. Ме ђу тим, у тој иден ти фи ка ци ји не ви дљи ви са
ве зни ци ни су оти шли до кра ја, ни су да ли пот пу ну сли ку срп
ске књи жев не јав но сти; ни су се ни тру ди ли да до ча ра ју ње ну 
бур ну про мен љи вост, бур ни ју од ус та ла са ног мо ра. Јер да је су, 
да су при зва ли ње не бр зе стру је и мут не то ко ве, ли те рар на по
ја ва Ми ро сла ва Лу ки ћа би ну жно ис па ла као играч ка тог ус та
ла са ног мо ра.

‘Књи жев ни жи вот јед не епо хе у свом бр зом и про мен љи вом 
то ку са свим је не што дру го од ње го ве сли ке ко ју нам да је исто-
ри чар. Сли ка је увек упро шће на и фик тив на.’ (Јан Па ран дов ски) 

Ауто ри ове књи ге су то зна ли; они ни су при ста ли на уло-
гу исто ри ча ра; њи ма је, чи ни се, уна пред би ла до де ље на дру га 
уло га, не дви љи вих са ве зни ка, чи та ла ца.
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Они су по нај ви ше на лик на оне дир љи ве, апо стро фи ра не 
Стен да ло ве не ро ђе не чи та о це, ко ји су се ро ди ли век и не што 
ка сни је, ро ди ли пи шу ћи На ве тру, на чи сти ни, на ви си ни.

Они по не кад као да за бо ра вља ју на но тор не исти не: Књи
жев но де ло има нај ве ће оба ве зе пре ма сво ме вре ме ну и све што 
му ста је на пут је коб но и штет но. По сто ји ли не спо ра зум из
ме ђу де ла пи сца Лу ки ћа, оних нај и звр сни јих, и епо хе у ко јој је 
на ста ло, кра ја епо хе Хо куспо ку са? По сто ји. 

Тај не спо ра зум ни је на стао кри ви цом пи сца Лу ки ћа, што 
од лич но ар гу мен ту ју го спо да ко а у то ри. Пи сци ове књи ге су 
с пра вом же сто ко кри ти ко ва ли за сле пље ност те ку ће срп ске 
књи жев не кри ти ке. При том, на рав но, ни су за бо ра вља ли да је 
и она део књи жев но сти.

Као и сва ка дру га кри ти ка, и срп ска за ви си од књи жев но
сти као од сво је гра ђе. Она је не до вољ но ис пи ти ва ла, ана ли зи
ра ла, об ја шња ва ла и оце њи ва ла де ла Ми ро сла ва Лу ки ћа. На
про сто, књи га На ве тру, на чи сти ни, на ви си ни је ухва ти ла на 
де лу, као муж же ну у пре љу би, у ста њу иди от ске и глу пе за те
че но сти, срп ску књи жев ну кри ти ку: ова књи га је ве ро до стој но 
по све до чи ла рас ко рак из ме ђу обим ног ра да пи сца Лу ки ћа и ле
но сти и не ра да књи жев них кри ти ча ра као чи та о ца. Ова књи га, 
мо же се ре ћи, спа ша ва образ срп ске књи жев не кри ти ке. Она 
да је при мер до брог књи жев ни ка и чо ве ка ко ји је не са мо од ва
жан и смео у сво јој умет но сти не го је и че стит по сво ме ка рак
те ру и све стан сво је вред но сти…“
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EP PUR SI MU O VE?

Пред сам из ла зак књи ге Је ван ђе ље Ми ро сла вље во (2001), 
на пи сао сам, из ме ђу оста лог и ово:

„У ову књи гу су ушли не ки ра ни је пу бли ко ва ни тек сто ви, 
али и низ но вих. Књи га је по ку ша ла да ба ци све тлост на ства
ра ла штво М. Лу ки ћа из јед ног по себ ног угла – бо го чо ве чан ског 
ре а ли зма. Ве ру је мо да ће по ста ћи и дру ге ту ма че и ана ли ти
ча ре да се по за ба ве бо га тим опу сом М. Лу ки ћа… Ве ру је мо да 
до ла зи пе ри од ка да ће ту ма чи по че ти да уз вра ћа ју овом пи сцу 
оном па жњом ко ју већ не ко ли ко го ди на Де ло Лу ки ћа за слу жу је. 
Ову књи гу ви дим као јед ну у ни зу у окви ру мо јих Са бра них Де-
ла, али кад за то до ђе при ли ка.

По што у срп ској књи жев ној па ро хи ји, они за ко је се ми сли 
да су по зва ни, има ју пре ча по сла; по што, у су шти ни, у њој има 
та ко ма ло мо но граф ских де ла о по је ди ним пи сци ма; по што 
књи жев не кри ти ке пи са ца, са мих пи са ца, ко ји су се као та кви 
по твр ди ли, ма ло има, на пи сао сам ову књи гу, да по пу ним јед ну 
пра зни ну. По сто је, на рав но и дру ги раз ло зи – књи жев ни пре 
све га (не фа ми ли јар ни). Ни сам пи сао ме мо ар, ни ти успо ме не, 
већ оно што би тре ба ло јед ном да ура ди срп ска књи жев на кри
ти ка, ако уоп ште још и по сто ји та кво не што. Ова књи га мо же 
би ти од знат не ко ри сти ка ко на јед ној стра ни ис тра жи ва чи ма 
и ту ма чи ма књи жев ног опу са М. Лу ки ћа, та ко на дру гој стра ни 
и пре во ди о ци ма и нај о бич ни јим чи та о ци ма…“

Пре о штро. Пре те ра на оче ки ва ња… Па ипак, у ме ђу вре ме
ну (од 2001. до да нас) по ја ви ло се не ко ли ко књи га о ро ма ни ма 
и по е зи ји М. Лу ки ћа.

Ep pur si mu o ve!
У Ру са љу, штам па ном као би бли о фил ско из да ње 1999, по

сто је и ови ре до ви:
„Го во рим о бе то ну… Ру гам се… ту ма чи ма ка те дар ским… 

Бе тон ска пло ча је иста као пре пет, де сет, пе де сет ле та… Бе
тон ски сту бо ви кул ту ре још се др же, бе тон ски лу ко ви… Мно го 
фи ни и на чи та ни. Ана ли тич ни. Акри бич ни.
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Про бра ни… То су они… Дре си ра ни од ма лих но гу…
Чи та вог да на око ли шим око бе то на, око те шко ухва тљи-

вих, већ по зе ле не лих бе тон ских ко шу љи ца…“
Тај го вор ства ра лач ке или нео фи ци јел не кри ти ке, пре ко 

по тре бан пре све га срп ском дру штву, књи жев но сти и кул ту ри, 
ути цао је и ути ца ће на оне ко ји до ла зе: ути цај М. Лу ки ћа ће се 
ши ри ти…

(Кра јем ле та 2006.)
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ОГЛЕД О БО ГО ЧО ВЕ ЧАН СКОМ РЕ А ЛИ ЗМУ

1
Фа сци ни ра ју ћа фо то гра фи ја Ми ро сла ва Лу ки ћа из ње го

вих сту дент ских да на. Фо то гра фи ја о ко јој је реч, пр ви пут је 
об ја вље на 1996. го ди не и пра ти је ле ген да: Ле то 1973. го ди не у 
Ма чви. М. Лу кић се ди на „пре сто лу“, из ва ђе ном из Дри не, и по-
здра вља ан ђе ла ве дри не. (Ко ле ба Ани чи ћа у Бре сти на ма, Ба до-
ви нац. Сни мак Ми ка на Ани чи ћа.)

Дру ги пут је иста фо то гра фи ја об ја вље на не ко ли ко го ди на 
доц ни је, кра јем 2000. го ди не, у дру гом из да њу есе ја и књи жев
них кри ти ка Ме та фи зи ка у бе лом оде лу. Та мо је то је ди на фо
то гра фи ја и пра ти је сле де ћа ле ген да: Ми ро слав Лу кић: у кру гу 
ко ли бе у Бре сти на ма, крај Дри не (Ма чва) на има њу ба до ви нач-
ких Ани чи ћа. Сре ди ном се дам де се тих го ди на. – Сни мак сли ка ра 
Ми ка на Ани чи ћа (При зи ва ње ан ђе ла).

И тре ћи пут је пре штам па на, на кра ју за јед нич ке књи ге На 
ве тру, на ви си ни, на чи сти ни.

Ле ген де се раз ли ку ју. Ка да је сни мак на чи њен, до и ста? 1973. 
го ди не, 1974. или 1975. го ди не?

Не ма сум ње у то да је Ми ро сла ва Лу ки ћа, он да шњег сту
ден та Фи ло ло шког фа кул те та, фо то гра фи сао ње гов ко ле га и 
при ја тељ, сту дент Ли ков не ака де ми је у Бе о гра ду, на са ла шу 
Ани чи ће вих ро ди те ља на до мак Дри не. Фо то гра фи ја је, по на
вља мо, об ја вље на пр ви пут, у пр вом из да њу Ар хи ва у осни ва њу, 
1–2 (Бе о град 1996). На стра ни ци 72. Та фо то гра фи ја је у „сен
дви чу сти хо ва“ (из ци клу са Шум ска кра ље ви на) „Хо мољ ски 
мо ти ви“ и „Ли ни је пр ска ња“ из Пре о бра же ња и дру гих пе са ма 
о кра љи ци Маб.

Тач ни је, „Хо мољ ски мо ти ви“ се за вр ша ва ју со не ти ма „Ски
ца пор тре та умет ни ка у мла до сти“, по све ће ним Ми ка ну Ани
чи ћу. Да ли је (бу ду ћи сли кар) Ани чић за слу жио ту по све ту, и 
чи ме, ка ко? „Је су ли се пла ве за ве се ва зду ха,/ на го ве шта ја, бде-
ња, че ка ња, ди гле?” пи та Лу кић у пр вом со не ту „Ски це пор тре
та умет ни ка у мла до сти“. И ма ло да ље опет пи та: „Је ли по глед 
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ужа снут од гу ше ња? / Чи та вог об ре да гу ше ња? Је ли тен / по-
там нео од му че ња и пу ше ња?“ У де ве том со не ту, чи та мо опет: 
„Чи ји је то га лоп? При бли жа ва ли се / пљу сак нео че ки ван као 
ко њи ца?“ Тај де ве ти со нет за вр ша ва се сти хо ви ма: „Са мо што 
ни је пљу сак бри знуо; / ти ши на се мо же до та ћи, као ду вар; дрх-
тај се про би ја кроз шим шир, // бе ле ра де, ко но пљу и му вар, / 
као под вод ни та лас, као уз дах, / или лак ши струј ни удар. // То 
је га лоп хи ља ду го ди шњег пљу ска; / про ва ла обла ка, об но вље ња, 
осе ћа ња, / ис пу шта ју ћи обла чи ће из уста, / ла си ца бо ја жљи во 
ви ри ис под па ња.“

Зна мо суд би ну тих сти хо ва, пи са них у вре мен ском раз ма ку 
1971–1989, ве ли ки др жав ни ко му ни стич ки из да вач, бе о град ска 
„Про све та“, ни је хте ла да их об ја ви; од би ја ла је ру ко пи се Лу ки
ће вих књи га, то ком чи та ве сед ме де це ни је: Суд би ну ра ба Бо жи-
је га Ми ро сла ва (1972), Бр шљен око мла до сти (1973), Пре о бра же-
ње и дру ге пе сме о кра љи ци Маб (1975), као што су то чи ни ли и 
дру ги та да шњи из да ва чи, „Но лит“, итд. За што?

Глав ни раз лог је, нај ве ро ват ни је, иде о ло шки, јер сти хо ви 
овог пе сни ка, па и они нај ра ни ји, би ли су вр ло бли зу ствар но-
сти њи хо вих ду бо ких из во ра – ре ли ги је и ми сти ке. Лу ки ће ва 
згу сну та по е зи ја је на го ве шта ва ла не што дру го, су прот но вла
да ју ћем уку су и мо ди. 

Пе сма „Ли ни ја пр ска ња“, ко јом се отва ра круг пе са ма Пре-
о бра же ње и дру ге пе сме о кра љи ци Маб, по све ће на је Мир ку 
Сто ји ће ви ћу, пе сни ко вом при ја те љу из мла до сти: да ли је и тај 
чо век, за слу жио ту по све ту?

Та пе сма је на ста ла, мо жда, у вре ме ка да је сни мље на фо то
гра фи ја о ко јој је реч. Про ле ћеле то, 1973. го ди не.

Пред по ноћ. На за па ду је се ва ло,
на све ро за па ду и на се ве ру.
Гле дао сам кроз про зор. Као да се
рас пр ска ва ла на ре ве ру
но ћи (на пе те) на ран џа ста ру жа.
Нео бич на игра хо ри зон та и сво да.
Пр во се ја ви ли ни ја пр ска ња,
као на бо ка лу. Пре но пљу сне во да,
пре па рам пар ча ди, ли ни ја се
из ну тра нап не, за сре бре ни.
(Та ли ни ја ће ду же да по тра је
од не по го де и стра ха у ме ни. )
Пре но што, с пра ском, бо кал
пр сне, ли ни ја као уси ја на жи ца,
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дрх ти ме тал но, ре ско, као во кал.
Кур цшлус: све тло сна дрх та ви ца
прет хо ди тре ску вра та, про зо ра, гро ма.
(По ни жа ва ју ћи страх од смр ти на пра сне!)
На за па ду је се ва ло. Не по го да тро ма,
при бли жа ва ла се спо ри је од кр ма че су пра сне…

Не ка да шњим уред ни ци ма спо ме ну тих из да вач ких пред
у зе ћа, УРЕД НИ ЦИ МА ЈА ЗО ВА, ме ђу ко ји ма има чи тав низ 
„углед ни јих“ по сле рат них срп ских пе сни ка, пре су ди ло је ВРЕ
МЕ; или, бо ље ре ћи, ан то ло ги ча ри ко ји су до шли де ве де се тих 
го ди на. Баш оне Лу ки ће ве сти хо ве ко је су спо ме ну ти „дру го ви 
уред ни ци“ из бе га ва ли да об ја ве, го спо да ан то ло ги ча ри су ра до 
увр шћи ва ли у сво је но ве ан то ло ги је.

Да ли је (не)тач но, пре те ра но, ако се ка же, да нас, ка да се 
ба ци дуг по глед уна зад, да је је ди ни и пра ви пе сник ЛИ НИ ЈЕ 
ПР СКА ЊА епо хе Хо кус-по ку са Ми ро слав Лу кић?

Ме ђу тим, овај пе сник ни је са мо пе сник ли ни је пр ска ња 
епо хе, већ и пе сник пр ска ња уну тар ње све за но сти, оту ђе но сти, 
по губ но сти ве ли ке су ше, ракра не ба сти о на књи жев ног и сва
ког дру гог офи ци ја ли зма.

2
По сто ји још јед на фо то гра фи ја на ко ју же ли мо да скре не

мо па жњу. Пр ви пут је би ла об ја вље на у пр вом из да њу Ар хи-
ва у осни а њу, 1–2 (1996), на ше стој стра ни ци: Ми ро слав Лу кић 
на об рон ци ма Хо мољ ских пла ни на. Као сту дент, 1972. (Сни мак 
Ми ка на Ани чи ћа).

На тој сли ци, у бе лом монт го ме ри ман ти лу, на ви си ни, на 
бре го ви ма, на чи сти ни, два де сет дво го ди шњи пе сник раз ба ру
ше не ко се, не за бо рав на и ле па ли ца, сме ло гле да у бу дућ ност, мо
жда чак са ра до сним осме хом. Већ је пе сник, ус пра ван, из дво јен, 
као брест из над ко при ва, и у по за ди ни иза ње га оцр та ва се ве ли-
чан стве на пер спек ти ва, пла ни на на ко ји ма је ро ђен и од ра стао.

Две нео бич не фо то гра фи је, ко је се пам те и ко је је сни мио 
је дан сли кар. Слу чај но? Зар има ишта слу чај но на све ту? 

На пр вој фо то гра фи ји, реч је о оној ко јом за по чи ње овај 
осврт, пе сник се ди усред рав ни це Ма чве, на „пре сто лу“ из ва
ђе ном из ду би на ре ке Дри не. На дру гој, на об рон ци ма Хо мољ
ских пла ни на, пе сник сто ји ве ли чан ствен, као не ко уса мље но 
др во (ка ко ина че, уз гред бу ди ре че но гла си на слов јед не од ње
го вих нај но ви јих, књи га есе ја о од но су ми та и ме та фо ре)…
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Мо же ли се де фи ни са ти по глед пе сни ка на обе ма фо то гра-
фи ја ма: на пр вој на ко јој мо жда по глед пе сни ка при зи ва ан ђе ла, 
у ан ђе о ској одо ри, или на дру гој, на пла ни ни, на ви си ни, на чи-
сти ни, где та ко сме ло, ра до сно и уве ре но гле да у бу дућ ност или 
на гро зни цу Твор че ву, ко јој би да се пре да до кра ја?

Мо же ли о то ме по у зда но да го во ри књи жев ни ана ли ти чар, 
пе сни ко ви при ја те љи, или не при ја те љи, мла ђи брат, све јед но? 
Или тај ну тог по гле да, мо жда, је ди но зна ан ђео са лам пом?

По не ка да ми се чи ни да је грч ка фа ми ли јар ност вр ло ва жна 
ствар, али у вас ко ли кој срп ској по е зи ји, па и књи жев но сти, од 
по чет ка па до кра ја дру гог ми ле ни ју ма, из гле да да ни је био ве
ли ки број оних ко ји су раз у ме ва ли су шти ну те ва жне ства ри. 
По кој ни Ста ни слав Ви на вер је сте. Ве ли ку грч ку фа ми ли јар ност 
у срп ској по е зи ји ни ко пре Ми ро сла ва Лу ки ћа ни је био по сти гао, 
јер та фа ми ли јар ност тра жи не са мо ди за ње не го и спу шта ње 
у ле стви ци би ћа. Она тра жи оп ште сна ла же ње и свуд. Обич ни 
љу ди и ства ра о ци на Бал ка ну бли жи су том осе ћа њу грч ком од 
Ита ли ја на, Фран цу за, Шпа на ца, Не ма ца; они оп ште са сво јим 
ју на ци ма и по лу бо го ви ма и без вул гар но сти ко ја не при зна је ни-
ко ме ни шта; Бал кан ци има ју по ро дич но осе ћа ње пре ма сви ма и 
сва ко ме, на ро чи то у нај ви шој, нај зре ли јој по е зи ји, на род ној. Лу
кић је до шао из јед ног дра го це ног ре ги о на не пре са хле тра ди ци
је, ста ро бал кан ског на сле ђа. У де тињ ству је био под огром ним 
ути ца јем, не на уч них от кри ћа, рент ге на, атом ске бом бе, сту па
ња на Ме сец, већ – Ми та. Ви на вер је на Сор бо ни сту ди рао фи
зи ку и дру жио се са зе ле ним и љу би ча стим пла ме но ви ма, ко ји 
су бук та ли из раз ре ђе них лам пи ла бо ра то ри ја; Лу кић је био во
ђен фе ње ром ан ђе ла. Све тло шћу. Ре ли ги јом и ми сти ком.

Ме ђу тим, овај пе сник је чо век сво га до ба, и ње го ви сти хо
ви, ро ма ни и есе ји, че сто има ју сна гу рент ген ског сним ка.

Не по гре ши вог. Лу ки ћу је Рент ге нов апа рат по мо гао да ви
ди ка ко се ма те ри ја „раз ве ја ва у зра че ње и у све тлост“, и ње му 
је то, као и Ви на ве ру, из гле да ло ре ал ни је но „гру ба и слу чај на 
ве за, ова пре ру ше ност жи во та, ова ла жна спо кој ност,… око ре-
лост око пла ме на и око тре пе ре ња“.

Дух Лу ки ће ве тај не ства ра ла штва као да до ла зи из хи ља ду 
и јед не но ћи; с љуп ко шћу и лу кав ством ле пе прин це зе Ше хе ре
за де. Тај не по зна ти дух, из ван ред но суп ти лан, уман, чу де сан, 
као да на ви ре из бо це у ко јој је био за тво рен три де сет ве ко
ва. Осло бо ди ла га је ма те ри ја, као Ари е ла, суп тил ни ја ма те ри
ја но све дру го што се да за ми сли ти, чу де сна, рас ко шна, сво
јим јед ним нај ма њим на по ром, чи ни се. Ви на вер је обо жа вао, 
као фи зи чар, ма те ри ју. Лу кић, као пе сник, ни је под це њи вао ни 
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ма те ри ју ни Дух. Ње гов дух ни је сам со бом ве зан; он има сна гу 
бе со муч не тр ке и по ле та ма те ри је. Пре све га, дух овог пе сни
ка ни је – без ли чан. Тај дух се мо же по ре ди ти са ап стракт ним 
етром ко ји је сву да и на сва ком ме сту, кроз чи је се тки во све 
до га ђа и ко ји је про жет (све)исти ном, кри ста ли ма со ли слут
ње и вр хов ним уку сом. То је пе сник ко ји је уро нио у ја ву као у 
сно ве, и у сно ве као у ја ву, же ле ћи да бу де што бли же и ду ху и 
ма те ри ји, сло бо ди и фан та зи ји. То је пе сник ко ји је на кра ју ХХ 
ве ка у срп ској, европ ској и свет ској књи жев но сти по нај ви ше 
од ма као од роп ства и од пра ви ла.

Учио сам од Ми ро сла ва Лу ки ћа, и на у чио шта је цео про
блем пе сни ка, на ла же ње окви ра, ор га ни зо ва ње окви ра ко ји је 
мо гу ћан, да би по др жао осе ћа ња. Ва си о на је крај њи оквир и са-
суд и ниг де не по сто ји по бу ње ни ку так дру гог и тре ћег ре да: са-
др жај пе сни ка је сву где.

Да ли на то упо зо ра ва прст, по глед и књи га пре ру ше ног ан
ђе ла или пе сни ка на фо то гра фи ји о ко јој је реч?

3
Лу ки ћев пе снич ки опус је ри зни ца, до бро оси гу ра на и 

утвр ђе на. Не мо гу је опљач ка ти вар ва ри и раз бој ни ци; то је од
бра на пе сни штва и исто вре ме но ис пу ња ва ње ду жно сти пе сни
ка с кра ја XIX и XX ве ка, ду жно сти ко је они ни су у пот пу но сти 
ис пу ни ли: омо гу ћа ва ње ви со ке кул ту ре ства ра њем ба за у род
ном је зи ку и ижив љава њем нај зна чај ни јих и вр хов них че жњи. 

То што је ство рио, то је по клон бу ду ћим на ра шта ји ма. Јер, 
Лу кић је исто вре ме но и са вре ме ни ји но ико, и сме ли ји и по но
сни ји не го дру ги пе сни ци и твр до иде са вре ме ном и ни је у ње
го вом за пећ ку. Он је и до вољ но мо де ран, и за Евро пу и за свет, 
јер је у чи тав свој рад уло жио мно го на по ра, те шког по ни ра ња 
и бла го дар не ек ста зе, али је исто вре ме но и дре ван.

Он се ми мо бла го сло ва и при стан ка ле не, офи ци јал не и па
у шал не срп ске књи жев не кри ти ке, ни је огра ни чио на по вр шно 
и ар ти стич ко, на под у пи ра ње ове или оне стру је, овог или оног 
књи жев ног кла на.

Лу кић ни је, што сма трам вр ло бит ним, ку ка вич ки из бе гао 
иза зо ве прет ход них пе снич ких на ра шта ја: ми стич но ис ку-
ство, пе снич ки ла ви ринт. Лу кић ни је по бе гао од ре ал но сти; 
вра тио јој се и вра ћа јој се са не ис црп ном енер ги јом, као што се 
упор но и стр пљи во вра ћа ства ра лач ким књи жев ним иде а ли-
ма; и за то је он по бед ник, јер се по дао ин ту и ци ји ко ја на и ла зи 
на пе сни ке по сле очај них по ра за, под вр гао се ду бљем сре ђи ва њу 
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ко је је би ло нео п ход но. На док на ђи вао је све што је про пу ште-
но. Си ла зио је до ду би на до ко јих су си ла зи ле ра ни је ге не ра ци је у 
Евро пи, уро нио је у мит, у ми сти ку и ре ли ги ју, и по це ну на по ра 
це лог би ћа дао је де ла, књи ге пе са ма, ро ма не, есе је, ко ја су има-
ла и сву драж но ви не (не књи жев не са мо у би лач ке аван ту ре!), 
и ду хов ну исти ну ко ја је одав но би ла по треб на на ро ду ко јем 
при па да ро ђе њем. 

И не ће би ти чуд но ако баш ње го во Де ло омо гу ћи, или по
мог не уну тра шњи жи вот Ср ба, Сло ве на, и њи хо ва из ра жај на 
по моћ на сред ства. Лу кић је по чео ства ра ти го то ве де фин тив не 
пе снич ке из ра зе, не ку вр сту ко нач них све до чан ста ва, ко ји су 
по треб ни срп ској кул ту ри и књи жев но сти, да би се они ко ји 
до ла зе по сле ње га мо гли не са мо то ме ус про ти ви ти, или са Лу
ки ће вим Де лом пор ва ли не го и да би се сна шли у ро ју и ва ша ру 
дру гих сен за ци ја и чув ста ва, да би се мо гли то ме Де лу не са мо 
од у пре ти не го и огра ни чи ти, оиви чи ти и из ви ју га ти.

Го ди на ма сам био из да вач де ла овог пи сца, а то је по вла
шће на по зи ци ја. Би ти из да вач јед ног пи сца зна чи би ти и све
док, бо љи и по у зда ни ји од дру гих. То је од лу чи ло да са вла дам 
сво ју уоби ча је ну скру пу ло зност и на пи шем ове ре до ве.

Ско ро осам на ест го ди на мла ђи од мо јих ко а у то ра књ. На 
ве тру, на чи сти ни, на ви си ни, ја ипак ни сам имао ни јед ну 
илу зи ју ка да је реч о на шој пи о нир ској књи зи. Ни сам на пи сао: 
сту ди ји, јер та књи га то, мо жда, и ни је, ни је је дан пре ци зно из
ра ђен и стрикт но при ме њи ван си стем естет ске ана ли зе; она је 
сло бод но по ста вље на, не у ка лу пље но, и осла ња се на ин ту и тив
но про ди ра ње у де ло и лич ност пи сца. Не ин си сти ра се у њој на 
це ло ви то сти пси хо ло шког пор тре ти са ња; не.

У ана ли зи Лу ки ће вог де ла и ње го ве лич но сти, дат је зна
ча јан про стор уну тра шњем осве тље њу јед ног не сва ки да шњег 
та лен та, ко ји је го то во де це ни ја ма та во рио на пе ри фе ри ји срп
ске књи жев но сти. Да је овај ви ше стра ни пи сац са кри вен, пре 
све га од тро гла ве мо ћи ак ту ел не срп ске књи жев не кри ти ке и 
ње них не ви дљи вих спон зо ра из сен ке то је би ла по ла зна пре
ми са књи ге. Не и нај ва жни ја. 

Та књи га је, за по че так, сме ло про на шла глав ну ар те ри ју 
Лу ки ће вог ства ра ла штва, до та кла је ње ну крв али и ду шу, од
го нет ну ла је ЛУ КИ ЋЕВ СКИ ЗА ГО НЕТ НИ ПО ГЛЕД ПРЕ РУ
ШЕ НОГ ПЕ СНИ КА ИЛИ АН ЂЕ ЛА, и мо же би ти под сти цај на 
за по то ње ис тра жи ва че јед ног по за ма шног и бо га тог опу са, и 
за – про ни ца ње у тај ну ства ра лач ког раз во ја пе сни ка, ко ји је, 
су де ћи по пло до ви ма, био и је сте урав но те жен и по же љан.
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Мо ја књи га Је ван ђе ље Ми ро сла вље во, по шла је од књ. На 
ве тру, на чи сти ни, на ви си ни. По шла је да ље – од из ван ред не 
под ло ге. Она је има ла нео п ход ну ин те лек ту ал ну усло вље ност: 
све оно што тре ба да по ја ча, утвр ди, да ушан ча по ло жај ду бљих 
и ис тан ча ни јих ин тер пре та ци ја. Ме ђу тим, ка да је реч о Лу ки
ће вој по е зи ји у нај у жем сми слу ре чи, она ни је мно го то га ни 
до та кла. Би ла је на пи са на са мо за то, ма ко ли ко то па ра док сал
но зву ча ло, да би се на пи са ла ова књи га!

Ова књи га, исто вре ме но, по ку ша ва и да спа се образ те ку ће 
срп ске офи ци јел не књи жев не кри ти ке, али и да уђе у још ис
тан ча ни је ана ли зе Лу ки ће ве по е зи је.

Лу ки ћа је те шко упо ре ђи ва ти с дру гим бал кан ским или 
срп ским пи сци ма; са Ан дри ћем, или Кр ле жом.

Лу кић је сте по ни као, као и Ан дрић и Кр ле жа у сре ди ни 
у ко јој су, не са мо до Пр вог и до Дру гог свет ског ра та, не го и 
по сле, не ки да ро ви ти пи сци су жа ва ли сво је де ло бес по моћ но
шћу про вин циј ских ви ди ка. Кр ле жа је био и остао не стр пљи ви 
пут ник на ши ро ким по љи ма ду ха, али је као пе сник и про зни 
пи сац за вр шио у за бо ра ву, јер у ње го вом де лу, као ни у Ан дри
ће вом, не ма по жељ ног про жи ма ња ре ли ги о зног и ми стич ног. 
Де ла Ан дри ћа и Кр ле же из раз су јед не за ма шно сти, да ка ко, 
рет ке не са мо за ју го сло вен ске и бал кан ске при ли ке, не го и за 
европ ске, али ипак, та за ма шност ни је про би ла свој пут у ши
ро ке то ко ве свет ске књи жев но сти.

Не мој мо се за ва ра ва ти. Ан дри ће ва де ла је, пре не го што је 
до био Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност, штам па ла др жа ва, она 
Ти то ва, на ви ше је зи ка; ула га ње се ис пла ти ло, али са мо до не
кле. Лу кић по се ду је ту ан дри ћев скокр ле жи јан ску обил ност 
де ла, ра зно вр сност књи жев них ра до ва у ко ји ма се об ја вљу је 
ње го ва веч но уз не ми ре на ра до зна лост; али, Лу кић по се ду је и 
дух ли тур гиј ски.

Лу кић не бо лу је од оно га од че га је бо ло вао Кр ле жа; ни је 
на и ван да ве ру је да умет ник мо же, и да тре ба то ме де кла ра тив
но и ствар но да те жи, из рав ња њу про ва ли ја исто ри је, суд би не 
и жи во та XX ве ка. Ни је пред став ник тен де ци о зне књи жев но-
сти, кон струк тив не, књи жев но сти де ли мич них исти на.

Лич ност и сло бо ду овај пе сник друк чи је до жи вља ва и об
ја вљу је; ис кре ни је; ни је па те ти чан. За то је низ ње го вих књи га 
из ла зи ло у ши ње лу тзв. Пи шче вих из да ња.

Бли за нац овог пе сни ка је мно го о чи та во да – во да умет но
сти бу дућ но сти, пре све га ње го ва по е зи ја, ко ја тек че ка сво је 
чи та о це, и на је зи ку на ко јем је ис пе ва на, и на дру гим свет ским 
је зи ци ма.
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Јер да ни је та ко, ра зу ман и тре звен ка кав је сам, зар бих об
ја вљи вао књи ге овог пи сца?

Да ли је мо гу ће да та кав пе сник уоп ште по сто ји? – Та ко су 
се пи та ли рет ки чи та о ци ко ји су би ли у при ли ци да чи та ју ње
го ве књи ге, у Ср би ји, али и по све ту, не упо знав ши га лич но. 
Та ко бих се и ја, мо жда пи тао, мо жда сам се и пи тао по сма
тра ју ћи фо то гра фи ју пе сни ка на „пре сто лу“ у одо ри ан ђе ла, 
јер то је јед на од нај на дре ал ни јих, нај не ве ро ват ни јих фо то гра
фи ја ко је сам ви део (мо жда та ко из гле да ју ан ђе ли у ви зи ја ма 
ми сти ка?).

Ја знам да по сто ји; све до чим. Ка ква је то тај на ко ја сте же и 
за тва ра ви дик? Да ли је то – умет ност бу дућ но сти – бо го чо ве
чан ски ре а ли зам?

Од го вор на ово пи та ње скри ва Лу ки ћев по глед на спо ме ну
тој фо то гра фи ји пре ру ше ног ан ђе ла, пе сни ка. 

Обич ним смрт ни ци ма, чи та о ци ма, на ро чи то оним па жљи
вим, мо же се учи ни ти, по сле све га, да је овај пе сник одав но 
оти шао у ле ген ду. Игром суд би не, или за хва љу ју ћи по нај ви ше 
ње ним уда ри ма, чи ње ни цом да га ни је раз ма зи ла, овај пе сник 
је из бе гао све ћор со ка ке су је те, ко је су до шле гла ве и нај ве ћим 
срп ским пе сни ци ма ХХ ве ка, из бе гао је сле пе ули це исто ри је 
умет но сти, и сле пе ули це књи жев но сти, ли те ра ту ре, јер је на у
чио, да је мно го то га, мо жда све у вла сти Твор ца.

„Ако се Бог и сав свет не ста ра ју о те би, тво је ста ра ње о се
би вре ди ће ко ли ко и се ја ње де те ли не по мо ру.“

Лу кић, да за кљу чи мо, ни као млад чо век, ни са да, ни је се јао 
де те ли ну по мо ру. Из бе гао је свет ко ји се ста рао о са мом се би 
за ве зав ши све у не раз дре ши ву квр гу. Он је, стр пљи во и не жно, 
раз дре ша вао мно ге квр ге, на ци о нал не, европ ске и свет ске, да 
би мо жда, свет про бу дио. Овај пе сник ни је узи мао од све та 
ни шта си лом, јер је во ђен љу ба вљу, и то од пр вих об ја вље них 
сти хо ва, за хва љу ју ћи ко ји ма је је дан ку чев ски ма ту рант пре
ко но ћи по стао по знат. Овај пе сник се мо гао пре ћут ки ва ти и 
иг но ри са ти до по ја ве ње го вих књи га Рај ска све ћа и ро ма на Тр-
гов ци све тло шћу; по сле то га – то је бе сми сли ца и сра мо та. Јер 
ве ли чи на се сте гом, ба ри је ра ма, ја зо ви ма и иг но ран ци јом по
ја ча ва. Пре ће се сло ми ти и са ви ти ба ри је ре и ба сти о ни, ко ји 
за у ста вља ју про дор овог опу са, не го њи хов тво рац.

4
У Ср би ји је ко нач но ро ђен пе сник ко ји ни је ни Ру мун а ни 

Егип ћа нин, ни Грк ни Аме ри ка нац, ни Ци га нин ни Ки нез, ко
ји је је дан од нај бо љих пред став ни ка пра во слав не кул ту ре. Не 
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вра ћа се он из из го на, као по мо дре ле ри бе из фри жи де ра; не 
ку ка на сав глас, не цми здри, не ур ли че, не сплет ка ри, већ на
до ла зи као ре ка у лет њи су тон, ули ва ју ћи се у сво је чи та о це и 
са бе сед ни ке као злат на бр за ви ца, ко ја ва ља злат на зрн ца, ди
ја ман те и ивер је. Ули ва се у не пре кид не то ко ве на ци о нал не и 
европ ске по е зи је сво јом не ис црп ном енер ги јом, си лом осе ћа
ња и са зна ња, раз ви ја ју ћи осе ћа ње бе смрт но сти и осна жу ју ћи 
по сао Хри сто вог чо ве ка у овом жи во ту. Бог је у овој по е зи ји 
ва жан, јер онај ко ји до и ста осе ћа Бо га, осе ћа и бе смрт ност. 
Та кав је овај пе сник ко ји се раз ра стао Бо го чо ве ком: он зра чи 
бо жан ским бес крај но сти ма, осе ћа се бе смр тан и бес кра јан на 
свим тач ка ма сво га би ћа; а то по твр ђу је Бр шљан око мла до сти. 
Ху ма ни стич ки про грес – смрт, ни је оно што про жи ма ову по
е зи ју, већ ра до сно на че ло бо го чо ве чан ског про гре са: бе смрт
ност, ње на нео п ход ност. Лу кић је мо гао да ство ри ова кву јед ну 
књи гу, и  дру ге, за то што је имао урав но те жен, вр ло под сти
ца јан ства ра лач ки раз вој. Бр шљан око мла до сти по твр ђу је и 
ста рин ску окол ност да овај чо век ни је за лу тао у књи жев ност 
и по е зи ју. Овом књи гом, у ко јој је са бра на ве ћи на оно га што је 
на пи сао као млад чо век, Лу кић је ушао у вре ме, и са мим тим је 
ушао у пред со бље веч но сти… У овој књи зи су да та увод на осе
ћа ња Лу ки ће ве по е зи је, ко ја су се бо го чо веч но шћу пре тво ри ла 
у веч на. И за то ове пе сме, ма ко ли ко се чи та о ци ма чи ни ле ту
жне, ни су ви ше му ка пе сни ко вом ду ху.

Ко ли ко је тај ни у пе сни ку (оном ко ји је то од у век чи ни се 
био) о пе сни ку? И ко ли ко тај ни око ње га о ње му? За но ћи ли 
пе сник у но вој тај ни, он се про бу ди у још но ви јој, а пре да ни у 
нај но ви јој. Да ли је Бог за то дао ду шу пе сни ку да би га са крио? 
А осе ћа ње, ми сао, са зна ње, реч, ни је ли му за то дао, да би при
знао се би ка ко не по зна је се бе? Ду ша је уда ре на на му ке у ХХ 
ве ку, ка ко ре че Блок, тај не ви дљи ви и чу до твор ни ле вак у ко ји 
се сли ва ју по гле ди и пре тва ра ју у ми сли, зву ци у осе ћа ња, ра
зно вр сни ути сци у ра зно ли ке до жи вља је, иде је, стра сти или са
бла сти, при ви ђе ња. Ду ша је нео пи си во чу до ви ште: она упи ја у 
се бе, пре ра ђу је, пре тва ра у сво је, све што је се ко сне, ожи вљу је 
не ким чуд ним жи во том, обе смр ћу је не ком чуд ном бе смрт но
шћу. За пе сни ка је и кап ро се – мо ре, оке ан, али и мо ре, оке ан 
– кап ро се. Истин ски пе сник и у нај ма њем са гле да ва нај ве ће, и 
у нај ве ћем – нај ма ње.

Та кво је чо ве ко во би ће пра вог пе сни ка. Да кле, и у ми сте ри
ји нај ве ћег и у ми сте ри ји нај ма њег уда ви се сав дух пе сни ков, 
сва ми сао, све осе ћа ње. Ве ли ког пе сни ка пла ше бес крај но сти 
Го спод ње из нај ма њег. Не сум њи вог пе сни ка за чу ђу ју чу де са 
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ва си о не; ка ко да их стал но др жи на чи о ди људ ске ми сли а да се 
не сур ва у без број не ам би се око ње, из над ње, ис под ње?

Ка ко да се, за тво рен у мо ру сво јих осе ћа ња, не за гу ши у ње
му уз бур ка ном, док са зве жђа плам те из над ње га и ро је се но ви 
све то ви? Шта је ту га?…

По е зи ја на ди ла зи пе сни ка, ње го ву суд би ну и са му се бе, ако 
је увер љи ва, ве ли ка и јед но став на, ду бо ка.

*
Лу кић је – да се по слу жи мо ње го вим ре чи ма: „Ту мач из гу-

бље не древ не на у ке и ан ђе о ског за ум ног је зи ка“. И у то ме он не ма 
прем ца, као ро ма но пи сац, али и као пе сник.

До та кли смо оно где на ста је ве ли чи на овог пе сни ка, ап со
лут ног пи сца, пи шу ћи На ве тру, на ви си ни, на чи сти ни и Је-
ван ђе ље Ми ро сла вље во.

Умет ност овог умет ни ка је би ла ро бо ва ње при ро ди до тре
нут ка док ни је уоб ли чио ро ман Ли тур ги ја; док је пи сао тај пр
ви ро ман – ли тур ги ју у ње му се ја вио ге ни јал ни по бу ње ник…

Овај пи сац је, ни зом књи га Умет но сти ма ха го ни ја, као До
сто јев ски, сме ло ушао у ПРА ВО СА ЗНА ЊЕ, или у бо го чо ве
чан ски ре а ли зам. За пу тио се пут ве ли ког ми ра, оног ми ра „ко ји 
је из над за до вољ ства и бо ла и из над де мо ни је и ан ђе о ства“. Јер 
нај ви ше по сла ње је „по сла ње ве ли ке ти ши не и ду бо ког ми ра“.

Али о то ме, о ПРА ВО СА ЗНА ЊУ или БО ГО ЧО ВЕ ЧАН
СКОМ РЕ А ЛИ ЗМУ овог пи сца тек тре ба да се го во ри и пи ше. 
Овај пи сац је пре шао гра ни цу успа ва не све сти, мла де и зе ле не 
све сти, и за пу тио се не про ла зним ста за ма, ку да се ма ло њих 
упу ћу је, пре ма там ним ду би на ма из ко јих од је ку ју кри ци искон-
ске све сти ко ја је одав но по то ну ла у не свест.

Иако сам, иако на лик на по све ће но др во, кр сто но шни храст 
ко ји је над ви сио сво је са вре ме ни ке као бре сто ви ко при ве, овај 
пе сник је нај ма ње уса мље ни чо век на све ту: одав но је си шао до 
сен ки осно ва, та мо где је све ус ко ви тла но и где се укр шта ва
ју за глуш ја, бес пу ћа, рас кр шћа, у дну стра шне уз не ми ре но сти 
ко ју он сме ло уоб ли ча ва у сво јим пе сма ма и ро ма ни ма у не по
но вљив из раз.

Ап со лут ни пи сац, Лу кић се уз ди гао до нај ве ће мо гу ће жр
тве, до жр тве ка да се ви ше ни шта не пи та и не ме ри! 

За Лу ки ћев Опус мо же се ре ћи: да је ту то ли ко то га жр тво
ва но да се жр тва ви ше и не ви ди. У нај бо љим Лу ки ће вим књи
га ма – то је мо жда нај ви ше по диг ну та, нај у зви ше ни ја жр тва.
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„Лич ност је пот пу но иш че зла, ка ко ре че Б. Ла за ре вић, и 
са мо се ви ди ве ли ка по ја ва у ко ју се лич ност пре тво ри ла. – Жр-
тва је нај ве ће и нај ви ше ус хи ће ње. Лич ност се пот пу но из ди-
гла из се бе. Дух је пот пу но за бо ра вио на сво ју љу шту ру. Све је 
у тран су ко ји је иза бран и са ко јим се хо ће да из вр ши за ме на. 
Што је ви ши транс, жр тва је лак ша. Жр тву је се лак ше јер се 
осе ћа да се за ме њу је го ре бо љим.“

Због то га се оно нај бо ље у Опу су овог пи сца чи та као уз
бу дљи во све до чан ство бо го чо ве чан ског ду ха, као не за бо рав на 
књи га пе пе ла, ве ли ког вра ћа ња, сно ва и све тло сти.
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ИС КЉУ ЧИ ВИ И ЈЕ ДИН СТВЕ НИ ИЗ РАЗ               
СР БО ВЛА ШКОГ ИЛИ СТА РО БАЛ КАН СКОГ ДУ ХА

Ми ро слав Лу кић је ис кљу чи ва, а мо жда и је дин стве на ма
ни фе ста ци ја ср бо вла шког или ста ро бал кан ског ду ха. Шта то 
зна чи?

Пред сам по че так Дру гог свет ског ра та, Ви на вер об ја вљу је 
ван ре дан есеј Од бра на пе сни штва, а Ми ро слав Лу кић, са мо пет 
де це ни ја по сле то га, сто ји – ка ко пи ше С. И. Ми тро вић – „на 
веч ном бра ни ку ПО СЛЕД ЊЕ ОД БРА НЕ, се бе не гу ју ћи и го ре ћи 
на соп стве ној ва три, су де лу ју ћи у кул ту аске зе – ка ко сам ве ли 
у јед ној од из вр сних пе са ма ‘Уме сто по го во ра’ – пре тва ра ју ћи 
се у Ди о ни са да би био раш че ре чен, да би бу дан сту пио пре ко 
пра га смр ти ка ко би се по чи стио и до био сво је веч но об лич је.“

Лу кић је уви део раз ли ку из ме ђу ју го сло вен ског и срп ског 
офи ци ја ли зма и срп ских основ них на род них сна га. Од свог 
пе снич ког огла ша ва ња, при зи вао је пло до но сне пљу ско ве. Ви
ше стру ко об да рен чо век, про фе сор, из да вач и пи сац, већ пе
де се то го ди шњак, имао је је дан од по жељ ни јих ства ра лач ких 
раз во ја у срп ској књи жев но сти. Ста са вао је у ду бо ком окри љу 
ти ши не и са мо ће, из ван вла да ју ћих књи жев них то ко ва и мо да, 
као храст – за пис. 

Ње го ва књи га Рај ска све ћа, ко ја са др жи пе снич ки опус 
1968–1998 (ско ро два де се так хи ља да сти хо ва!), пред ста вља да
тум срп ске ли ри ке. За пљу сну ло је срп ску ли ри ку хи ља ду го ди-
шњим пљу ско ви ма у вре ме ни ма ка да је ду го го ди шња су ша пре-
ти ла по мо ром.

Лу ки ћев пе снич ки опус ни као је и ни че (че зну ћи за књи
жев ним под ви зи ма трај ни је га умет нич ко га деј ства) из из во ра 
умет нич ко га ства ра ла штва у ши ро ким сло је ви ма на ро да, ду
бо ких и не ис црп них, из жи ве тра ди ци је, по ти ски ва не на раз не 
на чи не, бо га тих ри зни ца – чу де сних.

Ни ко, чи ни нам се, у XX ве ку, у срп ској књи жев но сти, и као 
пе сник, и као ро ма но пи сац и есе јист, ни је схва тио та ко ду бо ко 
под сти цај не иза зо ве ду ха ста ро бал кан ског на сле ђа, као Лу кић.
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То су ме ђу пр ви ма у на шој књи жев но сти и кри ти ци (по ред 
пот пи сни ка ових ре до ва, нај а гил ни јег из да ва ча ру ко пи са Ми
ро сла ва Лу ки ћа) схва ти ли у пр во вре ме два по жељ на чи та о ца: 
С. Иг. Ми тро вић (1939), и В. Ја гли чић (1960).

Ни ма ло слу чај но: пе сни ци се про се ја ва ју на фи ним си ти ма 
ге не ра ци ја ко је до ла зе, по то њих ге не ра ци ја. Ми ро слав Лу кић 
је, као пе сник, аутор јед ног сло же ног и бол ног пи сма: пи сма 
упу ће ног пре ко де вет мо ра, го ра, ма гли, мо жда не мо гу ћем и да-
ле ком чи та о цу. По хва ле овом пе сни ку ни су до шле из ба сти о на 
офи ци јел не кри ти ке и ли те ра ту ре, већ од па си о ни ра них и пре
фи ње них чи та ла ца по е зи је.

Као кри ти чар, пе сник Лу кић се по бу нио про тив ми сти фи
ка ци ја и иг но ран ци ја до ми нат них у са вре ме ној срп ској књи
жев но сти. Имао је пра во, јер спа да у оне ауто ре ко ји су чи тав 
свој жи вот и суд би ну жр тво ва ли ства ра ла штву.

Пот пи сао сам ту не по но вљи ву књи гу, Рај ска све ћа, као 
уред ник. Сма трам да је то би ла по част суд би не.

Ту књи гу и оно што је том књи гом Ми ро слав Лу кић до се гао, 
нај бо ље је за са да де фи ни сао С. И. Ми тро вић. У есе ју о књи жев
но сти и на си љу, пи са ном пре низ го ди на, устру ча вао сам се да 
сво ме ста ри јем бра ту, пи сцу ко јем ду гу јем као чи та лац, чо век 
и пе сник мно го, по све тим ви ше про сто ра, ко ји је он за слу жио, 
до след но шћу јед ном ко ја је тран спа рент ни ја од свих пи са ца ко
је сам та мо спо ми њао: Ко ва ча, Да ној ли ћа, М. Па вло ви ћа. 

Ни ка да о Ми ро сла ву Лу ки ћу ни сам пи сао са мо за то што је 
мој брат, већ пре све га за то што је пе сник, за то што је то био и 
он да док сам ја био још де чак.

„Књи жев но на си ље“ епо хе Хо куспо ку са, је зи ви при зо ри 
беш ча шћа и нај ра фи но ва ни ји об ли ци гу ше ња, за у ста вља ли су 
по жељ ну и при род ну афир ма ци ју овог пе сни ка; као што то чи не 
и да нас, још увек, мно ги око ре ли, про ма ше ни, ислу же ни, пер
фид ни, ши зо фре нич ни по бор ни ци ло ги ке па ро хи је. У ло ги ци 
па ро хи је ује ди ње ни су сред њо ве ков ни ре а ли зам и ди ја лек тич
ка те о ло ги ја ХХ ве ка.

Ми ро слав Лу кић ни је од оних књи жев ни ка и пе сни ка ко ме 
ће до де љи ва ти нај у глед ни је књи жев не на гра де – ре пу бли кан
ске и мо нар хи стич ке: то је ре зер ви са но за пе сни ке и књи жев
ни ке сим па ти зе ре ло ги ке па ро хи је. У жи ри ји ма за до де ле књи
жев них на гра да пре су ђу ју „углед ни“ кре те ни, по не ко од њих 
има ис пред име на и др и мр; а ско ро сва ки је но сио око вра та 
цр ве ну ма ра му и шал. Нај ве ћа мо гу ћа на гра да ко ја се мо же до
де ли ти јед ном истин ском пе сни ку Ми ро сла ву Лу ки ћу до де ље
на је од суд би не, жи вот не и књи жев не суд би не.
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ДУ БО КЕ ПЕ СМЕ НЕ МО ГУ ЋЕ ЉУ БА ВИ              
ИЛИ СКРИ ВЕ НИ БО СИ ОК

… О, где сам, где сам то, Бо же, ја?
И ко то та ко сет но пре би ра
по дир ка ма кла ви ра. Ко то у ме ни
та ко стр пљи во и не жно сви ра?
За бо рав, ра на ту га? Све је чуд но, и ва здух.
Као на свад би у Ка ни га ли леј ској
во да се пре тва ра у ви но, Дух –
у мре згу ора хо ву у Го ри Ле леј ској.
Све је пре кра сно, злат но сме ђе,
па и тај рај го лу бач ких кр во пи ја.
Ушће по то ка, ле штар, са лаш, па вит
и ру се ко се се о ских ро спи ја…
Све је чу де сно, у су тон, на трен.
Ве ли чан ствен мир бре сто ва. Ши бље.
Из ма гли ца низ ре ку. Свра чак. Па сји дрен.
Бе ло у шка на вр би. И у пли ћа ку очи ри бље…

(Ми ро слав Лу кић, од ло мак пе сме „Дра ма ове моћ не             
уну тар ње по за ди не“, књи га Бр шљан око мла до сти, 60)

Ова пе сма је из збир ке Суд би на ра ба Ми ро сла ва, ко ју је пе
сник по ну дио бе о град ској „Про све ти“ 1972. го ди не (ру ко пис је 
од би јен и об ја вљен је тек че тврт ве ка ка сни је!); ве ро ват но је 
на пи са на у вре ме ка да је пе сник сту дент бе о град ског Уни вер
зи те та, као два де се то го ди шњак?

Као вр ло млад чо век, пе сник је об у зет ту га ма и че жња ма: 
око ње га се ро је бес крај но сти; он се об рео у овом за го нет ном 
све ту као чо век и као пе сник: то је пр во и ве ли ко чу ђе ње. Пе
сник је за чу ђен и као да не ми пред све том. Али, он по ла ко по
чи ње да до ла зи се би од уз бу ђе ња и чу ђе ња. Он до ла зи се би, он 
би ва со бом, би ва лич ност. Он осе ћа се бе као се бе, и по ку ша
ва да по ву че од ре ђе ну гра ни цу из ме ђу се бе и не се бе, јер се на 
не ки нео бја шњив на чин све пре ли ва у ње га и он у све. Он је 
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уткан у гран ди о зну тај ну по сто ја ња; ва си о на је око ње га као 
те ло, и он је у њој као ду ша, ус треп та ла…

Лу ки ће ви ра ни сти хо ви, ми слим на оне ко је је на пи сао по
сле ма ја 1969. го ди не, по сле об ја вљи ва ња ње го ве књи ге Хо мољ-
ски мо ти ви (1969), и на сти хо ве ко је је на пи сао до сво је два
де сет и осме го ди не, из раз су стал ног до ли ва ња и од ли ва ња, 
стал ног та ла са ња и пре ли ва ња све га и сва че га. Кроз све то и у 
све му то ме ве чи то кру жи пе сни ко во осе ћа ње и са зна ње се бе 
као се бе, као лич но сти, као би ћа не де љи вог и јед но став ног. У 
то вре ме, у срп ском дру штву и књи жев но сти, чо век би да оку је 
се бе чвр стим и ма сив ним зе маљ ским ствар но сти ма. 

Ова вр ста под се ћа ња је ну жна да би се раз у ме ла по зи ци ја 
овог пе сни ка. Лу кић је 1969. го ди не на ју го сло вен ском кон кур
су за по е зи ју он да шњег Фон да мла дих та ле на та и ре дак ци
је ли ста Бор ба осво јио пр ву на гра ду – јед но го ди шњу сту диј ску 
сти пен ди ју, осво јио је из ме ђу сто ти ну и сто ти ну кон ку ре на та 
из он да шње ве ли ке Ју го сла ви је; то ве ли ко при зна ње ни је му, 
што се ка же, уда ри ло у гла ву.

Не ком дру гом мла дом пе сни ку би би ло при јат но да бу де 
око ван ма сив ном зе маљ ском ствар но шћу, оли че ном у нај ве
ћој ју го сло вен ској књи жев ној на гра ди, у оном што она ствар
но зна чи, јер при јат но је има ти не ка кав на слон. Ме ђу тим, овог 
пе сни ка су као мла дог чо ве ка об у зе ли без да ни и бес крај но сти, 
и не ми ло срд но су га ву кли и ви ја ли по сво јим по но ри ма и ур
ви на ма. Са свим је ра зу мљи во што су се сти хо ви то га пе сни ка, 
он да шњим уред ни ци ма, ујед но и зна чај ним срп ским пе сни ци ма 
(Ра ич ко ви ћу, Па вло ви ћу, По пи, да на ве де мо са мо не ке) чи ни ли 
ми стич ни, не ра зу мљи ви, из раз стра вич не ра зно вр сно сти осе-
ћа ња, ми сли, же ља, до жи вља ја.

Ми сао мла дог пе сни ка Лу ки ћа за хва ти ла је ме та фи зич ка 
па ни ка, го не ћи га и ви ја ју ћи из ха о са у ха ос, из ужа са у ужас, из 
по тре са у по трес, из пу сти ње у ве ћу пу сти њу. Чи ни ло се да се 
у пе сни ку све из ме ша ло, све: од ни че га до сва че га, од без у мља 
до све у мља, од про ла зног до веч ног, од па кле ног до рај ског, од 
ђа во ла до Бо га.

Пе сник је об у зет осе ћа њи ма и са зна њем – два ма ла сун ца у 
ње му оба сја ва ла су све мра ко ве у ње му и у све то ви ма око чо ве
ка. Чи ни ло се да у мла дом пе сни ку не ма ле ка од фан та стич но
га. Зар ни су и све то ви у ње му, и све то ви око ње га, иза тка ни од 
не чег фан та стич ног, не схва тљи вог, не са гле да ног?

То је би ло осе ћа ње ко је ни ка да не мо же за ста ре ти. 
Лу ки ће ва ми сао је за ми шље но кру жи ла по злат ној иви ци 

све ми ра, и ње го во осе ћа ње је ва пи ло у ду би ни не ми ра. Ње гов 
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ра зум се на ги њао, до ру ба лу ди ла у тра же њу Бо га. Мно ге су 
се су прот но сти за гр ли ле у пе сни ку за гр ља јем у ко ме се гу ше. 
Та јан стве ни маг не ти зам све то ва нео до љи во је при ву као ми-
сао пе сни ка, увла че ћи је у не ку стра сну игру и ви хор. Пра у жас у 
мла ди ћу се од мо рио и ус пра вљао, бу дио у пе сни ку као ми сао.

Ко сам, Бо же, то тек је два слу тим.
Зар мо же не ко да од го во ри тач но?
Ли сто ви по жу те ли мо жда зна ју?
И мо жда зна оби ље пе ћин ско мрач но?

Та ко се Лу кић пи та у већ спо ме ну тој пе сми (стр. 60). Лу кић 
је већ за па зио: очи ри бље.

За гле дај те се у ма ло и опре зно око ри бе у пли ћа ку: зар оно 
не од сли ка ва не ке не по зна те и нео бич не све то ве? Ако ни шта 
дру го, иза ри бљег ока сто ји веч ни опрез, ин те лек ту ал ни, ду хов-
ни, осе ћај ни ем бри он чу де сних све то ва. Људ ска ана ли тич ка ми
сао не мо же до пре ти до ње го вог ко ре на, до ње го ве пр во бит не 
по крет не си ле. Ме ђу тим, пе сник слу ти да је и пра ко рен ри бљег 
по гле да, ока та мо не где у плав ка стим са зве жђи ма, где се ан ђе ли 
ро је као пче ле, и где све тли ду хо ви ком по ну ју но ве све то ве.

Од ра стао на се лу, у жи во пи сном Зви жду и Хо мо љу, ме ђу 
при род ним љу ди ма и сто ком, ов ца ма, кра ва ма, во ло ви ма, Лу-
кић је већ као де чак при ме тио ка ко и из круп ног во лов ског ока 
гле да на ње га не ка бес крај на се та, ко ја пи та: за што? Јер то је 
пи та ње, ка ко су већ уочи ли ум ни ду хов ни ци, у ср цу све га жи
вог, у ср жи све га по сто је ћег.

Да ли смо ми ви де ли пра вим по гле дом пе сни ка Ми ро сла ва 
Лу ки ћа?

По гле дај мо на то га пе сни ка, на ро чи то на ње го ве ра не сти
хо ве: пе сник са со бом ву че сво ју би о ло шку, ге о ло шку и ду хов
ну про шлост: сав биљ ни и сав жи во тињ ски и сав ми не рал ни 
свет, али и сав ан ђел ски, сав ду хов ни, сав бо жан ски свет.

На ста зи пе сни ко вих са зна ња ис пре чи ле су се ноћ и бес
крај ност, а ис под по чет ка но ћи и иза ње ног за вр шет ка све са ма 
ноћ до но ћи. Да ли су пе сни ко во осе ћа ње све та и пе сни ко ва 
ми сао о све ту још ви ше ис ком пли ко ва ли свет ко ји је и сам по 
се би вр ло за мр шен и за го не тан?

*
Ку да по ни ру и у шта то ну ње го ве ми сли ка да се оти сну са 

иви це вре ме на и про сто ра? Да ли се на вр хун ци ма ту ге овај 
пе сник осло ба ђао сво га са мо о се ћа ња и са мо са зна ња? Или је 
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осу ђен на веч но за то че ње? Да ли ће не ко по ку ша ти да од го нет
не ва жност мра ко ва и све тло сти у опу су овог пе сни ка?

Ми ро слав Лу кић је пе сник ко ји ни је тра жио чу да ван се бе, 
јер је сам нај ве ће чу до.

Ни је тра жио из не на ђе ња ван се бе, јер је сам нај ве ће из не
на ђе ње. Ње го ви ра ни сти хо ви, не до вољ но по зна ти, про же ти су 
не ком нео пи си вом не из ре че ном ту гом. Она има ко ре не у де
тињ ству; и она је ис пу ни ла ду шу та јан стве но шћу све та. Лу кић 
је до шао са се ве ро и сто ка Ср би је, са се ве ра и ис то ка; иако се 
чи ни да је ње го ва ми сао по шла на за пад, на југ, на се вер и ис
ток, она је у мла до сти сти гла на стра шне рас кр сни це, та мо где 
се све рас кр сни це са ста ју и ни кад не ра ста ју.

То стра шно рас кр шће на ко је је пе сник сти гао као де вет на
е сто го ди шњак, мо жда и ко ју го ди ну пре, је сте у ње го вом са мо
са зна њу и са мо о се ћа њу. За то је овај пе сник нај ту жни ји ме ђу 
свим пе сни ци ма. У ту зи, он је пр ви у свим све то ви ма.

(Ту га, све тлост и бес крај ност…) – „Све је у овом све ту ту
жно, да се ис ка за ти не мо же. Ако овај свет има ду шу, он да је то 
– ту га. У све ту је та ко мно го бо ла, та ко мно го ја да, та ко мно го 
смр ти, та ко мно го гре ха, – да ли Бог ика да пре ста је да ту гу је 
над овим све том? Грех, сва ки људ ски грех, зар не пре ли је се
том и не за ли је ту гом све тло ли це Бож је? ‘Ту га је мо ја сваг да 
са мном’ – то је псал мо пев че ва ис по вест. Овај свет сто ји на ту
жним ду ша ма. Чо век вре ди оно ли ко ко ли ко има спо соб но сти 
за ту гу. Ту гу јеш ли ту гом не ког чо ве ка, вре диш за два чо ве ка; 
ту гу јеш ли ту гом мно гих љу ди, вре диш ко ли ко сви они; а ту гу
јеш ли ту гом свих тва ри и свих би ћа, вре диш ко ли ко сви све
то ви ску па, и још ви ше, не срав њи во ви ше“, пи сао је ава Ју стин 
По по вић, до да ју ћи: „ду ша је људ ска ужас, и про клет ство, и лу-
ди ло“ (без Го спо да Ису са Хри ста).

Пе сма, за хва љу ју ћи ко јој је ку чев ски ма ту рант гим на зи је 
пре ко но ћи по стао по знат нај ши рој ју го сло вен ској јав но сти 
фе бру а ра 1969. го ди не, би ла је фраг мент пе сме, чи ја је ко нач
на вер зи ја об ја вље на че тврт ве ка ка сни је у Лу ки ће вој књи зи 
Ар хив у осни ва њу, 1–2, (За ве ти не, Бе о град 1996), под на сло вом: 
„Ду бо ка пе сма не мо гу ће љу ба ви или Скри ва ње бо си о ка“. Пе
сма са др жи пет де ло ва: Скри ва ње бо си о ка уочи но ве го ди не; 
Тра же ње бо си о ка скри ве но га; Пр во ју тро но ве го ди не: на ла же ње 
бо си о ка; Ко ло без за зо ра; Крај и Епи лог. 

То је, ако се та ко сме упро сти ти, „сце на рио фил ма“ јед не 
не мо гу ће, тра гич не, мо жда пр ве љу ба ви. Основ пе сме је је дан 
хо мољ ски оби чај око но ве го ди не, скри ва ње бо сиљ ка. 
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Све де вој ке и же не јед ног ме ста скри ва ју стру ко ве бо сиљ
ка, а мом ци и оже ње ни их тра же. Пре ма ве ро ва њу, лош је знак 
ако мо мак или оже ње ни на ђу струк бо сиљ ка сво је де вој ке или 
же не. До бар је знак, ако на ђу струк бо сиљ ка не ке дру ге де вој ке 
или же не, оне ко ја им се по тај но до па да. По не пи са ном пра ви
лу, де вој ка или же на, при ли ком до че ка но ве го ди не игра у Ко лу 
без за зо ра до оног ко је на шао њен струк бо си о ка. И не са мо 
што игра до ње га, већ и од ла зи са њим у ноћ, а да јој ни ко у ме
сту због то га не пре ба цу је…

Лу кић по ла зи од об ред ног хо мољ ског Ко ла без за зо ра у ко
ме игра ју

де вој ке до оже ње них,
а уда те до мо ма ка.
Сва ка ће струк бо си о ка сво га
да ти оном ко га же ли,
а он да о-хо-хо,
под вр ба ма у су мра ку
враг је сми слио игру
иди-ми-до ђи-ми,
она не шко ди све ту
јед ном го ди шње,
на про тив!
„Где је Бран ка, где је?“
бри не мом че ле по,
игра ју ћи из ме ђу оних
што уче да игра ју, тек.
„Где је ки та бо си о ка
ми ри шља вог,
од га ја ног у сак си ји са му шка тлом?“
Зна ју ли гу гут ке,
ил’ сла ву ји што ре ши ше
на та ва ну да пре зи ме,
дрх те ћи од по мр чи не,
сту де ни и но стал ги је?
Ни ко, ни ко не зна (из гле да)
ко ме да де
свој бо си ок ми ри шља ви Бран ка.
Рас пу сна ноћ лу чи ту гу
не из ре ци ву, ле пљи ву и при јем чи ву,
као што се ко жа ру ке
о гво жђе на мра зу за ле пи,
па не мо же, не мо же да се од ле пи!                          (116–117)
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„Ју на ци“ ове Лу ки ће ве „по е ме“ су без и ме но „мом че ле по“ 
и Бран ка, хо мољ ска ле по ти ца. Нео бич не об ре де бес крај но сти 
пу стио је Го спод ме ђу Хо мољ це и Хо мољ ке: шта би они са њи
ма, да Бог ни је њи хо ва ма ти ца? Од до ди ра с об ре ди ма и Бо гом, 
сва ка ми сао ве ру ју ћег на ро да, и осе ћа ње, то не у бес крај но ус
хи ће ње, ра дост и за нос. Да ли је „мом че ле по“ сам, мла ди пе
сник Ми ро слав Лу кић? Или је реч о не ком дру гом? Мно ги чи
та о ци су крај ове пе сме, је дан бес крај ни ври сак и пре кли ња ње, 
чи та ли као Лу ки ће ву ис по вест.

(Крај)

Чек, по че кај, ме се че,
да иде мо за јед но,
да иде мо одав де,
да тра жи мо Од го вор.
Од го во ра ако има,
по знат је Ан ђе лу са лам пом,
или де те ли ни шум ској,
цр ве ној, по ле глој…

„О љу ба ви не мо гу ћа“,
ми сли мом че да но ноћ но,
„шта те са кри на дно ту жног ср ца мо га,
као ки ту бо си о ка скри ве но га,
да те ни ко ни кад ви ше не про на ђе?
Во лео сам те, бре, Бран ка,
оне зи ме, во лео сам те ви ше
не го Сто ћа Ци га нин сво ју Жи ва ну,
ви ше не го отац мо ју по кој ну ма тер.
Во лео сам те, бре, Бран ка, не мо гу ће!
За ту љу бав ре чи не ма.
Уочи но ве го ди не је би ло;
во лео сам те де ти ње,
гру двао те сне гом,
а ни сам знао,
ни сам знао,
бре, Бран ка,
да ће ми те укра сти про ле ће.
А кад те је укра ло про ле ће –
про ле ће или Ко ло без за зо ра –
ја ни сам имао сна ге,
бре, Бран ка,
да ти за бо дем нож у ср це,
ко Сто ћа Ци га нин сво јој Жи ва ни“
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То је не што мо жда нај по тре сни је на пи са но у по е зи
ји у Ср ба! Гра ни чи се са нај леп шим на род ним лир ским пес
ма ма. Да ли је мо гу ће да та кву јед ну пе сму на пи ше ско ро 
осам на е сто го ди шњак?

Исти на ове пе сме је по тре сна, сам по че так ле по га; мно ги 
чи та о ци су то од мах осе ти ли. Осе ти ли су тра гич но осе ћа ње, 
ле пр ша ње је ди ног жи вог леп ти ри ћа у све ми ру, и око ње га, и из-
над ње га и ис под ње га, пу сти њу до пу сти ње, све са ме пу сти ње, 
си ве, су ве, смр та сте.

Пе сни ко ва ми сао се за вр ша ва ва па јем и кри ком, љу ба вљу, 
све љу ба вљу, пра шта њем, Бо гом, за то је та пе сма це ло ви та и до
вр ше на, не по но вљи ва. Не мо же се исти на о све ту и љу ба ви, о 
жи во ту и ње го вој тра гич но сти, об у хва ти ти чо ве чи јим ви дом, 
слу хом, чо веч јим осе ћа њи ма, чо ве чи јом реч ју. Па ипак, до го ди
ло се по ет ско чу до; пе сник је из ра зио ско ро не из ре ци ву ми сао 
људ ску, ту жно и осе ћа ње. Пе сник је об у хва тио и ми ли о ни ти 
део исти не и гро исти не, не што над вид но, над слу хов но, над ми
сле но, над о се ћај но, на ди зра жај но, не до се жно и не у хва тљи во.

Ду ша овог пе сни ка је жи ве ла са Бо гом и у Бо гу, и кад то ни
је зна ла. И од тог жи вље ња ду ше Бо гом и у Бо гу, у пе сни ку се 
за че ло бе смрт но, веч но и бо го чо веч но. У пе сни ку су се од мр зле 
ми сли, од мр зну ла смр зну та осе ћа ња…

Пе сма је из раз раз бук та ло сти у ду ши, у ср цу; та раз бук та
лост се пе ње до уси ја ња; рај ско је у њој под на ле том зла, ра стан
ка, иш чи ле ло у не ке про зрач не, су тон ске илу зи је и стра вич не 
ле ген де и рас ко шне ска ске. Пе сник је по мо ћу не ви дљи вог – 
сво је ду ше, ви део оно што је не ви дљи во и не из ре ци во.

Та пе сма је јед но ду бо ко осе ћа ње, ва тра за ми сао, ми сао за 
са вест.

Не где на по чет ку Лу ки ће вог ро ма на Уј кин дом (Апо строф, 
Бе о град 1997) об ја вље ни су, као про за, сти хо ви о Бран ки, у по
гла вљу „Б. као Бо сиљ ко вац, тај на. Тач ка ослон ца, пу ко ти на. 
Улаз у ла ви ринт“ (44).

Реч је о Бран ки Ло ћи ки, нео бич ној и кон тра верз ној ју на
ки њи, љу ба ви из мла до сти глав ног ју на ка то га ро ма на, Бо ре 
Ми шље но ви ћа.

У сво јим бе ле шка ма Б. Ми шље но вић је за пи сао: „То се и 
Стен да лу до го ди ло. Же на ко ју сам во лео, Бран ка Ло ћи ка, има ла 
је и дру ге му шкар це. Бу ра ко ју ди же љу бав го ра је од оне на мо ру. 
Ка да би онај ко ји је за и ста јед ном во лео био про зра чен, ви де ло 
би се да у ње му не што ти ња“ (44).

Раз ли чи те су по зи ци је два пе сни ка, оног ста ри јег има ги-
нар ног из ро ма на Б. Ми шље но ви ћа и оног мла ђег М. Лу ки ћа, 
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ствар ног. Ста ри ји и иде ал ни пе сник, Б. Ми шље но вић сли ка 
при ро ду, сли ка грех, до ча ра ва нај ми ли ји грех чо ве ков. У сво-
јим по зним го ди на ма, пе сник из ро ма на Ми шље но вић осе ћа да 
грех го ни чо ве ка по пу сти ња ма бе сми сле ног, глу пог, очај ног. Грех 
го ни чо ве ка пр во као ми сао, за тим као осе ћа ње, и на кра ју као 
страст. Кроз сва ки грех и сва ку страст чо век у ства ри го ни 
се бе из бо ла у бол, из пат ње у пат њу, из оча ја ња у пу стош, из 
смрт ног у све смрт но. Грех се увек ја вља у мно жи ни. Он чо ве ка 
во ди у па као, у пот пу но од су ство бе смрт ног осе ћа ња и са зна ња 
бо жан ске ло го сно сти све та.

Пе сник из ро ма на Ми шље но вић, ни је Лу ки ћев ал тер его, 
двој ник; Лу кић ви ше све га што во ли, во ли сло бо ду, ко ја се са
сто ји у до бро ти, у не жно сти, у љу ба ви, све љу ба ви. Зло, гру
бост и мр жња, ко је је пе сник из ро ма на Ми шље но вић до бро 
осе тио на сво јој ко жи и про жи вео – роп ство су нај го ре вр сте, 
епо хал но роп ство. Ро бу ју ћи све до смр ти ско ро, Ми шље но вић 
је ро бо вао смр ти. На рав но, Ми шље но ви ћа су у та кво роп ство 
од ве ли за вод ни ци, из ми шља чи, твор ци зла, гру бо сти, мр жње, 
огра ни че но сти. А пе сни ка Лу ки ћа, већ од ње го ве пр ве „Ду бо ке 
пе сме не мо гу ће љу ба ви“ као да су отац и мај ка, Бог и ан ђе ли 
по сла ли у свет, про ре кли, од ре ди ли и пред о дре ди ли да бу де ту га 
и љу бав. И он је свим би ћем ис пу ња вао сво је на зна че ње: ту го
вао је и во лео. Ту го вао је кроз љу бав, љу био кроз ту гу. Зар је 
мо гу ће дру га чи је у све ту ко ји је на се љен љу ди ма?

Лу ки ће ва пе сма има и Епи лог – не над ма шан. Пе сник се 
обра ћа не бе ском те лу, ме се цу, на Кра ју пе сме, по мр чи ни ко ја 
узи ма стра шне об ли ке фан та стич них при ви ђе ња, што пла ше 
људ ско са зна ње и у гро зни цу ба ца ју људ ска осе ћа ња. При зи ва 
ме се че ву све тлост, да га ме се че ва све тлост и ње го ве очи ис кр
ца ју на оба ле сво јих све то ва. По мо ћу све тло сти и очи ју, са вла
ђу је се про стор и вре ме, са мо жи вост и его и зам у се би. Епи лог 
те ра на плач; и не тре ба се сти де ти тих су за, јер кад чо ве чи је, 
пе сни ко ве и чи та о че ве су зе, за ли ју ту жне све то ве, он да они за-
бли ста ју ле по том пра и скон ском, ле по том веч ном.

Ни ше бој, ни ноћ не фрај ле,
ни ко зја крв, ни за но вет,
ни цр ве ни ба грем, зве здан,
ни злат не ри би зле, јор го ван,
ни су пра ви ме лем,
већ се ћа ње –
се ћа ње до уси ја ња!
Чек, по че кај, ме се че,
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да иде мо за јед но,
до ло ква ња бе лих
бар ских и ми ри са ди вље пе ру ни ке,
до гро бо ва и гра ди на
Зви жда и Хо мо ља,
до фла у та не у хва тљи вих
ан ђе ла Це ли не,
жу на у вр ба ку,
по ле гле и ћу тљи ве цр ве не
шум ске де те ли не.
До не из ре ци ве но стал ги је
и сла сти и гор чи не пот пу но га за бо ра ва!                    (118)

„Ду бо ка пе сма не мо гу ће љу ба ви или Скри ва ње бо си о ка“, 
об ја вље на је у окви ру пе тог де ла обим не књи ге Бр шљан око 
мла до сти, од но сно ци клу са Све ска Хо мољ ски мо ти ви (95–137).

Бр шљан око ве те ра на со ци ја ли стич ке ме та фи зи ке. – Да ли 
зна те и јед ног срп ског пе сни ка ХХ ве ка, ко ји има ова кву књи гу и 
ово ли ко до брих и из вр сних, ду бо ких пе са ма, на пи са них са не пу-
них че тр де сет го ди на, као Ми ро слав Лу кић?

То што сам на пи сао у по го во ру пр вог из да ња књи зи Бр-
шљан око мла до сти, пре о штро је. Пи та ње ко је сам та мо по ста
вио, по на вљам и ов де.

Шта је овог пе сни ка – од по клек ну ћа, ја зо ва ду ше и ба ри је
ра вре ме на, иг но ран ци је ко ле га и са вре ме ни ка – спа си ло?

По све му су де ћи: по жељ ни ства ра лач ки раз вој, сна га да 
се све пре пре ке са вла да ју, мај стор ство из у зет ног. Бр шљан око 
мла до сти пра ти и по ду жи Лу ки ћев текст о суд би ни пе сни ка и 
суд би ни по е зи је, као и по да ци о пре ли ми на р ним об ја вљи ва
њи ма сти хо ва, ко ји су уде сом слу ча ја, од сто ја ли ду го у пе сни
ко вим фи јо ка ма, де це ни ја ма, као ви но.

Из ове књи ге се, ка ко сам њен аутор ре че, огла си ло оно ду
бо ко ћу та ње мла до сти и умет но сти.

Бр шљан око мла до сти је, пре све га, на са мом кра ју ХХ ве ка, 
јед на од нај бо љих књи га ко ју смо ко нач но до би ли: из ове књи ге 
ће из ра сти „бр шљан око ве те ра на со ци ја ли стич ке ме та фи зи-
ке и тзв. ко ри сне књи жев но сти. Суд би на се не мо же из бе ћи!“

*
Гор чи на гу ше ња и спре ча ва ња од ли ла се у не ке Лу ки ће ве 

сти хо ве и пе сме.
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У дру гом де лу Бр шља на… об ја вље ни су – Ди ја ман ти и 
ивер је (Увод у ка та лог осу је ће ног пе сни ка) на де се ти не со не та и 
дру гих пе са ма: Сук це сив ни пре во ди (пре ли ми на р не вер зи је: Ди-
ја лог са са мим со бом?).

У тре ћем и че твр том де лу пе сме по све ће не „јед ном пе сни ку“ 
(Вас ку По пи), кри тич ки ин то ни ра не, Лу кић ве ли:

Из ва ди сун це из уста
Ноћ нас жи ве са хра њу је

Ох, оба сјај, Све тло сти, чи та ву зе мљи ну ку глу,
овај мрак, што мр ви го сте и ко сти – дра гу ље,
ове квр га ве вр бе, ове жи ве мо шти, пот чи ње не ру глу,
ове мр тве очи што у нас из сва ке ства ри стра шно бу ље.
У њи ма и око ло њих је нео пи си ви мрак,
сат кан од мре жа, гво зде них пи па ка Са та не…
Ис пи ле су их вра не, кр ва ве, цр не… Вра не!
У зе мљи вра на, страх је истин ска зби ља.
Ово је јед но ве ли ко гро бље. Из сва ке ду ше
зја пи мрач на пу ко ти на, шпи ља.
Ва ма је, ве ли те, ни кад бо ље – ле по?
На ви кли сте, ко сте ни це, на мрак, па вам при ја.
Ви сте јед но пле ме, по дло и сле по.
Оба сјај, ох, оба сјај, да и њи хов мрак за си ја!

*

Не знам где ми је гла ва
Тре ба ли вам на ђи те је

Ра су ти у без мер ју, на из глед у Све му,
ску пља мо се бе у та ми (и та ко ми не век).
Ко овај мо тив пре тво ри у озбиљ ну те му,
не ће се за у ста ви ти на сти хо ви ма и пе сма ма тек
Вра ти нам, Бо же, ста ро не бо, вра ти спо кој ство.
Гла ву, па мет. За у ста ви вал што све раз би ја, ру ши.
За у ста ви ово сра мот но ре гру то ва ње ма се, двој ство.
Зар се Те бе не ти че, Бо же, ова по мет ња у
ду ши?…                                                                                     (22–23)

У обим ном Ка та ло гу осу је ће ног пе сни ка има ван ред них пе
са ма; раз ли ко ва ле су се од оно га што се у то вре ме об ја вљу је 
(се дам де се тих); што фа во ри зу ју уред ни ци у ве ли ким др жав
ним из да вач ким пред у зе ћи ма. Би ло је при род но, да по сле тих 
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пе са ма, Лу кић на пи ше и сле де ће сво је књи ге Суд би на ра ба Ми-
ро сла ва и Бр шљан око гим на зи је (1970–1972).

Пе сник их је гру пи сао у тре ћем и че твр том де лу Бр шља на 
око мла до сти.

Пе ти чи ни Све ска Хо мољ ски мо ти ви, а ше сти и по след њи 
део је у ства ри по за ма шан Лу ки ћев есеј (пре ли ми на р но об ја
вље ном у бе о град ском ча со пи су Са вре ме ник плус, де ве де се тих 
го ди на, у ко ме је по пр ви пут „про звао“ цр но на бе ло, све оне 
ко ји су по ку ша ли да га оне мо гу ће као пе сни ка, од би ја ју ћи му не
ко ли ко ру ко пи са књи га, фа во ри зу ју ћи пе сни ке ко ји се при род
но ја вља ју и на ме ћу на пу те ви ма и рас пу ћи ма на ше на род не 
исто ри је и књи жев но сти.

Уред ни ци ми ну ле епо хе – слу жбе ни ци бед них идо ла европ-
ске кул ту ре, гор ди хри сто бор ци, ни су има ли раз у ме ва ња за ра-
не сти хо ве Ми ро сла ва Лу ки ћа!)

Лу ки ће ва Суд би на ра ба Ми ро сла ва за вр ша ва се сли ком Гет
си ман ског вр та: та ква си ту а ци ја је мо гла из гле да ти ра ним Лу
ки ће вим „оце њи ва чи ма“ па те тич на, де пла си ра на; али та си ту
а ци ја је би ла исто вре ме но и сим бо лич на и вр ло ре ал на.

Пред став ни ци за пад њач ке или фа у стов ске кул ту ре (по че
ла у де се том ве ку по сле Хри ста), оне мо гу ћи ли су по ја вљи ва ње 
јед ног пе сни ка пра во слав не кул ту ре да се огла си, иако се за
пад њач ка и фа у стов ска кул ту ра рас па да ла.

Под се ћам на ове сти хо ве. Под ву као сам оно што из ра жа ва 
по зи ци ју пе сни ка: ег зи стен ци јал ну, ду хов ну, бит ну. Пр ви пут 
су об ја вље ни, ни ма ло слу чај но, у Рај ској све ћи (1998, 56–57), иза 
Лу ки ће вих од би је них ру ко пи са књи га Суд би на ра ба Ми ро сла-
ва и Бр шљан око гим на зи је. Ове пе сме, на ста ле без ма ло че тврт 
ве ка, по сле спо ме ну тих од би је них књи га, на пи са не су на осно
ву тра у ма тич них ис ку ста ва, оне раз от кри ва ју Лаж, ли це мер је, 
ла жно при мир је, не здра ве ам би ци је, се бич ност не са мо оне 
ат мос фе ре пе сни ко вих по че та ка у мла до сти не го и кра ја овог 
дру гог ми ле ни ју ма.

Те пе сме, на свој на чин, сво де ра чун и по ка зу ју ка кав је би-
ланс исто ри је срп ске по е зи је на кра ју ХХ ве ка.

Пи сао их је из вр стан зна лац, онај ко ји је то ли ко пу та и то
ли ко ства ри мо рао да про ве ри, при пре ма ју ћи сво је ан то ло ги је, 
су сре ћу ћи се са ствар ним про бле ми ма срп ске по е зи је XX ве ка. 
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Три по гле да на От пад

1
По глед на От пад; из ауто бу са, ју че,
или из сто ли це на кра ју бој ног по ља,
да нас; или у оде ље њу де ли ка те са,
от кри ва не ред, нер во зу. Зла во ља
и по длост – не ви де се на пр ви по глед.
Суд би не су се, и пред ме ти, на су ка ли.
По гле да ли по сма трач кроз дво глед
ви де ће – од ба че ни, као во ло ви у роп цу, му ка ли
су пред ме ти, љу ди. Ко ту мо же по мо ћи?
Ту га, ја да ње? – Не, очи глед но рас па да ње
ста рих об ли ка. Пред ме та. Кон цеп ци ја.
Из све га то га тре ба из ву ћи из ве сну пред ност.
На От па ду се од ви ја не за др жи во пре о бра жај.
Он ства ра нов об лик, но ву вред ност.

2
Ла жно је све. Ла жно при мир је.
Де чи ја бо лест, без вен ти ла,
као не здра ва ам би ци ја су се да, се бич ност,
под сти ца на оча јем, до би ја кри ла.
Ца кли се (у ду ћа ну) ста клен бо кал.
На ди ре по ла ко дис па ри тет це на.
Не бу ни се не стр пљив ку пац, већ опал
му жапа пу чи ћа (не моћ, све за ност)
(мрач ни па као бра ка; не за до вољ ство же на?).
Нео пи са ни, још зно јав и то пал
по нор брач них по сте ља, за ма си ма
кри ла спу шта се у мрач не ко мо ре, све ни же.
Исти на о бра ку и љу ба ви, о жи во ту,
са ста ре њем све је бли же.

3
Ка фа и љу та, кр пе и вез, пе гло и пе пео.
Маст и уље. Фле ке. Ма ло ду шност. Не до у ми цом
ту ма ра ве тар. Бри ше азбу ку тре нут ног
го ди шњег до ба. Као гу ми цом.
Ово бла то, у ко ме се све за īли би ло,
īо ди на ма, не ће мо ћи, да ису ши,
ни ко ша ва, ни тор на до.
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Негде у ви си ни одмр за ва се дав на ра дост.
За ти тра ла је цр ве на нит у ду ши
и оба сја ла не ја сно руд ник сли ка – мој Ел до ра до.
У сва ком по сто ји мо ре не раз ви је них
не га ти ва. И све тлост ко ја та му ра за ра.
Са сва ким чо ве ком не ста је не по врат но
др жа ва, на род, ле по та, по пут Ха за ра.

(Су бо та, 7. 09. 1996. Ла бу до во бр до. Око 10–12 ч.)

1
У бо љем је ста њу от пад, или не ки
дру ги за пу ште ни про стор, од мог рад ног сто ла.
Сту ден, ха ос и од ла га ње су ту на тр па ли
сва шта. Чач ка ли це и знач ке, де ло ве јар бо ла,
по тро ше не ба те ри је, спа ја ли це, прах.
Али ја знам – тај не ред је као па лимп сест,
и ис под то га по сто је сло је ви, страх,
ис пре пле тен са ам би ци јом – ду бља свест.
Ка сни жу ђе но про ле ће, мно го ка сни!
За мр знута је већ ду го до бра под ло га.
Ха ос је на шао сво је при ста ни ште.
Да ле ко је још до сре ђе ња, цве та ња гло га.
Зим ским сном ме две да спа ва при стра сни
ар хи тек та. Бог ни је за тво рио Чи сти ли ште…

2
Отпо чео је Ин вен тар Скла ди шта,
ве ли ки, потпу ни – без кра ја.
Ка да? Бе ше ли то пре два де сет
го ди на, или про шлог ма ја?
Про би јам се кроз Ла ви ринт,
кроз мрак. Од јед ног до дру гог бок са
па кла. На кра ју ви ју га вог ход ни ка
мрач ног, мо жда по сто ји Сре ди ште
у ко ме не ћу от кри ти и са вла да ти
чу до ви ште већ пер фидног свод ни ка?
Или за вод ни ка? Пра ши на је већ до ко ле на.
Кроз њу се те шко иде, као кроз бла то.
Ва па ји се раз ле жу сву да за не ма ре них,
као у гу стој ма гли рас пр ше но ја то…
(Сре ди ном де цем бра 1995)
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Са по ја вом ове и ова кве књи ге, Бр шља на око мла до сти, Лу
кић је по ка зао и до ка зао ка кав се то је зи ви бр шљан оба вио не 
са мо око ње го ве, не го око мла до сти мно гих пе сни ка.

Осим што је реч о јед ној од нај бо љих књи га истин ске срп
ске по е зи је ХХ ве ка, Бр шљан око мла до сти, је исто вре ме но и 
нај са ве сни ји, нај не пот ку пљи ви ји све док.

Ова ква, она ће би ти ве ли ка, али гор ка ра дост за истин ске 
љу би те ље по е зи је, ко рек тив и по ка за тељ, ис ку ства спа ше ног 
из бро до ло ма јед не епо хе. Исто вре ме но, она ће би ти и при ли ка 
да се ба ци је дан ду ги по глед уна зад, ду ги по глед СТВА РА ЛАЧ
КЕ КРИ ТИ КЕ, за ко ју се Лу кић као пи сацкри ти чар за ла же.

Ова и ова ква књи га, Бр шљан око мла до сти, исто вре ме но 
на је дан од нај леп ших на чи на рас крин ка ва тро гла ву моћ по сле
рат не кри ти ке у срп ској књи жев но сти.

У фор мал ном по гле ду, у овој књи зи има из ван ред них, мај
стор ских сти хо ва, ко ји на нај бо љи на чин на ста вља ју и раз ви
ја ју оно што је де ли мич но до ма ше но у на шој жи вој пе снич кој 
тра ди ци ји (Ј. Ду чић, Ра кић, со не ти С. Ра ич ко ви ћа и дру гих)…

Об ја вљи ва њем ове књи ге ис пра вља се јед на ве ли ка, мо жда 
јед на од нај ве ћих књи жев них не прав ди у ХХ ве ку.

Исто вре ме но, ова књи га до ка зу је да је Лу ки ћев успех, пре 
све га као ро ма но пи сца, а за тим есе ји сте и књи жев ног кри ти ча
ра, ан то ло ги ча ра, ре зул тат јед ног му ко трп ног ра да и по сте пе-
ног ства ра лач ког зре ња да ле ко од књи жев не ха ла бу ке и бен гал-
ских ва три на шег књи жев ног жи во та.

Од овог пе сни ка се има шта на у чи ти, ви ше не го од свих 
оних, чи ни ми се, ко ји су му би ле „пре по ста вље ни“, не по сред
ни књи жев ни прет ход ни ци.

Али, оно нај ва жни је што од ње га мо же на у чи ти, сва ки онај 
пи сац, а по го то ву они мла ђи, ко ји тек до ла зе, или ће до ла зи ти, 
то је: да ни је дан успех не до ла зи ла ко, да не па да са не ба сам од 
се бе. Лу ки ће ви сти хо ви, по го то ву у Бр шља ну… плод су јед ног 
гор ког ис ку ства, истин ског ис ку ства, спа ше ног из овог и ова
квог вре ме на, за сва вре ме на. Реч је о пе сни ку не стан дард не 
суд би не, не стан дард не по е зи је, не по но вљи ве у мно го че му.

Реч је о пе сни ку ко је га ни је ис пи ла со ци ја ли стич ка ме та
фи зи ка: ства рао је на су прот њој, при зи ва ју ћи и уоб ли ча ва ју ћи 
сво ја нај ду бља ис ку ства. То је пе сник ко ли ко дре ван, искон ски, 
то ли ко и мо де ран, а ова књи га то по твр ђу је. Има ли и јед не 
дру ге књи ге пе са ма у ХХ ве ку ко ја је на ова кав на чин су о чи ла 
тај век са свим ње го вим про бле ми ма, иш ча ше њи ма, по ср ну ћи
ма и свим оста лим, као ова?

Бр шљан око мла до сти на ди ла зи пе сни ка, ње го ву суд би ну – 
јед но став но шћу, увер љи во шћу, ду би ном. Лу ки ћу је, по на вљам, 
да то и за да то мно го.
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РО МАН О МЕ СЕ ЧИ НИ
или тра гом јед ног Лу ки ће вог ро ма на                                  

из ван ње го вих ци клу са ро ма на

У овом ро ма ну не ма мо но то ни је! Овај ро ман ни је са мо – ро-
ман – тра ге ди ја. Ова књи га не шмин ка мр тва ца; њен аутор 
је не на шмин кан. То је ве ро ват но је дан од нај бо љих, нај леп ших 
срп ских ро ма на ХХ ве ка о те ми за ви ча ја и ту ђи не, еми гра ци је. 
Лу кић је у овом ро ма ну, као пе сник Китс, гле дао на сва ку реч 
у овој књи зи очи ма љу бав ни ка. Цео све мир пред ста вља гра ђу, 
огром ну и не ис црп ну, књи жев ну гра ђу; умет ност ро ма на цр пе 
са мно го број них и ра зних из во ра, по не кад из са ме се бе.

Лу кић је, у ро ма ну Ту га го ле ма, књи жев ну гра ђу на шао, на 
јед ној стра ни, у сво јим прет ход но об ја вље ним ро ма ни ма (Уј-
кин дом, Ли тур ги ја, Ме се че ва свад ба), на дру гој у ис по ве сти 
сво је књи жев не хе ро и не Рај не Ло ћи ке, на тре ћој, у де ве том 
кру гу па кла епо хе Хо куспо ку са, апо ка лип тич не 1999. го ди не.

Он се, при том, по ма ло и по и гра вао, уво де ћи као епи зод
не књи жев не ју на ке, и не ко ли ко књи жев них ју на ка мо га пр вог 
ро ма на Мa e stro per Pje tro. То по и гра ва ње је из раз мај стор ства, 
и то је, ве ру јем, при род но по сле све га, по сле де вет на пи са них 
ро ма на. Овај ро ма но пи сац, у сво ме де се том ро ма ну, до се же и 
та мо, где ни је дан срп ски пи сац ни шта не ви ди, где рет ко од ла зе 
и при род њак, пси хо лог, па ни ме та фи зи чар. Он са та квим мај
стор ством и ла ко ћом ис пи ту је рас по ло же ња, про ла зне обла чи
ће у пеј за жу ду ша сво јих ју на ка. Он за ви ру је у ви ју ге њи хо вог 
ума и ду ше, где су се за ву кли и скри ли мно ги опиљ ци успо ме на.

Књи жев на умет ност не зна ни за ка кве гра ни це.
Лу кић сли ка пеј за же ве ли чан стве ни је и од са мог не ба – ка

ко је го во рио Иго – уну тра шњост људ ске ду ше.
„Књи жев на екс пло а та ци ја све та, на ро чи то за по след њих 

сто го ди на, на ра сла је до огром них раз ме ра“, ка же Па ран дов
ски: се тио сам се тих ре чи, и по ми слио на по пла ву де ла, ра зних 
жан ро ва, на ста лих по во дом не чу ве не НА ТО агре си је, про шле 
го ди не.
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Се ћа те ли се, ево, са мо го ди ну да на доц ни је, ијед не дру ге 
књи ге о то ме, осим Лу ки ће ве Ме се че ве свад бе?

По е зи ја то га из ван ред ног ро ма на, под ле гла је свим европ
ским и свет ским ути ца ји ма, али је са чу ва ла у се би по себ ност 
ван људ ског све та; исто то ва жи и за Ту гу го ле му. Јер Лу кић је од 
оних пи са ца ко ји ни шта не ба га те ли ше. Реч је о пи сцу из ван-
ред не ма ште, али пи сцу ко ји не бе жи у про шлост од са вре ме-
но сти. То је пи сац ко јем је до су ђе но да жи ви и ства ра на кра ју 
епо хе Хо кус-по ку са: он је гле да у очи, гле да је – као ме се чи ну, 
ца ре ву не ве сту. Лу кић је пи сац ши ро ког по ле та и ви зи о нар-
ског по гле да, и да то му је би ло да из не се у Ме се че вој свад би, из 
фер мен та те ку ћих де ша ва ња (1999), де ло исти ни то и сна жно, 
не за бо рав но, да да опис са вре ме но сти, као што су дру ги оце ни-
ли, као што му ња осве тља ва ха ос бу ре и ус та ла са ну по вр ши ну 
мрач ног мо ра.

Ту га го ле ма је не што из вр сно, ви ше од ро ма на, ли ри ка нај ва-
жни јих чо ве ко вих тај ни, ко је се кри ју у ње го вој при ро ди и ду ши, 
а не у при ли ка ма ко је му је суд би на до де ли ла. То је и ро ман о 
срп ској еми гра ци ји по сле Дру гог свет ског ра та на За па ду, али и 
о оној уну тра шњој (е)ми гра ци ји срп ског чо ве ка у дру гој по ло
ви ни ХХ ве ка. Овај Лу ки ћев ро ман је ус пео да про дре та мо где 
дру ги срп ски пи сци ни су, и он је сво је ју на ке и епо ху на из ди са ју 
већ за тво рио као са ће – ме дом и во ском.

Ова ко ви со ку оце ну овај пи сац је са свим за слу жио. 
Овај ро ман до ка зу је ка ко исто ри ја мо же би ти при влач на 

те ма, али не на на чин мно гих срп ских пи са ца дру ге по ло ви
не ХХ ве ка. У исто ри ји дру ге по ло ви не ХХ ве ка би ло је и још 
увек има мно го не так ну тих обла сти. Ме ђу тим, Лу ки ћа не вре
ди упо ре ђи ва ти ни са вр шња ци ма (не за то што би по ре ђе ње 
ишло на ње го ву ште ту; а и са ки ме да га по ре ди мо?…), ни са 
пи сци ма ро ђе ним пре Дру гог свет ског ра та; ни је дан од њих ни
је на пи сао књи гу – ма ти цу.

Лу кић се од фа во ри зо ва них пи са ца сво га вре ме на раз ли
ку је по то ме што је ства рао и ства ра књи жев ност по вре ме ну 
друк чи јем од оно га ко је ре гу ли ше сва ки да шњи жи вот, ка заљ ка 
на ча сов ни ку исто ри је. Овај ње гов де се ти ро ман из раз је пре те-
ка и умет нич ког стр пље ња, стр пље ња!

Ис тра жи ва чи мо гу у бу дућ но сти упо ре ђи ва ти ону пре ли
ми на р ну, ча со пи сну вер зи ју, и ову дру гу, ко нач ну вер зи ју књи ге 
Ту га го ле ма. Чи та о ца, овог да на шњег, и оног бу ду ћег, то не ће 
мно го за ни ма ти. Лу кић на кра ју ХХ ве ка чи ни ва жну ствар за 
пре по род и об но ву срп ског ро ма на: ње гов ро ман је аси ми ло вао 
у се бе мно ге дру ге књи жев не ро до ве; пре у зео је од њих за ми сли, 
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компо зи ци о не еле мен те, ат мос фе ру, мо ти ве, рас по ло же ња; за-
ко ра чио је и у исто ри ју, по ли ти ку, у ан тро по ло ги ју и хра ни се 
свим то ко ви ма ко ји те ку у ор га ни зму овог све та.

При том, Лу кић у Ту гу го ле му ни је сру чио сав ба гаж сво
га зна ња и ис ку ства. У овом ро ма ну не ма пра вих и ствар них 
ме ста у ко рист из ми шље них; али књи гом не до ми ни ра уплив 
фак то граф ског. Ма тер њи је зик је био до во љан да се ис при ча 
ова при ча, али мно ге ен гле ске фра зе у књи зи ни су да те не све
сно и ано ним но, на про тив. Не Мо ло то вљев, Лу кић је, де се тим 
сво јим ро ма ном, са ста вио је дан же шћи књи жев ни кок тел, же-
сто ко пи ће, и већ по сле не ко ли ко про чи та них стра ни ца чи та-
о цу већ по чи ње да се вр ти у гла ви.

Исти не ра ди, тре ба ре ћи: Ни сам био за до во љан пр вим из
да њем Лу ки ће ве књи ге Ту га го ле ма. За то што је то, у пр вој вер
зи ји, би ла са мо па си ја по Еми ли Џонс, од но сно Рај ни Ло ћи ки. 
Мо жда и за то што је, пр ва вер зи ја ове књи ге, би ла не пот пу на 
сли ка не сре ће срп ске еми гра ци је на За па ду по сле дру гог свет
ског ра та, ви ђе на из угла јед не не срећ не аван ту рист ки ње? Очи
глед но је да је тај ру ко пис на стао осам де се тих го ди на, од мах 
по сле Ти то ве смр ти, о јед ној та бу те ми, али га пи сац ни је об ја
вљи вао, или га ни је об ја ви ти мо гао. Ру ко пис је од сто јао у пи
шче вим фи јо ка ма го ди на ма. То је би ло до бро. 

Лу ки ће ва на ме ра ни је би ла да да јед ну ши ро ку па ле ту сло
вен ске еми гра ци је на За па ду по сле Дру гог свет ског ра та, као 
Цр њан ски, у Ро ма ну о Лон до ну; Лу кић је по шао од јед не исти
ни те ис по ве сти, јед не на ше же не Срп ки ње, чи ју је лич ну и по
ро дич ну суд би ну скро ји ла ју го сло вен ска ре во лу ци ја. Лу кић је 
у том сми слу ода брао јед ну бол ну те му, не до вољ но об ра ђи ва ну 
у са вре ме ној срп ској књи жев но сти, и, при том, он је ис кре ни ји 
од мно гих дру гих срп ских по сле рат них пи са ца. Ве ро до стој ни ји 
је, увер љи ви ји, убе дљи ви ји. 

Ту књи гу Лу кић ни је на пи сао да се ма ко ме до дво ри, као 
Мар ко Ва ле ри је Мар ци јал; не. То је по след њи срп ски пи сац за 
ко га би се мо гло ре ћи да је удво ри ца.

Лу кић не при па да плод ном и раз гра на том пле ме ну књи
жев них глад ни ца, љу ди осу ђе них на веч но про сја че ње и на све 
књи жев не на гра де ко је по сто је на бал кан ским про сто ри ма. 

Лу ки ће ва ју на ки ња Рај на Ло ћи ка али јас Еми ли Џонс ро ђе
на је и по ти че из кра је ва из ко јих и Ми хај ло ви ће ва Пе три ја, 
до слов но. У пр вој вер зи ји Лу ки ће ве књи ге, има слич но сти из
ме ђу ове две књи жев не ју на ки ње: Рај не и Пе три је, пре све га по 
го во ру ко јим го во ре, по суд би на ма; обе суд би не су тра гич не. 
Ме ђу тим, Ми ро слав Лу кић је пе сник, а Ми ха и ло вић је то са мо 
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по не ка да. Осим то га, Лу кић је до шао по сле Ми ха и ло ви ћа, и то 
тре ба увек има ти на уму. Пе три ја је из раз јед ног по сле рат ног 
све та скон цен три са ног на је дан крај; Рај на Ло ћи ка на пу шта тај 
про стор и са вла ђу је као од ша ле огром на про стран ства.

До спе ва до Ен гле ске и Аме ри ке и та мо се су о ча ва са но вим 
ства ри ма за на шу књи жев ност. Рај на Ло ћи ка има бу ран жи вот, 
као што је био Шек спи ров: бу ран и пун ра зно вр сних до жи вља
ја, али тре ба ре ћи и то да се Шек спир ни ка да ни је ше тао под 
ру ку с кра ље ви ма, ма да их је у ду шу по зна вао. Рај ну во ди не
срећ на суд би на, ка при си, но стал ги ја, че жња за од бе глим оцем, 
не ка да шњим пар ти за ном, по то њим чу ва ром јед ног њу јор шког 
пар ка. Рај на је сво јим очи ма ви де ла не сре ћу и ап сурд срп ске 
еми гра ци је на За па ду по сле Дру гог свет ског ра та. Ме ђу тим, 
Рај на је за вр ши ла и не ке шко ле, сте кла је из ве сно жи вот но ис
ку ство ко је у мно го че му на ди ла зи ис ку ство јед не Ми ха и ло
ви ће ве Пе три је; Рај на, не за бо ра ви мо, у ту ђи ни пи ше, по ред 
пи са ма, и сти хо ве. Рај на ни је све ти ца. Рај ну је жи вот ба цао од 
не ми ла до не дра га. Она је сво је пе сме у ту ђи ни за пи си ва ла у 
спо ме на ре, ко је ни је са чу ва ла. У ду ши је, у ту ђи ни би ла пе сник, 
али ни је би ла са мо пе сник, ни је то би ла увек и на сва ком ме сту, 
из го ди не у го ди ну, из ме се ца у ме сец, у сва ко до ба и у сва ки 
час. Она је би ла од оних љу ди и же на ко ји су осе ти ли пу но ћу 
жи во та, оп те ре ће ног ра зним оба ве за ма, за да ци ма, зго да ма и 
не зго да ма. Би ла је, пре све га, же на, па он да пе сник и еми грант.

*
Оно што је јед ни ма да ва ла и пру жа ла суд би на, Рај на Ло ћи

ка је мо ра ла са ма сте ћи и осво ји ти. Она је на ла зи ла у се би ства
ра лач ку суп стан цу, али јој је то би ло ма ло, па је за њом, као за 
ње ним оцем, ју ри ла по це лом све ту. Кре ну ла је из Бо сиљ ков ца 
и Ве ли ког Гра ди шта на Ду на ву кра јем шес де се тих го ди на и сти
гла до Ен гле ске, Шкот ске, до Аме ри ке и Њу јор ка; њен жи вот је 
гро зни ча ва тр ка за ути сци ма, до жи вља ји ма.

У свом пут нич ком пр тља гу, по сле ско ро два де сет го ди на, по-
чет ком осам де се тих, вра тив ши се у сво је ме сто ро ђе ња, да у 
ње му по диг не ле пу по ро дич ну ку ћу, она ни је до не ла ба нал ну при-
по вест, већ опо ро и гор ко све до чан ство о срп ској по сле рат ној 
еми гра ци ји и ње ној тра ге ди ји. Рај на Ло ћи ка мо жда ни је аван-
ту рист ки ња; она ни је пли так дух ко ји од ра жа ва ствар ност 
као во да: вер но, по вр шин ски и тре нут но. Рај на Ло ћи ка је, јед-
но став но, ре че но у ру ка ма суд би не; у крај њем ис хо ду – ње на 
играч ка.
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Фи лип Сен ко вић – њен срод ник, про фе сор и пи сац и ју нак 
не ко ли ко Лу ки ће вих ро ма на, схва тио је то на вре ме; схва тио је 
бо гат ство ис ку ства Рај не Ло ћи ке; ра зно вр сност ње ног ис ку ства 
и ши ро ко по ље ње не ин тро спек ци је. Са чу вао га.

Лу кић је учи нио до бру ствар што је пр ву вер зи ју књи ге Еми-
ли Џонс: Ог ње не жа бе, пре ра дио те ме ље но, про ши рио, до гра
дио, до пу нио, усло жио: то је са да не што дру го, књи га са свим 
пре ком по но ва на, Пре плет. Пре плет па си је Рај не Ло ћи ке али јас 
Еми ли Џонс и па кла уну тра шње (е)ми гра ци је по Фи ли пу Сен ко-
ви ћу. Ро ман за хва та ви ше од по ла ве ка, дру гу по ло ви ну ХХ ве
ка, за кључ но са бом бар до ва њем Ср би је 1999. го ди не, све би лан
се срп ске, и пре ма то ме би се овај ро ман мо гао схва ти ти – ма да 
је ње гов аутор да ле ко од то га! – као ро ман епо хе Хо куспо ку са.

Пр во из да ње ове књи ге, про шло је са свим не за па же но 1998. 
го ди не. Пр во из да ње је би ло са мо ис по вест и са мо ро ман о Рај-
ни Ло ћи ки, ју на ки њи нео бич не жи вот не и по ро дич не суд би не; 
на лик на Пе три јин ве нац Д. Ми ха и ло ви ћа, до не кле, а по те ми 
на Ро ман о Лон до ну. То из да ње је би ло пу но шт. и стил ских гре
ша ка. Уз гред бу ди ре че но, ова књи га је са да не што дру го, ду пли 
ро ман, и – је ди ни Лу ки ћев ро ман, де се ти, ко ји ни је укљу чен 
(у Опу су №1: Умет ност ма ха го ни ја) у не ки од три ци клу са пи
шче вих ро ма на. (У јед ном од из вр сних Лу ки ће вих прет ход них 
ро ма на, Уј ки ном до му, опи са на је тра ге ди ја по ро ди це Ло ћи ка 
кра јем дру гог свет ског ра та, ка да је Рај на игром слу ча ја пре жи
ве ла ка зне ну ноћ ну екс пе ди ци ју дру го ва шум ских ње но га оца и 
де до ва и па ље ви ну род не ку ће; ме ђу тим Ту га го ле ма ни је на ста
вак Уј ки ног до ма, ма да је не ки чи та о ци мо гу до жи ве ти и та ко.)

Нај слич ни ји овом Лу ки ће вом ро ма ну је ње гов ро ман Ме-
се че ва свад ба, об ја вљен у је сен 1999. го ди не, „ро ман на ших да
на“, „ро ман стра ве и ужа са“, ка ко гла се ла ска ве оце не кри ти ке; 
ме ђу тим, ро ман упр кос то ме што пред ста вља пр во ра зред но и 
трај но умет нич ко све до чан ство, ни је до спео на спи сак де ла ко
ја кон ку ри шу за НИНов ро ман го ди не, јер су га чла но ви жи
ри ја – нео бич на јед на дру жи на, књи жев них во де них цве то ва 
што има ју шу пљу гла ву – „ески ви ра ли“, свр став ши га у до ку-
мен та р но-днев нич ку про зу.

Лу кић је пи сац дру гог ко ва: ства ра да ле ко од ме диј ске ха ла
бу ке, го то во у по та ји. При па да оној гру пи пи са ца ко ја је пре да
на и ода на сво ме ра ду и ства ра ла штву. За то је би ло и мо гу ће да 
овај пи сац, пр ви – не са мо у окви ру сво је ге не ра ци је, не го ни за 
ге не ра ци ја срп ских пи са ца ро ђе них сре ди ном XX ве ка, поч
не са об ја вљи ва њем по за ма шног опу са Умет ност ма ха го ни ја. 
Дру штво у ко јем жи ви и ства ра овај пи сац, по све му су де ћи, 
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ни је до зре ло за пу ну исти ну о се би и оном што му се до га ђа ло 
то ком по след њег ве ка, ни је још увек при јем чи во за сво ђе ње би-
лан са; па је и оче ки ва но, што је ра зро ко, крат ко ви до, се бич но, 
су јет но, нар ци со ид но, си ро во и не пра вед но. 

То дру штво још увек та во ри, упр кос стра шних ства ри ко је 
су се до га ђа ле и до го ди ле, у све ту илу зи ја. Ни шта у том дру
штву ни је ви ше ста бил но; ни нај у глед ни је књи жев не на гра
де. Увек их до де љу ју по гре шним ро ма но пи сци ма и осред њим 
књи га ма. То тра је већ пре ду го. Не се ћам се ка да је НИНова 
на гра да за ро ман го ди не до де ље на ро ма ну и пи сцу ко ји то за
слу жу ју. Фа во ри ти НИНовог жи ри ја, од по чет ка па до кра ја, 
бе ху „ми ље ни ци“ рим ског им пе ра то ра Ав гу ста, у су шти ни по
ли ти ча ра без ср ца, без скру пу ла и без ма ште, оног што је осу
дио на без ду шно и су ро во про гон ство Ови ди ја. Ме ђу тим, тај 
су ро ви (и глу пи) Ав густ, крај се бе је ипак имао „Ме це ну, чо ве
ка ви со ке кул ту ре, ко ји му је по ма гао у де ли кат ним пи та њи ма 
од но са пре ма књи жев ни ци ма и ути ца ја на њи хо во ства ра ла
штво. У лич но сти Га ја Ме це не ску пи ле су се и ује ди ни ле све 
оне осо би не ко је је сва ка епо ха по на вља ла и об на вља ла у нај
ра зли чи ти јим ви до ви ма. Ви со ко га ро да и бо гат, књи жев ни ди
ле тант не и жи вље них ам би ци ја, чи ји уро ђе ни такт и истин ска 
љу бав пре ма умет но сти ни су до зво ли ли да се пре тво ре ни ти 
у сно би зам ни ти у гра фо ма ни ју – он је имао то ли ко уку са да 
је ту ђу, а до бру, по е зи ју це нио ви ше од сво је соп стве не“ (Јан 
Па ран дов ски, Ал хе ми ја ре чи, Кул ту ра, Бе о град 1964, 41). Чла
но ви да на шњих књи жев них жи ри ја, ов де и по све ту, по том ци 
су Ме це ни ни. У зе мља ма у тран зи ци ји, ка ква је и на ша, још 
увек је ста ра прак са на гра ђи ва ња. Ко хо ће нај у глед ни ју књи жев-
ну на гра ду мо ра при ста ти да бу де упрег нут у јед ну од ре ђе ну 
по ли ти ку, као што су то би ли дав но Вер ги ли је и твр до гла ви и 
сво је вољ ни Хо ра ци је, или ко ли ко ју че Цр њан ски, Ан дрић, Ћо сић, 
Да ви чо, Ви до сав Сте ва но вић, М. Са вић, М. Ј. Ви шњић.
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РО МАН О МЕ СЕ ЧЕ ВОЈ СВАД БИ

Ме се че ва свад ба је ше сти Лу ки ћев об ја вље ни ро ман, ко ји 
га афир ми ше не са мо као плод ног и нај ам би ци о зни јег пи сца 
ње го ве ге не ра ци је, не го и као чо ве ка не пот ку пљи ве са ве сти, 
све до ка пр вог ре да и ра за ра ча ба сти о на „офи ци јел не ли те ра
ту ре“. Ње гов нај но ви ји ро ман мо же се чи та ти исто вре ме но као 
ан ти ро ман, али и као упе ча тљи во све до чан ство о јед ном од 
нај ап сурд ни јих ра то ва на ју го и сто ку Евро пе на кра ју дру гог 
ми ле ни ју ма. О то ме ра ту су на пи са не то не и то не па пи ра, ка ко 
у штам пи та ко и у ма сов ним ме ди ји ма, у Евро пи и све ту, али и 
у Лу ки ће вој зе мљи ро ђе ња.

Ме ђу тим, ка да су о тој те ми пи са ли, но ви на ри и пе сни ци, 
ро ма но пи сци и дру ги, чи ни се да су то чи ни ли по „слу жбе ној 
ду жно сти“, или да оду же дуг вре ме ну, си ту а ци ји. 

Лу кић је сво ју нај но ви ју књи гу на пи сао из са свим дру ге по зи
ци је; и ка да кроз не ко ли ко го ди на бу де за бо ра вље но бом бар до ва
ње Ср би је и стра да ње ци ви ла, а са њим но ви не и књи ге на ста ја ле 
у то вре ме, Лу ки ће ва Ме се че ва свад ба не ће би ти за бо ра вље на.

Лу кић ни је усме ра вао сво је по гле де са мо на не бо са ко га је 
се вао огањ што је уни шта вао по Ср би ји ку ће и љу де, шко ле и бол
ни це, де цу и мо сто ве, као у при зо ри ма Апо ка лип се, већ се уду
бљи вао и у се бе, у ужас срп ског и бал кан ског ап сур да и тра ге ди је, 
лич не и ко лек тив не, не ште де ћи ни сво је ју на ке – жр тве, ни ко га.

Лу ки ће ва књи га по чи ње као днев ник „из бе гли це“, чо ве ка 
из бе глог са по ро ди цом из Бе о гра да у кар пат ско под руч је Ср би
је, да би се за вр ши ла ан тич ком тра ге ди јом по но во у Бе о гра ду. 
Драж ове књи ге је у то ме што ни је па те тич на, што је увер љи ва 
од пр ве до по след ње стра ни це, што је ап сурд и рат са гле да ла из 
уну тра шње по зи ци је глав ног ју на ка. Ра то ва, не ре да и ра су ла је 
би ло, од у век; умет нич ки или пу бли ци стич ки се и змо граф их је 
бе ле жио. Док ће мно ги за бе ле же ни тек сто ви оста ти са мо као 
пре ла зно и про ла зно, Ме се че ва свад ба ће оста ти као трај но све
до чан ство, не са мо о јед ном бе сми сле ном ра ту у ко лев ци Евро
пе, не го и по атри бу ту бо жан ства, ко је је Лу кић го ди на ма тра
жио, а тај атри бут је не за ви сност. Ова књи га из ла зи из ма гле 
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ко ја тра је већ де це ни ја ма, из мра ка, ма гле и за глуш ја, пат ње и 
не сре ће. Она на ви ре из сре ди шта Би ћа, из пат ње, све о бу хват
не све сти, из ти ши не и Стра ве и, след стве но то ме, она ну жно 
пре ва зи ла зи уоби ча је ни про сек срп ске ро ма неск не про дук ци је.

По ред то га што је пр во ра зред но све до чан ство, ова књи га, 
оча ра ва из ве сном над све шћу и ис ко па ним мно гим ар те риј
ским бу на ри ма у Би ћу да на шњег чо ве ка, отва ра ју ћи из во ре 
ко ји су за тр па ни. Она до ди ру је оно дно у чо ве ку у ко јем се укр
шта ју за глуш ја, бес пу ћа и рас кр сни це, у ко јем је стра шна уз не
ми ре ност ко ју је пи сац по ку шао да уоб ли чи и из ву че у из раз, 
што му је по шло за ру ком.

Ме се че ва свад ба се мо же чи та ти и као до бри афро ди зи јак 
про тив, по ред оста лог, крат ко ће пам ће ња на ро да ко ји је на бал
кан ској ве тро ме ти ни че сто у сво јој исто ри ји био из ло жен по
ша сти ма ко ји би дру ге на ро де одав но за тр ле…

Пи шу ћи ову књи гу пи сац ни је гле дао са мо и су ви ше у не бо, 
да не би пао у бу нар (ка ко ка же Та лес), већ је гле дао и у зе мљу 
пра во да би ње го ви ју на ци ви де ли и се бе и не бо. Ову књи гу је 
на пи сао чо век – ре ци мо и то, при кра ју – ко ји се жр тво вао, што 
зна чи да је ње го ва лич ност ушла „с ону стра ну“…

Лу кић ни је на пи сао ову књи гу под стак нут мр жњом, по ли
тич ким и иде о ло шким ам би ци ја ма; иако је ово књи га у ко јој 
не ма ми сти фи ка ци ја, у ко јој је мно го то га очи глед но, и ко ја је 
из раз жи во та и ра та, и вре ме на, Лу кић не под це њу је вре ме и 
ма те ри ју жи во та: он јој је при шао као ђер ђе фу на ко ме жи вот 
из во ди сво ја чуд на тки ва и ша ре: из ње го ве књи ге се не пре ста но 
чу је тиктак вре ме на, на жи во ту се ви де ње го ви от ку ца ји, из ње 
јед но тра гич но осе ћа ње жи во та тре пе ри као сам жи вот на смр
ти. Лу кић је на пи сао јед но умет нич ко де ло ко је је из раз ре ак ци је 
умет нич ки пред о дре ђе не лич но сти на је дан стра шан на дра жај 
ка ко из објек тив ног све та та ко и из ње го ве са ме лич но сти. Ње
гов умет нич ки из раз – ле по, и но во, ис пу ња ва два основ на усло
ва: за ни мљи во шћу и не за ин те ре со ва но шћу ни за им пре си ја.

Нај са же ти је ре че но: Ме се че ва свад ба је од не чег ру жног на
чи ни ла не што ле по, вред но пам ће ња.

То је ви ше не го за ни мљи ва и не за ин те ре со ва на им пре си ја 
јед ног бе сми сла пла не тар них раз ме ра, успе шно да та кроз екс
пре си ју. Умет ност, ко шмар и сан су је ди не не за ин те ре со ва не 
људ ске ак ци је; ко шмар и сан ви ше не го умет ност.

Пи шу ћи свој но ви ро ман, о јед ној не мо гу ћој, фан та стич
ној и ко шмар ној ства ри као што је ме се че ва свад ба, о ап сур ду 
јед ног бе сми сле ног ра та и ње го вим ди рект ним и ин ди рект ним 
жр тва ма и по сле ди ца ма и ис хо ди ма, Лу кић је на лик на са ња ча, 
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на не ког ко ни је да ле ко од оства ри ва ња јед ног сна. По то ме се 
ње гов ро ман раз ли ку је од дру гих ро ма на на пи са них о ра ту, и у 
ње го вој зе мљи и у све ту, и то је су шти на оне ма ле раз ли ке због 
че га овог пи сца вре ди ува жа ва ти и пре штам па ва ти…

Не ко ме ће се, ко је већ про чи тао пр ви Лу ки ћев об ја вље ни 
ро ман (Днев ник за Сен ко ви ћа, 1983), мо жда учи ни ти да се Лу
кић, пи шу ћи Ме се че ву свад бу, вра тио сво јим ли те рар ним по че
ци ма, пре све га ка да је реч о ме то ду и ком по но ва њу, а до не кле 
и о те ми; ме ђу тим, то не мо же би ти смет ња за чи та ње и при-
хва та ње но вог у Ме се че вој свад би.

Остао је, да та ко ка же мо, „ста ри“ при по ве дач и ју нак Ф. 
Сен ко вић, Р. Ба бел, оста ле су сен ке осно ва, али оно по че му ће 
се овај ро ман пам ти ти то су суд би не но вих Лу ки ће вих ју на ка: 
пре све га гђе Икс и Л. Л. Л., ко је „про ва љу ју“ из там ног ви ла
је та ап сур да и ра та, сна гом мит ских и ли те рар них, ста вро гин
ских ре ги о на ду ше уда ре не на му ке. 

Пр ви део ро ма на де лу је фак то граф ски; у ства ри, пи сац де
таљ но и ве што, стр пљи во и зна лач ки гра ди по зор ни цу и епи лог 
ро ма на. То чи та лац схва ти пре ка сно, на кра ју, ка да га „оши не“ 
је зи ви епи лог, ко ји као да је из ре зан по обра сцу ста ро хе лен
ских тра ге ди ја. Сва ка тра ге ди ја је пр во лич на, па ко лек тив на.

Ме се че ва свад ба ни је – ро ман пр вих ко ра ка у жи во ту глав
ног ју на ка, тра же ња и (не)на ла же ња, као Днев ник за Сен ко ви ћа; 
Ме се че ва свад ба се од ви ја по за ко ни ма тра ге ди је на по при шту 
или бу њи шту епо хе Хо куспо ку са; то је исто вре ме но књи га ко
ја пре ва зи ла зи из ве штај о јед ном ап сурд ном ра ту, јер по ред 
оста лог за ди ру ћи у час ана то ми је јав не бо ле сти ве ка, она не ми
ло срд но „сек ци ра“ и оно што се под ра зу ме ва са са вре ме но шћу 
и са свим ње ним иш ча ше њи ма, до пи ру ћи до кри ко ва искон ске 
све сти по то ну ле у под свест.

Ова књи га кру жи око све га, зе маљ ског и ва се љен ског, ра
ци о нал ног и ира ци о нал ног; она ни је че ка ла ки шу уз не ми ру ју
ћих ми сли, из стра ха да њен пи сац не би за га зио у бла то: она 
је пи са на под не вре ме ном, под пљу ско ви ма бом би и уз не ми ру
ју ћих ми сли, из ста ња ве ли ке же тве пе си ми зма, спа ша ва ју ћи 
у ле ту из огром не ре ке и ро је ва пу них на шег веч ног жи во та 
по је ди но сти ко је су мно ги у Ср би ји про ле ћа 1999. го ди не осе
ти ли бо ље, ши ре и ду бље и ви ше од дру гих ста нов ни ка пла не те 
Зе мље. Не ће ову опо ру и сјај ну књи гу хва ли ти сви од ре да ни 
при хва ти ти ла ко, на ро чи то не они ко ји ма је ми ли је За ва ра ва ње 
од Исти не; ме ђу тим, пи сац је ни је на пи сао да би ико га у ма шта 
убе дио, јер Лу кић ни је ко ри стан пи сац и про па ган дист, у нај
по грд ни јем сми слу тих ре чи, већ пре вас ход но умет ник „умет
но сти бу дућ но сти“.
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Лу кић је пи сац сен ки, пи сац др ве ћа ко је се огле да у је зе ру и 
ду ша ко је се огле да ју у дру гим ду ша ма. Лу кић је пи сац огром не 
сен ке ко ја је па ла по огле да лу кра ја дру гог ми ле ни ју ма пу ном 
ве чер њих бо ја и бле ско ва Апо ка лип се.

Да је сен ка ја сна и леп ша од ори ги на ла, уве ри ће се па жљи
ви чи та о ци овог ро ма на, а све оста ло што тре ба да се ка же о 
овој књи зи, на ћи ће чи та о ци са ми сво јим не по гре ши вим ду хом. 
На ћи ће исти ну о ра ту, жи во ту и суд би ни: на ћи  ће да је све то 
јед на стра шна че љуст и је дан јед њак ко ји ве чи то ра де.

Иако се ро ман за вр ша ва тра гич ним епи ло гом, епи лог не 
од је ку је по смрт ним Мар шом Шо пе но вим пу ним те шке ту ге 
сво до ва цр кве Све то га Кр ста. Јер оно што но си овај ро ман ни је 
стуб на ко ме се су ши, тру ли и пре тва ра у прах ср це Шо пе но
во, већ сто жер пи шче вог ду ха ко ји је жив и ко ји је у свом не
пот ку пљи вом се ћа њу са чу вао и оја чао по не што од оно га што 
је сру ше но, иш че зло, што би ина че би ло за бо ра вље но за сваг да 
упр кос то ме што вре ди да се за у век упам ти.
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ПР ВИ НА СВЕ ТУ РО МАН-ЛИ ТУР ГИ ЈА

Вер зи ја ро ма на Ли тур ги ја, ко ја је прет хо ди ла об ја вље ној, 
би ла је сло же на за штам пу још, са да, да ле ке 1988. го ди не (при
пре мио сам је он да за штам пу, ра де ћи као уред ник ча со пи са 
Бра ни че во, но, у све се уме шао враг или Слу чај Ко ме ди јант, па 
је књи га до спе ла до чи та о ца, тек, де сет го ди на доц ни је – кра јем 
ле та 1997). 

Ми ро слав Лу кић ни је имао сре ћу са из да ва чи ма, ка да је реч 
о ру ко пи су ове књи ге, то ком по след њих де се так го ди на, и ни је 
те шко по го ди ти за што. Али ја сам, као уред ник, ду бо ко ве ро
вао у то да ће као пи сац има ти рет ку сре ћу са сво јим чи та о ци
ма кроз вре ме. И по ка за ло се да сам био ве о ма у пра ву.

Због че га?
Због суд би не, ре ци мо, ко ја је уде си ла та ко да Лу кић овом 

ру ко пи су по кло ни сво је нај бо ље го ди не жи во та и ра да. 
Због то га што је Ли тур ги ја јед на од нај фан том ски јих књи га 

срп ске књи жев но сти. Ова књи га има под зем ну сла ву оних ру ко-
пи са („књи га без бу дућ но сти“) ко ји су од ле жа ли, у фи јо ци, ви ше 
од де сет го ди на: баш то јој је мо жда до да ло онај опој ни укус 
ста рог ви на. (…) На пр ви по глед то је књи га о по ве сти се ла Бо
сиљ ков ца са око ли ном од пам ти ве ка до ско ро да на шњих да на, 
ма да ро ман из стра ни це у стра ни цу пре ва зи ла зи ту по вест. 

Лу кић је нај зна чај ни ји део по сла око пи са ња ове књи ге до
вр шио 1988. го ди не, у сво јој 38. го ди ни жи во та, а у тим го ди на ма 
је То мас Вулф умро. Ли тур ги ја је, по мно го че му, то тал на књи-
га, књи га ко ја је по ку ша ла да об је ди ни све, мо гу ће и не мо гу ће. (…)

У Лу ки ће вој Ли тур ги ји Веч ност је по но во на ђе на. (Ше линг 
– вре ди га се при се ти ти – ве ли: Пра ва веч ност је сте са вла да но 
вре ме.) Мно ге стра ни це у овој књи зи као да су „осло бо ђе не по
рет ка вре ме на“. Же ле ти осло бо ђе ње од про сто ра и вре ме на, од 
тра гич но сти исто ри је и суд би не сво га за ви ча ја и на ро да, зна
чи же ле ти осло бо ђе ње од смр ти. Ова књи га је „раз о ра ла“ – не 
са мо: ПОТ ПУ НИ ЗА БО РАВ, та ко пот пун и та ко тих као ти ши
на на гро бљи ма, и ону стал ну смрт ко ја мно ге од но си без по
врат ка а да то и не при ме ћу ју, већ и ус по ста вље не хи је рар хи је 
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и ка но ни за ци је тзв. офи ци јел не срп ске књи жев не кри ти ке об
ја вљи ва не то ком XX ве ка.

Лу ки ћу је по шло за ру ком да тра ге ди ју пре о бра зи у ли тур-
ги ју, да се ско ро при бли жи ро ма ну-ли тур ги ји.

Ње го ва књи га је без прем ца – по нај ви ше због то га – ка ко 
у са вре ме ној срп ској та ко и у ри зни ци свет ске књи жев но сти.

У свет ској књи жев ној ба шти ни по сто је ли те рар ни пан да
ни Лу ки ће вом Бо сиљ ков цу и око ли ни – Да блин (Џој сов Уликс), 
Алта мон то (Вул фов По гле дај дом свој, ан ђе ле), Ком бре (Пруст, 
У тра га њу за из гу бље ним вре ме ном), Јок на па то фа (Фок не ров 
опус), Ви ше град, Бо сна (Ан дрић, На Дри ни ћу при ја), Ма кон до 
(Мар кес, Сто го ди на са мо ће).

Пи шу ћи о Бо сиљ ков цу и око ли ни, о ства ри ма и до га ђа ји ма 
кроз ко је се пре ла ма ла тра гич на срп ска исто ри ја од Ко со ва до 
по ша сти ре во лу ци ја и „по бе де“ ју го сло вен ског со ци ја ли зма „са 
људ ским ли цем“, Лу кић је от крио не ве ро ват но и стра шно ли це 
суд би не, тра ге ди је и стра ве, али исто вре ме но и ле по ту јед ног 
не по зна тог под не бља се ве ро и сточ не Ср би је, Зви жда и Хо мо ља. 
Лу кић се рвао са не мо гу ћим, са тра ге ди јом и Вре ме ном, пор вао 
се са не мо гу ћим, учи нио не мо гу ће.

За што је овај ро ман по нео на слов Ли тур ги ја? За то што је 
овај ро ман пре вас ход но тра ге ди ја и за то што је ли тур ги ја от-
кри ла ко нач но и тај ну са ме тра ге ди је.

Ру ко пис ове књи ге је вре ме ном пре ва зи шао сво ју пр во бит
ну уло гу на је дан од нај чу де сни јих на чи на. Чи та лац и кри ти чар 
тек тре ба да га от кри ва ју. 

Оно што је сам пи сац на пи сао по во дом „не за мен љи ве уло
ге“ Зе мље Не до ђи је (БИГЗ, Бе о град 1993), чи ни нам се, да мно го 
ви ше ва жи баш за ову књи гу.

Све до об ја вљи ва ња ро ма на Ли тур ги ја (1997), овај пи сац 
је на гла ви имао оклоп и у овом све ту је жи вео под дру гим 
име ном…

PS. Рај ску све ћу (За ве ти не, Бе о град 1998), обим ну и рас
ко шну књи гу по е зи је и ро ман Ли тур ги ја (За ве ти не, Бе о град 
1997), пи ше и об ја вљу је не ка ко у исто вре ме. Пи са ње тих књи га, 
ис пу ње ње је Шеј ки ног ама на е та, тј. „об лик мо ли тве“. Лу кић је 
спо ме ну те књи ге пи сао, ре кли би смо, „по узо ру на ста ре мај-
сто ре“, по це ну то га да не бу де „ори ги на лан“.

Био сам је дан од пр вих ре цен зе на та Ли тур ги је. Знам да 
мо ли тва за овог пи сца зна чи: ве зу из ме ђу ово га и оно га све
та. Цр ква у овом и цр ква у оном све ту јед на је цр ква, као што 
ко рен др ве та ис под зе мље – ка ко сли ко ви то ве ли је дан ум ни 
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ду хов ник – чи ни је дан ор га ни зам са ста блом и гра на ма на зе
мљи. Ве ру ју ћи ма је ја сно, ка ко они са чи ња ва ју ћи цр кву на зе
мљи, мо гу до би ти по моћ од све ти те ља и пра вед ни ка из не бе ске 
цр кве, као и то ка ко умр ли гре шни ци, на оном све ту мо гу до
би ти по моћ од жи вих на зе мљи.

„Као што би ва са ви ном за тво ре ним у бу ре ту, ко је кад цве-
та ви но град у по љу осе ћа то, те и са мо (ви но) цве та за јед но с 
њим, та ко је и ду ша ма гре шни ка: оне до би ја ју не ко олак ша ње 
од бес крв не жр тве, при не се не за њих, и од ми ло сти ње“ (Св. Ата
на си је). Сли чан, исти при мер на во ди и Св. Је фрем Си рин: „и 
та ко, кад и ме ђу ра сти њем по сто ји та ква ме ђу соб на осе тљи-
вост, то ни је ли за умр ле још ви ше осет на мо ли тва и жр тва“.
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СУД БИ НА ИСТИ НЕ У СВЕ ТУ

Пре Дон Ки хо та Сер ван те са, на пи са но је без број ви те шких 
ро ма на у ду ху он да шњег вре ме на; Сер ван тес их је учи нио сме
шним; ко ви ше чи та ви те шке ро ма не?

Пре Лу ки ће ве Вла шке го збе, на пи са но је мно го, пре мно го 
ро ма на и по ве сти о ла ви рин ти ма Тре ћег Ри ма; ме ђу ко ји ма у 
све ту, па и код нас има и ве о ма за ни мљи вих и под сти цај них 
књи га (Гроб ни ца за Бо ри са Да ви до ви ча од Ки ша, ре ци мо); ме
ђу тим, ко ће те књи ге чи та ти, кад ђа во ли за и ста оду, ка ко гла си 
јед но од по гла вља у Вла шкој го зби, и ка да до ђу мај му ни, они 
мај му ни Шклов ског?

Ве ро ват но је дан од сво јих нај бо љих ро ма на, уз ро ман Ли-
тур ги ја, Вла шку го збу, Ми ро слав Лу кић ни је на пи сао по по руџ
би ни вре ме на и из да ва ча. Већ по оном уну тра шњем гла су ду ше, 
са ве сти и ср ца, ко ји ни ка да ни је мо гао би ти угу шен и са пет.

Лу кић је овај ро ман на пи сао – ма ко ли ко то на пр ви по глед 
зву ча ло чуд но и не ве ро ват но – про тив спо ља на мет ну тог ак-
ске ти зма и ин те лек ту ал не бе де, осло ба ђа ју ћи и сво ју лич ност 
и лич но сти чи та ла ца, прет по ста вље них мо чвар ног тла ма-
те ри ја ли зма, и гра де ћи на те ме љи ма ко ји обо га ћу ју ем пи риј ску 
лич ност и ње но пра во на ства ра лач ку пу но ћу жи во та.

Ми ро слав Лу кић је пи сао Вла шку го збу, као што се пи шу 
ду бо ке пе сме. Ова кав, по ве ли чи ни и ва жно сти ро ман, не би 
мо гао на пи са ти не ко ко ни је пре вас ход но успе шни и истин ски 
пе сник и есе јист. Као про фе сор ком па ра тив не књи жев но сти по 
обра зо ва њу и као ду го го ди шњи би бли о те кар, Лу кић је, по ред 
оста ло га, ушао у ра ди кал ну про ти ву реч ност епо хе Хо куспо
ку са, ко му ни зма, и по ка зао ње но је зи во на лич је. 

Ме ђу тим, Лу кић ни је на пи сао са мо ро ман те епо хе, дру
штве ни или по ли тич ки, исто риј ски, по ро дич ни ро ман не го не
што мно го ши ре и ду бље, бо ље; а то је ве ро ват но би ло мо гу ће, 
за хва љу ју ћи баш окол но сти, да је не ко ли ко го ди на, пре то га, 
ме ђу пр ви ма у срп ској књи жев но сти, али и у европ ској и свет
ској, на пи сао ро манли тур ги ју.
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Срећ на је и окол ност у пи шче вом жи во ту и ра ду и ства ра
лач ком раз во ју би ло и то, што је Лу кић пре Вла шке го збе, на пи
сао и де сет ве о ма успе шних ро ма на.

Што је об ја вио (1998) и јед ну од ри зни ца по е зи је, ка ква је 
по за ма шна Рај ска све ћа, пи са на ми мо вла да ју ћих то ко ва са вре
ме не срп ске по е зи је.

Јед но став но, то је пи сац ко ји је имао дар по пут оно га ко
ји је у ру ској књи жев но сти по се до вао Алек сан дар Сер ге је вич 
Пу шкин; то је пи сац од ко га се мо гло по не што на у чи ти. Бо га та 
и сло же на лич ност пи сца Ми ро сла ва Лу ки ћа ни је се уте ме љи
ва ла и учвр шћи ва ла, упр кос мно го че му, на те ме љи ма ма те ри
ја ли зма: при вла чи ла га је жи ва тра ди ци ја, не са мо ње го вог на
ро да, не го и чи та вог Бал ка на, и он је ве ро ват но њен искон ски, 
ако не и пр ви бард…

Вла шком го збом, Ми ро слав Лу кић је ство рио, не са мо је дан 
од бо љих ро ма на по ни клих на на ци о нал ном срп ском тлу, не го 
и ро ман европ ски и свет ски, уз бу дљив, за ни мљив, под сти ца
јан, књи гу ко ја се не ис пу шта из ру ку, и чи ја ве ли чи на не спу
та ва и не успа вљу је. На про тив. Лу кић је на пи сао јед ну од књи га 
бу дућ но сти, умет но сти ро ма на бу дућ но сти, или тре ће ре ли-
ги о зне епо хе ства ра ла штва.

Глав ни ју нак Вла шке го збе ни је Фи лип Сен ко вић, ни ти не ко 
од дру гих ју на ка ове књи ге, већ Исти на, суд би на исти не у све
ту. Ова књи га осло ба ђа лич ност, сва ку под јарм ље ну лич ност, 
сва ког чи та о ца ко ји има мно го то га на ду ши не из ре ци вог, ма 
где он био и жи вео: вра ћа ју ћи јој ква ли тет ни са др жај, ра дост у 
опу сто ше ни жи вот, ду хов но обо га ћи ва ње…

Не тре ба пла ка ти, већ се ра до ва ти; не тре ба жа ли ти због 
оних ко је је зла суд би на од не ла; јер ова књи га ни је за бо ра ви ла 
најг ну сни је зло чи не и не по чин ства; на стра да ли су и не ста ли 
по не ки од ње них ју на ка, али исти на о њи ма ни ка да не ће умре
ти: по диг нут јој је, у овој књи зи, ве чи ти спо ме ник.

У овој књи зи је са хра ње но и са же то све што је нај дра го це
ни је, нај бол ни је и нај леп ше, чи тав жи вот и суд би на, исто ри ја и 
ра зи сто ри ја: она је у пи сцу ни ца ла из не по зна тог Бо га: из тми
не, из там не ду би не, из зе мље ко ју је те шко осве тли ти, веч не 
и не ра зу мљи ве, по те зи ма ско ро не по сти жним и не схва тљи во 
ду бо ким.

Мо жда је Лу кић ства рао Вла шку го збу, као што је Бог ство
рио свет, да би му ра на уса мље ност би ла ма ње бол на. Или још 
тач ни је: Лу кић је ство рио Вла шку го збу, мо жда да би му ка сна 
уса мље ност би ла ма ње бол на…
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НЕ МО ГУ ЋИ РО МАН О АН ЂУЈ КИ

Дан те о ва Бо жан стве на ко ме ди ја да нас де лу је по ма ло ана
хро но*, Лу ки ће ва три ло ги ја Мла дост без ста ро сти и жи вот 
без смр ти – не. Она је атак на ма шту са вре ме ног чи та о ца. За
ни мљи вост и зна чај Лу ки ће ве три ло ги је је у из не на ђу ју ћој ори
ги нал но сти и у огром ној ду хов ној енер ги ји. Лик из ср бо вла
шког ми то ло шког ми љеа, Ан ђуј ка, или ње на ду ша, увер љи ви ји 
је од Бе а три че, го то во да де лу је са мо ни кло, иако је по ни као у 
све ту древ ном – ста ро бал кан ско га на сле ђа. Лу кић у сво јој три
ло ги ји ни је ор га ни зо вао, као Џојс, ма су рас по ма мље них асо
ци ја ци ја, ни је се тру дио да да не ди сци пли но ва ну игру све сти; 
пи сац је ду бо ко за шао у под свест, у са др жа је пси хе, ар хе ти по
ве, сно ве и пра и скон ско, у ви зи је.

До пи ру ћи до не ви дљи вих ко ре на све сти, Лу кић је у све три 
књи ге три ло ги је на пре до вао кроз ла ви ринт у чо ве ку, у људ ској 
ду ши.

У сно ви ма је овај пи сац от кри вао чи тав ра ни ји за да так чо-
ве чан ства. Овај ро ма но пи сац се на па јао на вре ли ма ду ше, из 
ко јих из ви ру све на у ке и сва умет нич ка де ла. Дан те је на пи сао 
три књи ге Бо жан стве не ко ме ди је, Ге те два де ла Фа у ста; Лу кић 

*) Дан те је опе вао Па као, Чи сти ли ште и Рај, а Лу кић је до дир нуо оно нај ду бље у ста-
ро бал кан ском на сле ђу у три ло ги ји Мла дост без ста ро сти и жи вот без смр ти. (…) 
Оно што је хтео и по ку ша вао зре ли Ге те, пи шу ћи дру ги део Фа у ста, да ло се го то во 
век и по доц ни је јед ном срп ском пи сцу, на ро чи то ка да је реч о тре ћој књи зи три
ло ги је… То је из у зет на књи га. Веч на, рет ка. На дах ну та. От кро ве ње. За раз ли ку 
од Џој са ко ји је на ме ра вао да оства ри не што што још ни је по сто ја ло, не што ко-
ре ни то, пот пу но но во, из не на ђу ју ће, ори ги нал но, ко ри сте ћи сва сред ства (из вр
та ње је зи ка, по ри ца ње нај при хва ће ни јих кон вен ци ја и тра ди ци је, про ми шље но 
скр на ве ћи иде је, до во де ћи у за блу ду, да ју ћи дра стич не сце не, рас ту ра ју ћи чо ве ка 
на ато ме осе ћа ја итд.), Лу кић је ода брао друк чи ји пут; ма да је мо жда тач ни је ре ћи 
да је аутор по стао сред ство из ван ред ног вла сти тог ства ра лач ког раз во ја. Џојс је 
ство рио ре дак књи жев ни екс пе ри мент (ро ман Уликс), Лу кић је ком по но вао ро ман 
као сим фо ни ју, не бе ску сим фо ни ју, Де се ту сим фо ни ју. За хва љу ју ћи овој бал кан ској 
три ло ги ји име Ми ро сла ва Лу ки ћа по че ће да кру жи књи жев ним кру го ви ма Евро пе 
и све та, не као алар мант на већ као бла га вест. Ти ме ис ти че мо европ ски и свет-
ски зна чај ова три Лу ки ће ва ро ма на. Ду бо ко ве ру је мо у то да ће му они до не ти и 
са свим за слу же ну свет ску књи жев ну сла ву. Да ни шта дру го ни је на пи сао, а Лу кић 
је осим ова три ро ма на мно го ви ше на пи сао, Лу кић би био упам ћен по овим ро ма
ни ма ко ји су пи са ни као сво је вр сне по е ме, ан тро по ло шке по е ме… – Са ва ти је Иг. 
Ми тро вић (од ло мак из по го во ра пр вом из да њу, Бе о град 2002).
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три бо жан стве не књи ге ци клу са Мла дост без ста ро сти и жи-
вот без смр ти, ко је на из ве стан на чин пред ста вља ју пан да не 
овим де ли ма. У Тр гов ци ма све тло шћу дат је жи вот па сти ри це 
и тра ва ри це, мај ке Ан ђуј ке на Бал ка ну; у Ку ћи све тих ра то ва 
до ча ра но је по смрт но пу то ва ње Ан ђуј ки не ду ше; у ро ма ну Де-
се та сим фо ни ја (Opus ober, ober light) „пљу шти“ „зве зда на пра
ши на“ до жи вља ја ко ји до пи ру иза ко смич ке за ве се; про би ја ју
ћи гра ни це људ ски мо гу ћег.

Две по след ње књи ге Лу ки ће ве три ло ги је за ди ру у дру ге све-
то ве, отва ра ју по глед у не схва тљи ве ду би не веч но сти.

Ро дио се на Бал ка ну, по сле мно го ве ко ва, пе сник и пи сац, 
од њи хан у злат ној ко лев ци ста ро бал кан ско га на сле ђа, ве ли ки 
по ми ри тељ Ста ре и Но ве Евро пе. Нај сна жни је слут ње јед ног 
искон ског пе сни ка до би ле су свој уни вер зал ни свет ски из раз, 
ван вре ме ни, у Мла до сти без ста ро сти и жи во ту без смр ти.

По сле смр ти Јун га об ја вљен је Sep tem ser mo nes ad mor-
tu os, ко ји Лу кић ци ти ра (не у це ли ни) у пр вом ро ма ну сво је 
три ло ги је. 

Лу кић је за сво га глав ног ју на ка мо гао ода бра ти, не Ан ђуј
ку, већ и не ког дру гог из ње ног окру же ња. Лу кић Ан ђуј ку опи
су је у вре ме ње не ста ро сти, али све вре ме Лу кић се ба ви об зна-
њи ва њем све та бо го ва, све тлих бо го ва што тво ре не бе ски свет 
и там них бо го ва што тво ре зе маљ ски свет. Не бе ски свет је 
мно го струк и рас про сти ре се и раз ви ја бес крај но – у ње му вла да 
сун ча ни бог. Ђа во је нај ни жи го спо дар зе маљ ског све та бо го ва. 
Тај свет на о ко не ви дљив об зна њу је се у ду хов но сти и пол но сти. 
Лу кић је знао да је пол ност му шка ви ше зе маљ ска, а пол ност 
жен ска ви ше ду хов на – и мо жда је баш за то иза брао за сво га 
глав но га ју на ка – Ан ђуј ку?** Као што је знао да је ду хов ност 
му шка ви ше не бе ска, и да те жи ви шем, због то га је ве ро ват но 
за Ан ђуј ки ног не бе ског мла до же њу ода брао Бен ђуј ки ног (дух 
Лу дви га ван Бе то ве на).

**) Се ти мо се: „Ду хов ност жен ска ви ше је зе маљ ска, и те жи ни жем. Вар љи ва и ђа
вол ска је ду хов ност му шка што те жи ка ни жем. Вар љи ва и ђа вол ска је ду хов ност 
жен ска што те жи ка ви шем. Сва ка мо ра да оста не на свом вла сти том ме сту. Ако 
не раз дво је сво је ду хов не пу те ве му шка рац и же на уза јам но се пре тва ра ју у ђа во
ле, јер при ро да ство ре ња је у раз ли чи то сти. Пол ност му шка има свој зе маљ ски, 
пол ност жен ска свој ду хов ни ток. Ако не раз лу че сво ју пол ност, му шка рац и же
на по ста ју ђа во ли. Му шка рац спо зна је ни же, же на оно ви ше. Чо век се раз ли ку је 
и од ду хов но сти и од пол но сти. Ду хов ност на зи ва Мај ком, ко ју по ста вља из ме ђу 
се бе и зе мље. Пол ност на зи ва Фа лу сом, ко ји по ста вља из ме ђу се бе и зе мље. Мај
ка и Фа лус је су над људ ски де мо ни ко ји от кри ва ју свет бо го ва. Они су на нас де
ло твор ни ји од бо го ва за то што су те сно по ве за ни с на шом вла сти том при ро дом. 
Ако се не из дво ји те од пол но сти и ду хов но сти, раз ли ку ју ћи их ка ко по ви шој 
та ко и по ни жој при ро ди, пре пу сти ће те им се као свој ства пли ро ме. Ду хов ност и 
пол ност ни су ва ша свој ства, ни су ства ри ко је по се ду је те и за др жа ва те…“
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Ако се на свет Лу ки ће ве три ло ги је и ју на ка по гле да из угла 
Се дам про по ве ди мр твих, он да је мно го шта ра зу мљи ви је: пре 
све га би ће ра зу мљи ви ји на го ве шта ји и ан ти ци па ци је гно сти
ча ра Ва си ли да из Алек сан дри је (2. век на ше ере) и Јун га мно го 
ве ко ва ка сни је. Срећ на је окол ност да Лу ки ћу под сти ца ји да 
на пи ше три књи ге сво је три ло ги је ни су до шли пре ко гно сти ча-
ра, Јун га и ал хе ми ча ра, већ из не пре су шних вре ла ста ро бал кан-
ско га на сле ђа или жи ве тра ди ци је.

Ри зни ци свет ске књи жев но сти при до да те су три Лу ки ће
ве књи ге, на пи са не у го ди на ма раз ма ха ње го вог ства ра лач ког 
раз во ја и пу не зре ло сти, књи ге о ју на ци ма, же ни и чо ве ку, ко ји 
су раз дво ји ли сво је пу те ве, да би се они укр сти ли у веч но сти. 
Лу кић ни је на пи сао књи гу о вар љи вој и ђа вол ској ду хов но сти 
– му шкој и жен ској, на про тив! Баш за то што се из ових књи га 
ви ди ка ко по ста ју и оп ште ан ђе ли, Лу кић је свет ски пи сац, све
ден бор ске јед но став но сти и увер љи во сти.

Рас ту ћи и раз ви ја ју ћи се на гра на ма ве ли ких ста ба ла свет
ске књи жев но сти (Дан те, Све ден борг, Ге те, Јунг…) Лу кић је 
на лик на не бе ски бр шљан, чи ји су се вр хо ви и ли шће за пле ли 
у обла ке и му ње. За слу жио је нај ви ше по хва ле, ви ше од свих 
срп ских пи са ца ХХ ве ка, схва тив ши сми сао из дво је но сти, ра
сип ни штва и за јед ни це.***

Мно го то га не зна мо и у спо ља шњем и у уну тра шњем све ту. 
Лу ки ће ва три ло ги ја ма е страл но је про др ла на те ри то ри ју не по
зна тог у уну тар њем све ту, ко ју Јунг на зи ва не све сним.

Лу кић је пи сац ко ји се не од у пи ре вла сти тој суд би ни: он је 
ис пу ња ва. Чи ње не су му, као пи сцу, раз не не прав де, пре све га 
она пр ва: оне мо гу ћа ва но је из ла же ње ње го вих књи га, не од стра-
не ре жи ма зе мље у ко јој жи ви, већ пре све га од амо рал них уред-
ни ка и ко ле га, ко ји су на пи са ли и по не ку успе лу књи гу, али ко ји 
су у су шти ни ма ли љу ди, по тро ше ни као и епо ха с ко јом су на
шли „за јед нич ки је зик“. Би ли су ин те ли гент ни, би ли су у пра-
ву, спре ча ва ју ћи овог пи сца, ко ји сво јим де лом, оним нај бо љим 
што је на пи сао, ре ме ти већ уста ље не уна пред по ста вље не 

***) „За јед ни штво је ду би на.
Из дво је ност је ви си на.
Пра ва ме ра за јед ни це про чи шћа ва и чу ва.
Пра ва ме ра из дво је но сти про чи шћа ва и уве ћа ва.
За јед ни ца нам пру жа то пли ну, из дво је ност – све тлост.“
Лу ки ћа су по след њих го ди на хва ли ли због из дво је но сти. Ме ђу тим, тре ба га по хва
ли ти због пра ве ме ре и из дво је но сти и за јед ни це. Али оно због че га ће овај пи сац би-
ти не за бо ра ван, на ла зи се из ме ђу ко ри ца књи га ње го ве ван ред не три ло ги је. Лу кић 
ни је на пи сао бај ке – срп ски кри ти ча ри ни су схва ти ли у пр ви мах шта је овај пи сац 
ство рио. Али то се де ша ва ло и ра ни је и у дру гим књи жев но сти ма и кул ту ра ма.
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про пор ци је, ка но ни за ци је, итд. И они кри ти ча ри, ко ји су чи ни
ли ком пли мен те Лу ки ћу, сма тра ју ћи да је по сле пре ра них смр
ти ре ги о нал них пи са ца Ж. Па вло ви ћа, Џу ни ћа, по пу нио њи
хо во ме сто, чи ни ли су не прав ду овом ро ма но пи сцу, кри ти ча ру, 
есе ји сти, ан то ло ги ча ру и пе сни ку: он је оства рио, као књи жев
ник ви ше од свих њих, и као есе ји ста, пе сник и ро ма но пи сац, 
уплео се у свет ску књи жев ност, као за доц не ли пи сац. Лу кић је 
на пи сао књи ге, ко је се мо гу чи та ти и раз у ме ти не са мо у зе мљи 
и на је зи ку на ко ме пи ше, већ и ши ром све та.

Лу кић је овом три ло ги јом от крио или ство рио чи тав је дан 
свет про древ ши у не све сно, по ла зе ћи од не по зна тог, ко је се са
сто ји од све га оно га што не зна мо.

Лу кић је схва тио не на пи са ни ама нет по кој но га Да ни ла Ки-
ша, и ви ше од то га. Из да ва чи, ов де и у све ту, ко ји то на вре ме 
бу ду раз у ме ли, има ће и из ве сну вај ду од то га.

Лу кић је схва тио и осе тио ду бо ко да ов де у овом жи во ту, 
већ има мо ве зу са бес ко нач ним – и њего ва де ла то из ра жа ва ју. 
У крај њој ли ни ји, она оно ли ко вре де и у окви ри ма на ци о нал не 
срп ске, а и европ ске и свет ске књи жев но сти са мо због су шти не 
ко ју оте ло вљу ју, и Лу ки ћев жи вот ни је про ма шен за то што је 
оте ло вљу је.

 Ка да је реч о од но си ма Лу ки ћа са дру гим пе сни ци ма и 
умет ни ци ма, мр твим и жи ви ма, на ци о нал ним, европ ским и 
свет ским, нај ва жни је је пи та ње тих од но са из ра же ност еле мен
та бес ко нач но сти и не сво ди во сти. Фи гу ра Бен ђуј ки ног у по
след њем ро ма ну три ло ги је је не са мо из ван ред ни омаж му зич
ком ге ни ју Лу дви га ван Бе то ве на, већ и му зи ци, нај са вр ше ни јој 
ме ђу умет но сти ма.

Лу ки ћу су сти гла при зна ња и по хва ле са ра зних стра на за 
по је ди не ро ма не три ло ги је. Што по твр ђу је и пре гршт ла ска вих 
из во да из кри ти ка:

Ро ман Тр гов ци све тло шћу Ми ро сла ва Лу ки ћа де ло је пу не 
пи шче ве зре ло сти – срећ на син те за оних ис ку ста ва мо дер не 
про зе ко ја укр шта ју мит и сан, исто ри ју и фол клор, сим бо ли-
зам по је ди нач ног и по себ ног у све ту с уни вер за ли змом жи вот не 
и умет нич ке тај не (Ј. Пеј чић, „Ју го сло вен ски кри ти ча ри би ра
ју књи гу го ди не“, Ве чер ње но во сти, 17. ја ну ар 1999, 12).

Но ви ро ман Ми ро сла ва Лу ки ћа Тр гов ци све тло шћу… – Лу-
ки ће ва при ча се на сла ња на зна ња Фрој да, Јун га, Ји Ђин га, ви-
те зо ва ал хе ми је и тр го ва ца све тло шћу. Књи га се чи та као кон-
ти ну и ра на бај ка. Лу кић је, ре че но је, аутен ти чан ма штар овог 
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под не бља, наш пан дан Мар ке су, Бор хе су, Ка ста не ди и Ко е љу. 
Ње гов но ви ро ман Тр гов ци све тло шћу на ли ку је на ве ли ку бај ку 
ко ја је на дах ну та ле ген да ма и ми то ви ма Бал ка на, Ста ре Евро-
пе. Враџ би не и чи ни, ма ги је и ри ту а ли, су сре та ње па ган ског с 
хри шћан ским – чи ни о ци су Лу ки ће вог за ча ра ног све та… (З. Р., 
„Ство ре но у по та ји. За ча ра ни свет“, По ли ти ка, по чет ком 1999).

Ку ћа све тих ра то ва је је дан од нај кра ћих Лу ки ће вих ро ма на: 
осам де се так стра ни ца! Лу ки ћа су већ по ре ди ли са Бор хе сом, али 
то тек са по ја вом ове књи ге има сми сла. Лу кић је овом књи гом 
до ка зао да је му ко тр пан и оси ро ма шу ју ћи за нос ко ји се са сто ји 
у пи са њу де бе лих књи га, у раз ви ја њу на пет сто ти на стра ни ца 
јед не ми сли ко ја би се усме но мо гла са вр ше но из ло жи ти у не ко-
ли ко ми ну та. Ку ди ка мо је бо љи онај по сту пак ко ји се са сто ји у 
за ми шља њу да те књи ге већ по сто је, и да се он да да њи хов из-
вод, њи хов ко мен тар. Ово де ло је, да кле, у нај бо љем зна че њу те 
ре чи вр стан ко мен тар о јед ној ми сте ри о зној те ми – пу то ва њу 
ду ше кроз по смрт ни свет. То ни је књи га на пи са на под ути ца јем 
Ти бе тан ске Књи ге мр твих. То је све бал кан ска књи га мр твих (А. 
Л., „Књи га о ап со лу ту“, Бор ба, „Свет књи ге“, 2001).

„Бог је све тлост“, сто ји у Би бли ји, а у Лу ки ће вом ро ма ну ре-
че но је ка ко „бог при вла чи ду ше као маг нет“ (стр. 66). Ан ђуј ки-
ну ду шу у ку ћу све тих ра то ва уво ди ан ђео „озра че на ли ца“, док 
она лам пом осве тља ва пут. Та дво стру ка све тлост, све тлост 
ан ђе ла и лам пе, има функ ци ју да осве тли за там ње не де ло ве ду-
ше и от кри је чу до ви шта ко ја су та мо скри ве на. Тај мо тив Лу-
кић још бри жљи ви је и до след ни је раз ви ја не го прет ход ни. Пре 
све га ту је име ју на ки ње из ве де но од ре чи ан ђео, што асо ци-
ра на бе ли ну и чи сто ту… (Ми ро љуб Ми ла но вић, „Све тло сни 
ефе кат и до њи свет у ро ма ну Ку ћа све тих ра то ва Ми ро сла ва 
Лу ки ћа“, Са вре ме ник (Бе о град), 86–87–88/2001, 107–108).

… пред на ма се од јед ном рас кри ва ли те рар ни свет у ко јем 
све по чи ње да функ ци о ни ше по има нент ним за ко ни то сти ма 
јед не истин ске и Ве ли ке Умет но сти. По ухо да ном пу ту ко-
лек тив но не све сног, да кле, При ча као пра ста ро Чу до Је зич ке 
Умет но сти по чи ње да ег зи сти ра у сво јој из вор ној и пр во бит-
ној функ ци ји… Тр гов ци све тло шћу је хра бро ис при ча на (мо гло 
би се ре ћи и – ис пе ва на) при ча, сва на ар хе тип ском пред ло шку 
Ста рог Бал ка на, јед на са мо род на, пу но крв на и буј на по ства-
ра лач кој фан та зи ји мо дер на бај ка, ко ја у осно ви има љу бав ни 
кон текст, али са мо као по вод да се мно го ви ше и ши ре од то-
га ка же… Сва ка ре че ни ца овог ро ма на, ко ја је по уну тра шњем 
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фо ну и рит му чи ста по е зи ја, исто вре ме но је и ис каз от кри-
ва лач ке пра му дро сти. То се до но си са мо ге ни ма… ро ма ном Тр
гов ци све тло шћу, Ми ро слав Лу кић је за у зео озбиљ но ме сто у 
са вре ме ној срп ској књи жев но сти у ње ном ра зно род ном и плод-
ном раз во ју, на са мом кра ју два де се тог сто ле ћа… („Ста ро вла
шка бај ка“, Школ ски час (Бе о град), 2, 100–104; пре штам па но у 
књ.: Сла ви ца Га ро ња, Из Сен ке, КОС, КД „Све ти Са ва“, Бе о град 
2003, 162–167).

У ро ма ну Тр гов ци све тло шћу Ми ро слав Лу кић нам от кри-
ва је дан са свим нов и за њи жев ност де ви чан ски све жи про стор. 
Сно ви дов но, он је бес кра јан, но, ипак, усред сре ђен на тзв. цен-
тар Бал ка на, там ни ви ла јет на ста њен чу де сним ен ти те том 
Вла ха… Пи сац Ми ро слав Лу кић за со бом има ви ше од три де-
сет об ја вље них књи га, жан ров ски вр ло раз ли чи тих, од по е зи-
је до ро ма на, дра ма, сту ди ја и есе ја. За раз ли ку од Ми ло ра да 
Па ви ћа ко ји је сво ју ми то ло ги ју мо рао да из ми шља, Ми ро слав 
Лу кић имао је ту сре ћу да је са мо раз от кри је у ба шти ни сво јих 
оче ва… Ми ро слав Лу кић нас ве шти ном ла ко ру ког пи сца за во ди 
у тој иди ли пи са ној по пут успа ван ке, мо ли тве или бај ке… (С. 
Јо ва но вић, „Ми ро слав Лу кић: Тр гов ци све тло шћу“, Бра ни чев-
ски гла сник (По жа ре вац), 2/2003(2004), 161–164).
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ДА ЛИ ЈЕ ЦИ КЛУС РО МА НА МЛА ДОСТ БЕЗ 
СТА РО СТИ И ЖИ ВОТ БЕЗ СМР ТИ,                            

СА ТИ РИЧ НО ПА ТРИ ОТ СКА ПО Е МА,                       
БАЈ КА, ИЛИ ТРАК ТАТ КО ЈИ ЗА ДИ РЕ                         

У ДУ БИН СКУ ПСИ ХО ЛО ГИ ЈУ И ОНО ШТО ЈЕ 
ЈУНГ НА ЗИ ВАО СИН ХРО НИ ЦИ ТЕ ТОМ?

„Од го вор на ова, и мно га дру га пи та ња, по сто ји у са мом 
ро ма ну. Ства ра ла штво уоп ште је ве ли ка тај на би ћа. Про шле 
го ди не сам об ја вио Ли тур ги ју, пр ви ро манли тур ги ју на све ту 
(ко ли ко ми је по зна то), и то је би ло мо гу ће за то што сам схва
тио да се тра ге ди ја не мо же раз у ме ти из се бе, већ из ли тур ги је.

Ове го ди не сам на пи сао ро ман ко ји је плод нај чу де сни јих 
укр шта ња. У ро ма ну по сто ји јед на при ча о тка њу ћи ли ма, Ару
ма ни ног чу де сног ћи ли ма, и та при ча ни је утка на у ро ман слу
чај но, тек та ко. Мо рам вам ре ћи: пи сци ро ма на, и код нас и у 
све ту, и ове и ми ну лих го ди на, по ку ша ва ју ћи да про ник ну шта 
је ко нач на људ ска тај на и шта је ко нач на тај на Бо жи ја, до спе-
ва ли су углав ном до ако сми зма. Ко смич ко им је из ми ца ло. Ап со-
лут но им је ап со лут но из ми ца ло. За то што ап со лут но ни су 
тра жи ли та мо где се оно ус по ста вља: зна чи у ду би ни ду хов ног 
жи во та, а не у спо ља шњем ре ла тив ном све ту у ко ме не ма ни-
чег ап со лут ног.

Још док сам пи сао ро ман Ли тур ги ја, схва тио сам да чи та ва 
усме ре ност жи во та тре ба да пре ђе уну тра. Све мо ра да бу де схва-
ће но као ми сте ри ја ду ха, као ета па ње го вог пу та ко ји се од и гра-
ва у веч но сти. Све спо ља шње, пред мет но, ма те ри јал но, са мо је 
сим бо ли за ци ја оно га што се од и гра ва у ду би ни ду ха, у Чо ве ку.

Пи шу ћи ро ман о јед ном на пр ви по глед при ми тив ном све
ту са бал кан ског тро у гла, ја сам био во ђен ду хом а не на уч
но шћу. Про би јао сам ба ри је ре ну жно сти, сер вил но сти, увре
же них пред ра су да. Ни сам се ба вио ре ли ги јом, ми сти ком и 
фи ло со фи јом на не људ ски и без људ ски на чин. Би ло ми је ва
жни је ум но са зна ње од ло гич ког са зна ња. Ни сам имао страх 
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од све тло сти, че знуо сам за њом. Мно ги ће ме чи та о ци упо ре
ђи ва ти са Мар ке сом и Ку е љом, и већ то чи не они чи та о ци ко ји 
су про чи та ли мо ју књи гу, и за тим је ку пи ли и по кло ни ли при
ја те љи ма: ни сам на пи сао ма гич ни ро ман, јер знам да је ма ги ја 
по ве за на са на у ком. Ви ше имам по што ва ња пре ма фи ло со фи ји 
– из ко је су се раз ви ле све на у ке – јер је она је ди на ко ја тра жи 
исти ну. На рав но, не под це њу јем на у ку, али ни ка да не ћу узе
ти уче шћа у ства ра њу ње ног кул та, кул та на у ке, јер на у ка ни је 
ства ра ла штво, већ по ко ро ва ње ну жно сти. ‘На у ка ни ка да ни је 
би ла и не мо же би ти осло бо ђе ње људ ског ду ха. На у ка је увек 
би ла из раз за то че ни штва чо ве ка у ну жно сти. Али је она би ла 
дра го цен ори јен тир у ну жно сти и по све ће но са знај но по ко ра-
ва ње по сле ди ца ма гре ха ко ји је чо век по чи нио. На у ка по сво јој 
су шти ни и по свом ци љу увек са зна је свет са аспек та ну жно-
сти, а ка те го ри ја ну жно сти је – основ на ка те го ри ја на уч ног 
ми шље ња као ори јен та тив ног при ла го ђа ва ња од ре ђе ном ста-
њу би ћа. На у ка не уви ћа сло бо ду у све ту. На у ка не зна ко нач не 
тај не, за то што је на у ка – без бед но са зна ње. За то на у ка не зна 
Исти ну, већ са мо исти не…’

Умет ност, по го то ву умет ност ро ма на, мо же би ти фи ло
со фи ја, ако је пре вас ход но умет ност са зна ња у сло бо ди кроз 
ства ра ла штво иде ја, ко је се су про ста вља ју да то сти и ну жно сти 
све та, и ако про ни че у оно стра ну су шти ну све та…

У на шој књи жев но сти слич них по ку ша ја по пут мог ро ма
на ни је би ло (осим, де ли мич но, ‘бо жан ског ро ма на’, пе снич ког 
спе ва Див но чу до Ми о дра га Па вло ви ћа). ‘По зор ни ца’ на ко
јој се од ви ја и део рад ње мо га ро ма на Тр гов ци све тло шћу, је, 
као и у Па вло ви ће вом спе ву, ге о граф ски и ми то ло шки цен тар 
Бал ка на. Па вло вић је ко ли ко срп ски то ли ко и све бал кан ски, 
европ ски пе сник, та мо где је ус пео да на слу ти су шти ну истин
ског ства ра ла штва (оно је те ур ги ја, бо го чи ње ње, за јед нич ко де
ло ва ње с Бо гом): овај пе сник је у сво јим нај бо љим тре ну ци ма 
окре нут ан тро по ло шком. На уч ник ни ка да не би мо гао на пи
са ти Див но чу до. И у јед ном и у дру гом де лу, очи глед на је ве за 
ми кро ко смо са и ма кро ко смо са, ко смич ка ди мен зи ја. Али, ви-
ше је раз ли ка не го слич но сти из ме ђу ове две књи ге… Па вло вић 
је, по шав из пе снич ких ба за ме ђу рат них пе сни ка, схва тио да је 
до бит ства ра ла штва не што што се ра ђа из сло бо де оно га ко ји 
ства ра. Ства ра лац је по зван да обо га ти сам бо жан ски жи вот. 

Али су шти ну ства ра ла штва нај ду бље и нај тач ни је де фи
ни ше Бер ђа јев: ‘Ства ра ла штво ни је пре ла зак мо ћи оно га ко ји 
ства ра у дру го ста ње и на тај на чин сла бље ње ра ни јег ста ња 
– ства ра ла штво је тво ре ње но ве мо ћи од оно га што ни је би ло, 
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што прет ход но ни је по сто ја ло. И сва ки ства ра лач ки чин је у 
су шти ни ства ра ње из ни че га, то јест обра зо ва ње но ве сна ге, а 
не про ме на и пре ра спо де ла ста ре. У сва ком ства ра лач ком чи ну 
по сто ји ап со лут на до бит, по ве ћа ње.’

Ја ове го ди не ни сам об ја вио ро ман бај ку, већ мо жда не ку 
вр сту фи ло соф ског трак та та о исти ни ко ја се по ка зу је у пре
му дро сти, у ства ра лач кој ин ту и ци ји, у ко смич кој исти ни, за
до би је ној сло бо дом. Ја сво јим ко ле га ма, са вре ме ни ци ма и књи
жев ним кри ти ча ри ма де лу јем као ‘за ка сне ли пи сац’, као не ко 
ко до ла зи из тзв. ‘по боч не ли ни је’ на ше са вре ме не књи жев но
сти. То је за то што сам ду го го ди на про вео на пе ри фе ри ји на ше 
књи жев но сти – од би јао сам да се по ми рим са фор ма ли змом 
дру штва и чо ве чан ства – ма ко ли ко то па те тич но не ком за
зву ча ло – рас це пље ног из ну тра, ду хов но оту ђе ног. Ме ђу тим, 
ства ри су се про ме ни ле – ве ру јем, или ће се про ме ни ти у вр ло 
бли ској бу дућ но сти – са по ја вом ро ма на Тр гов ци све тло шћу, 
ко ји из ра жа ва до бит и по ве ћа ње у ства ра ла штву. Ја сам се, 
нај ве ро ват ни је, пр ви ме ђу бал кан ским и срп ским пи сци ма, у 
јед ном тре нут ку упи тао: шта мо же да се ство ри но во, бит но 
но во, не са мо у окви ри ма бал кан ских књи жев но сти, ако је пи-
сац, а пре све га пе сник, са пет на уч ном оп штом оба ве зно шћу 
мо дер не све сти, оп штом оба ве зном ре ду ко ва но шћу, оси ро ма-
ше но шћу ду ха?

Пре кид ду хов ног оп ште ња и ње го во сво ђе ње на крај њи ми
ни мум је по губ но!

Ја сам хтео не што дру го – пи шу ћи Тр гов ци све тло шћу – а 
то што сам хтео, нај бо ље из ра жа ва мој нај но ви ји ро ман. То 
ни је дис кур зив но ми шље ње и цар ство про сеч но сти. Пре зи
рем, по на вљам, усме ре ност фи ло со фи је ка на уч ном об ли ку, ка 
ускла ђи ва њу са ну жно шћу. Пре зи рем схо ла сти ча ре. Нај ду бљи 
сми сао ства ра ла штва и пра ве умет но сти је са зна ње. Мој ро ман 
из ла зи из ван да тих окви ра све та, не са мо на ше и бал кан ске, 
већ и европ ске умет но сти ро ма на. По мо гао сам не чем дра го це-
ном, пра и скон ском и бал кан ском да се огла си, да до ђе на свет, 
ето, то сам, чи ни ми се, учи нио. Оста ло не ка от кри ва ју чи та о
ци и кри ти ча ри!

(16. но вем бар 1998)“

По ђи мо тра гом овог ауто по е тич ког ста ва из Лу ки ће вог 
ин тер вјуа:

„Умет ност, по го то ву умет ност ро ма на, мо же би ти фи-
ло со фи ја, ако је пре вас ход но умет ност са зна ња у сло бо ди кроз 
ства ра ла штво иде ја, ко је се су про ста вља ју да то сти и ну жно-
сти све та, и ако про ни че у оно стра ну су шти ну све та.“



201

Тај став је у при лич ној ме ри не дво сми слен, тј. ја сан, и упу
ћу је на јед ну но ву умет ност и но во схва та ње кул ту ре.

На дав но по ста вље но пи та ње Бран ка Ла за ре ви ћа: „Ка да ће 
до ћи Ве ли ки?“, мо же мо ре ћи: је дан је упра во сти гао. 

Он не жи ви у ма на сти ру, јер ма на сти ре из гле да ви ше не зи
да ју. Тај умет ник жи ви, ипак, да ле ко од све та, у оса ми, у не по
сред ном до ди ру са це лом при ро дом, у скло ни шти ма ви со ких 
ду хо ва. Нај бо љи ма на овом све ту ипак тре ба јед на но ва ре ли
ги ја, ка ко је пи сао Ла за ре вић, „ко ја ће да учи вер не да су они 
са да у пред со бљу не чег ве ли ког што до ла зи по сле жи во та, и да 
је ‘с оне стра не’, јед но цар ство ап со лут но дру гог об ли ка и дру гог 
са др жа ја; осве тља ва ње свег мра ка ‘с ове стра не’, и дру гих ко је ‘с 
ове стра не’ не по сто је, жи во та без жи во та ко ји има да се раз-
ви је у не ки да љи и још спи ри ту ал ни ји“ (Ла за ре вић).

Ро ма ни из ци клу са Мла дост без ста ро сти и жи вот без 
смр ти су из у зет ни, пре све га због спи ри ту а ли за ци је, али и 
за то што су не по но вљив при мер ме ша ног пи са ња, ре мек-де ло 
ап со лут ног пи сца и по ли гра фа; исто вре ме но вр хун ска по е зи ја, 
вр хун ски ро ман, вр хун ски есеј. Три нај зна чај ни је гра не Књи
жев но сти до би ле су свој књи жев ни спо ме ник ра ван Бе то ве но
вој Де ве тој сим фо ни ји; три ло ги ја је у ства ри об и сти ни ла сан 
ко ји је са њао Бе то вен: чи та ју се као не на пи са на Бе то ве но ва Де-
се та сим фо ни ја!

Они по твр ђу ју да има бо го ва, да их има ко ли ко и љу ди има, 
јер „сва ки чо век има свој дух. Чо век – дух је бог. Он је ве за из ме ђу 
по зна тог и не по зна тог. У ње га тре ба ве ро ва ти, јер он је ство-
рио све, и све што по сто ји ра ди и због ње га по сто ји. Из сво га 
хра ма, из те ла, ко је је до шло за јед но с њим, он од ла зи у сфе ре и 
вра ћа се оду хо тво ра ва ју ћи све че га се до так не. И оби тељ ње го-
ва из ко је се ства ра и ко ју ства ра, дух је и бог је“ (Ла за ре вић).

Лу кић је иза брао да жи ви на јед но м за спа ло м вул ка ну, ко ји 
на зи ва мо за бо ра вље ни руд ник ста ро бал кан ско га на сле ђа. У том 
не пре су шном из во ру су се згру пи са ли сил ни жи во ти све жи во
та кроз вре ме и про стор, кроз ма те ри ју, по вест и суд би ну, мит. 
Лу кић је мо рао про ћи кроз ве ли ку, сил ну кри зу, не са мо у мла
до сти, не го и ка сни је – по сле тра гич не и ни ка да не раз ја шње не 
смр ти ње го ве пр ве су пру ге; то је мо ра ла би ти стра шна кри за и 
бу ра ко ја је за ви тла ла, све уз бур ка ла, по кре ну ла да из не по зна
тих ду би на иза ђе на по вр ши ну и ожи ви не све сно и оно што се 
мно ги ма чи ни ло да је мр тво.

Пи шу ћи ро ман Ли тур ги ју, као и књи ге Ар хи ва у осни ва њу, 
1–5, Лу кић је отва рао ок на на свом би ћу на сви м ње го вим стра
на ма. Пи шу ћи пе сме, ро ма не, или есе је, по твр ђи вао је да иза 
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сва ке по ја ве ко ју осе ћа и ви ди, има сто ти не по ја ва. Ура њао је у 
то ку и у ле ту у огром не ре ке и ја та пу на не по зна тог веч ног жи
во та. Про јек то вао их је на се бе и се бе на њих и осе ћао се бо ље, 
ши ре, ду бље и ви ше.

Си ла зио је ис под спра то ва на ко ме је све сно жи вео, си ла зио 
је на сто ти не спра то ва ко јих су обич ни љу ди је два све сни или 
пот пу но не све сни, и у том сми слу ре зул тат је био ви ше не го 
ван ре дан: ро ман Тр гов ци све тло шћу и Ку ћа све тих ра то ва, ре
ци мо. Ти ро ма ни се мо гу чи та ти као по е ме, као што се и мно ге 
Лу ки ће ве пе сме мо гу чи та ти као из ван ред на про за. Свест ни је 
жан ров ски од ре ђе на; она је успа ва на или про бу ђе на. Лу кић је 
про ко пао ар те риј ске бу на ре у свом уну тра шњем би ћу и отво-
рио је ис точ ни ке ко је је са вре ме на кул ту ра и књи жев ност, и 
ње го ве зе мље и све та, за тр па ла.

Нај бо љим сво јим оства ре њи ма, Ми ро слав Лу кић из ла зи из 
оно га у шта се ушло ма те ри јал но и фи зи о ло шки „то ли ко ду бо-
ко и ши ро ко да се, због пре не бре га ва ња ду хов ног и не бе ског, из гу-
би ла рав но те жа и, уоп ште, цен тар. Без цен тра се пак не мо же. 
Мо ра да се ус по ста ви ду хов ни цен тар, јер ће се, ина че, жи ве ти, 
као што се и жи ви, у ра су лу и не ре ду и пу сти њи“ (Б. Ла за ре вић, 
Са бра на де ла, II, 45).

Kaо ан то ло ги чар и есе јист, ра де ћи пре све га на ан то ло ги ји 
срп ске по е зи је ХХ ве ка Не се би чан му зеј и сту ди ји Ре ли ги ја по-
е зи је (За ве ти не, Бе о град 1999), овај пи сац је про шао кроз јед но 
муч но али ко ри сно ис ку ство, ко је му је мо ра ло би ти од по мо ћи 
као пе сни ку и про зном пи сцу. Лу кић је тра жио ду хов ни цен
тар, ра де ћи го ди на ма на спо ме ну тим књи га ма. И ви део је да су 
ма те ри ја ли зам и по зи ти ви зам за тр па ли љу де, као сти хи ја. „Де-
вет на е сти је век био у роп цу. Ни че и До сто јев ски су му пе ва ли 
опе ло. Дух је био умо ран, из у зев у по зи ти ви зму и ис тра жи ва-
њу ме са, и све се би ло пре тво ри ло у пу сти њу. Два де се ти век је 
оти шао и да ље: пу стош пу сти ње и за дах ле ши не. Хра бре и жи-
во твор не иде је не ма. Ја ко је са мо да ље на сту па ње ру ши лач ких 
сна га и уве ре ни али умор ни кри ци ве ћих ду хо ва ко ји по зи ва ју у 
по моћ“ (Б. Ла за ре вић, исто, 46).

Ра де ћи на Не се бич ном му зе ју и Ре ли ги ји по е зи је, али и у нај
бо љим ње го вим ро ма ни ма и књи га ма пе са ма, Лу кић се по бу
нио про тив по ша сти по след њих ве ко ва ко ја по пут олу је уни
шта ва вред но сти…

Је дан од оду ше вље них ту ма ча Лу ки ће ве по е зи је, за пи са
ће сле де ће, по во дом из ла ска јед ног од Лу ки ће вих ро ма на: Лу-
кић је „ап со лут ни“ пи сац чи јем спи са тељ ству те шко мо жеш 
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на ка чи ти жан ров ску од ре ђе ност. Ње го ве пе сме, есе ји и про за 
се у пот пу но сти пре пли ћу. Бу ду ћи да не пи ше увек на истом 
ни воу, вред ност ње го вог ра да иде од хро но ло ги је до га ђа ја до ду-
бо ких уви да и ум них за кљу ча ка о суд би ни по је дин ца, епо хе и 
све та. Лу ки ће ви ро ма ни су не у јед на че ни, а че сто и је зич ки не-
до бро „про ши ве ни“ уну тар њим ни ти ма. Ипак, они оста вља ју 
ути сак са мо свој не и нео бич не це ли не. Обра зу ју ва жан ру ка вац 
„под зем не“ стру је срп ске књи жев но сти за ко ју не ће би ти чуд-
но ако се у на ред ном вре ме ну из ли је и по ка же моћ ни јом од са да 
при вид но моћ них ре ка. Ни је слу чај но да се ње го ви „бе о град ски“ 
ро ма ни, са „ис точ но срп ским“ на дах ну ћем, ја вља ју на по ре до са 
фи зич ким од ла ском Ж. Па вло ви ћа и С. Џу ни ћа.

Мо же мо се сло жи ти са Ја гли чи ће вом тврд њом да су Лу ки
ће ви ро ма ни не у јед на че ни, са мо ка да је реч о пр вим из да њи
ма – не и о дру гим и ко нач ним из да њи ма Лу ки ће вих ро ма на! 
Тре ба би ти пра ве дан; тре ба дру гим ре чи ма, по гле да ти дру го и 
не што из ме ње но из да ње Лу ки ће вог ро ма на Ту га го ле ма и на ро
чи то ко нач на из да ња три ро ма на из ци клу са Мла до сти без ста-
ро сти и жи во та без смр ти! Лу кић их је „пре о рао“, до пу нио, 
са жео, до вео, по кат кад, до са вр шен ства сим фо ниј ских по е ма…

Нај кра ће о Ку ћи све тих ра то ва. – За чи та о це ро ма на Ку-
ћа све тих ра то ва, ко ји мо жда ни су има ли при ли ке да про чи
та ју Лу ки ћев прет ход ни – Тр гов це све тло шћу, ова књи га мо же 
би ти – рав на ата ку на ма шту. Збу ње ни, у пр ви мах, чи та ће је, 
мо жда, као еги пат ску или ти бе тан ску књи гу мр твих, што она 
де ли мич но и је сте: све бал кан ска књи га мр твих, про дор у свет с 
ону стра ну, у оно стра но, у по смрт ни свет. Овај ро ман, је дан од 
нај кра ћих и нај бо љих Лу ки ће вих де ла, об ра до ва ће чи та о це и у 
Ср би ји и ши ром све та, али ће об ра до ва ти и ду ше мно гих по
кој них умет ни ка и пе сни ка, и ду шу Јун га. Ку ћа све тих ра то ва 
је на ста вак Тр го ва ца све тло шћу. На кра ју Тр го ва ца све тло шћу, 
хе ро и на ро ма на Ан ђуј ка уми ре. 

Ка ко она мр тва мо же би ти ју нак и хе ро и на на ред ног ро
ма на? Ово је књи га о Ап со лу ту, не о зна њу Ап со лу та, већ до
жи вљај Ап со лу та. Ово је књи га и о оној ду бљој Исти ни, не по
зна тој. Исти на је у ср цу Ан ђуј ки ном, и она се ма ни фе сто ва ла 
до бром де лат но шћу у ње ном жи во ту; за то она уми ре ла ко и 
у сну. Пут ко јим пу ту је ње на ду ша – а то је те ма овог ро ма на 
– је два да се мо же озна чи ти, опи са ти; је два да се ишта о ње му 
мо же ре ћи; то је Веч ни Пут Ду ше. На том Веч ном Пу ту, ду ша 
Ан ђуј ки на се из тре на у трен, из епи зо де у епи зо ду, осло ба ђа 
стра сти да би ви де ла тај ну жи во та, Веч но сти, Бо га. Ко смич ку 
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Тај ну, и ону Нај ду бљу тај ну у ко јој су вра та мно гих ми сте ри ја. 
Мо жда су ова кву књи гу мо гли на пи са ти Ге те, Бор хес, Ум бер то 
Еко, Ку е љо, али – НИ СУ.

Овај ро ман као да су дик ти ра ли – да се по слу жи мо сти хо
ви ма Ла о цеа – не бо и зе мља, ко ји сва ство ре ња по сма тра ју не
при стра сно, као жр тве не псе од сла ме. Тај про стор Ку ће све тих 
ра то ва – про стор из ме ђу не ба и зе мље, иако се чи ни да је ис
пра жњен као мех, не гу би моћ; упо зна ју ћи га, ду ша Ан ђуј ки на 
до би ја све ви ше и ви ше да ха. Реч је о из ван ред ној књи зи. 

Лу кић је већ пр вом књи гом три ло ги је по го дио у ме ту и 
скре нуо па жњу на се бе. То ком 1998. и по чет ком 1999. го ди не, 
до ста се го во ри ло о Лу ки ће вом ро ма ну Тр гов ци све тло шћу, ко
ји се про био у из бор за НИНов ро ман го ди не (об ја вљен код 
ве ли ког из да ва ча у еди ци ји џеп не књи ге, уз де ла свет ских и до
ма ћих кла си ка: Хо ме ра, Џој са, Ка ми ја, Бул га ко ва, Цр њан ског, 
Ан дри ћа, у ве ли ком ти ра жу за на ше усло ве: 2000 при ме ра ка). 

Тр гов це све тло шћу су чи та ли као јед ну ве ли ку бал кан ску 
бај ку. Лу кић ни је на пи сао бај ке – срп ски кри ти ча ри ни су схва-
ти ли у пр ви мах шта је овај пи сац ство рио. Па ипак, реч је 
о не че му дру гом, о јед ној уни вер зал ној при чи са бал кан ских 
про сто ра, из ван ред но на пи са ној, са же тој ко ли ко је то би ло мо
гу ће. Ар хе тип ски еле мент је де ло твор ни чи ни лац ро ма на Тр-
гов ци све тло шћу, и ро ман функ ци о ни ше на не кој те шко ухва
тљи вој ра зи ни ко ја је нај ве ро ват ни је ду бља не го што су свест 
или ин те лект. 

Сми сао глав на ју на ки ња, Ан ђуј ка, у ства ри до жи вља ва на 
не све сној ра зи ни лич не емо ци је или, да ље од то га, на истин
ској ар хе тип ској ду би ни. Чу до твор ни ка мен ко ји Ан ђуј ка на ла
зи на кро ву пла ни не и ко ји је во ди ка раз ре ше њу је ори ги на лан, 
чу де сан про на ла зак пи сца, а у ства ри сим бол је за ар хе тип ски 
еле ме нат ко ји је по стао де ло твор ни чи ни лац у суд бин ској си
ту а ци ји, јер слу жи по нов ном кри ста ли са њу и ус по ста вља њу 
си ту а ци је као це ли не. Тај ка мен је и сим бол тран су зроч ног чи
ни о ца. Тај ка мен је и јед на ве ли ка ме та фо ра, син хро ни ци те та, 
или на че ла уре ђе но сти ко је се сре ће у уни вер зу му без об зи ра 
на узроч ну по ве за ност и да ље од про сто ра и вре ме на. Зби ва ња 
у ко ји ма је из ра же но на че ло син хро ни ци те та у Лу ки ће вом ро
ма ну има мно го ви ше не го што се на пр ви по глед чи ни. На че ло 
син хро ни ци те та у Лу ки ће вом ро ма ну на на ро чит на чин до при
но си чи та о че вом раз у ме ва њу ни јан си људ ске суд би не, ка ко у 
лич ном жи во ту, та ко и у исто ри ји и уоп ште.

Чи та лац Лу ки ћев ро ман чи та без да ха, и он мо жда не ће 
од мах и по сле пр вог чи та ња раз у ме ти, сре ди шњи чи ни лац 
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(тран су зроч ност), ко ји омо гу ћу је да ап стракт но на че ло бу де 
пре ве де но у раз у ме ва ње за го нет ки људ ског по сто ја ња. За то је 
мо гу ћа јед на по ма ло сме шна си ту а ци ја: и они ко ји бу ду хва ли
ли ову књи гу, и они ко ји је бу ду оспо ра ва ли, не ће баш би ти са
свим си гур ни о че му је реч. Чи та о ци ко ји ни ка да ни су чи та ли 
Лајб ни ца, и не зна ју ни шта о пој му но ос фе ре Те ја ра де Шар де-
на, они ко ји не по зна ју ал хе ми чар ска и есо те риј ска ис ку ства и 
Јун го во по и ма ње син хро ни ци те та, Лу ки ћев ро ман ће чи та ти 
као опој ну бај ку о до му пре да ња.

Они пак чи та о ци ко ји су има ли при ли ку да чи та ју Ји ђинг, 
они ко ји су већ ис ку си ли да је је ди ни пра ви на чин да мо гу да 
уђу у ток Ји ђин га онај по сред ством не у зроч ног на че ла ту ма че
ња, схва ти ће ка кву је књи гу Лу кић на пи сао.

Лу кић је ство рио јед ну го то во не ве ро ват ну по вест о бал кан
ском тро у глу из ко га се та јан стве но на зи ре ро ма неск ни три јум
фал ни под виг син те зе оно га што се сма тра нај ви шим до стиг
ну ћем За па да и Ис то ка. Ни ко ни је био фац си ни ран Ори јен том 
ви ше од ста рих Гр ка, али ни ко ни ка да ви ше ни је ту фа сци ни ра
ност тран сфор ми сао у вла сти ти ге ниј. Лу кић је ство рио је дан 
ме та фи зич ки ро ман о при ро ди и ду ша ма бал кан ско га под не
бља. При ро да је за овог пи сца, као и за ста ре Гр ке, „згу сну та 
у мит ска би ћа“, а ни је као за мо дер не пи сце до ма ће, европ ске 
и свет ске, сваг да „нов пре део ду ше“. Лу ки ћев ро ман као да је 
дик ти ра ло чу до грч ке ми то ло ги је, мит ска би ћа бес крај но и не
ис црп но бо га та, као са ма при ро да. Та мит ска би ћа је ства ра ло 
„пул си ра ње свих ко смич ких си ла, са умет нич ки ма етич ких и 
ин те лек ту ал них, она об у хва та ју нај ши ру до ме ну ду ше“.

Лу ки ћев ро ман је ујед но пра о блик и до пу на мо дер них пе
снич ких ро ма на. 

Лу кић је ство рио књи гу ко ја на не по но вљив на чин из ра жа
ва „до њу стра ну“ људ ских ис ку ста ва.

То је, ка ко гла си на слов по след њег по гла вља ро ма на „Књи га 
пе пе ла, ве ли ког вра ћа ња, сно ва и све тло сти“. То је књи га у ко јој 
су на шле свог од је ка астро ло ги ја, ма ги ја, Књи га мр твих, Ји ђинг 
и мно ге дру ге, из ву че не из древ них, ис точ њач ких и при ми тив
них кул ту ра. То је књи га ко ја пру жа европ ском и свет ском чи
та о цу не у хва тљи ве али бит не ствар но сти бал кан ског људ ског 
по сто ја ња. Мно ги ће је чи та ти и као књи гу о сно ви ма: из ме ђу 
ње них ко ри ца (а на ро чи то у окви ру оквир них по гла вља) на ла зе 
се кљу че ви ко ји ма се она отва ра. Ти кљу че ви су кљу че ви ко јим 
се отва ра ју и по твр ђу ју син хро ни стич ка зби ва ња и вра та уче ња 
о при ро ди људ ске суд би не, вра та ко ја су на Бал ка ну и у све ту 
до сад би ла за тво ре на.
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Лу кић је ство рио књи гу о јед ном при ми тив ном бал кан ском 
све ту и о ира ци о нал ном, о сно ви ма и ма ги ји. Књи гу, ко ја не из
ве стан на чин ми ри све то ве, не бе ско и зе маљ ско, Ис ток и За пад, 
мо гу ће и не мо гу ће. Сам Лу кић ве ли: „Ве ро ват но је био ду бо ко у 
пра ву онај Ру мун ко ји је на пу стио отаџ би ну и у Па ри зу по стао 
сла ван по пр вим лек ци ја ма му дро сти ко ја се сти че на гро бљи
ма – онај што је ве ро вао да је, у су шти ни, је ди ни истин ски свет 
при ми ти ван свет где је све мо гу ће и ни шта ни је оства ре но, до
слов но иш чу пан из род ног тла, из зе мље и оног при ми тив ног 
све та, са осе ћа њем сло бо де што је про из и ла зи ла из све га то га. 
Он је знао ва жност сна, бо ље од пе сни ка: Сан је тај на чо ве ка, 
тај на жи во та. Он жи вот чи ни мо гу ћим. Пот пу но сам уве рен 
да би, пи сао је, кад би се чо ве чан ство спре чи ло да спа ва, би ло 
по ко ља без пре се да на, исто ри ја би се за вр ши ла…“ (17–18).

Лу ки ћев ро ман се отва ра ана ли зом јед ног нео бич ног сна 
ко ји је са њао, и та ана ли за иде Јун го вим тра гом, оја ча на спо
ме ну том Си о ра но вом ар гу мен та ци јом. Дру го по гла вље ро ма на 
је, у ства ри, мо то из јед не Јун го ве бро шу ре о мр тви ма, ко ју Јунг 
ни је об ја вљи вао за жи во та.

Пи сац је са њао нео бич ну цр кву и у њој, из ме ђу све га оста
ло га, лик по бо жне же не из на ро да, Влај не Ан ђуј ке, ко ја је и 
глав ни ју нак нај о бим ни јег по гла вља у књи зи „Чи ни“. То по гла
вље по чи ње рас ко шним сли ка ма бал кан ског под не бља, об ре
дом уочи Ивањ да на, ка да се оби ла зе сто чар ске ко ли бе и ка да 
по два де се так вла шких де во ја ка би ра ју из ме ђу се бе, нај леп шу. 
А за вр ша ва се смр ћу Ан ђуј ке, мит ске пра мај ке, смр ћу див
ном а не гро зном, ка ко је обич но опе ва ју пе сни ци и опи су ју 
ро ма но пи сци. 

Лу кић је по шао од јед ног свог нео бич ног сна, же ле ћи да 
га раз у ме и про ту ма чи, и сти гао је пи шу ћи, у са мо би ће сна, 
у ла ви ринт у ње му, у нај не при сту пач ни ју и нај не про вид ни ју 
тво ре ви ну, ду шу. До ар хте и по ва, пра сли ка и пр во бит них сли
ка, не ви дљи вих ко ре на све сти. Кроз пи шчев сан, и кроз ро ман 
Тр гов ци све тло шћу вра ћа ло се „пра и скон ско пре да ње, Ес хил и 
Ге те, и је дан од бир ге ра у го сти о ни ци пред ка пи јом ма лог не
мач ког гра да, ко га се ни је ти ца ло што на ро ди та мо у да ле кој 
Тур ској јед ни дру ги ма раз би ја ју гла ву“ (стр. 21). Вра тио се, ка
ко пи сац ве ли и „Ха и мос, ве ли ки пла нин ски ма сив, на ру бо
ви ма ис пре се цан ду бо ким гу ду ра ма. Ха и мос, ко га су кр сти ли 
ве ро ват но Тра ча ни, да би га Ри мља ни пре и ме но ва ли у Хе му са. 
Он да су до шли Тур ци и на зва ли га Бал кан – пла ни на ко ју су 
као свој по сед у Евро пи ус пе ли да огра де, и та ко га одво ји ли од 
све га че му је при род но при па дао.“
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Лу ки ће ва књи га, као ни јед на дру га пре ње, раз би ја те исто
риј ске, усуд не „огра де“, и све мо гу ће пред ра су де. 

Сам Лу кић за кљу чу је Тр гов ци све тло шћу на по ме ном: „Пе
сник има моћ да до дир не ону ви до ви ту и спа со но сну ду шев ну 
ду би ну, где се још ни је дан по је ди нац ни је из дво јио пут са мо ће 
све сти да би кре нуо јед ном те гоб ном стран пу ти цом, где се још 
сви на ла зе у истом тре пе ре њу, где осе ћа ња и људ ски по ступ ци 
до се жу ван до ме на људ ске ре ал но сти. Где свест би ва по не се на 
сна гом не ке под зем не стру је, као ка кав бес по моћ ни по сма трач 
до га ђа ја…

Ова књи га, да кле, има и сво га ко а у то ра, оног не ви дљи вог, 
не пот пи са ног. Јер ни сам ја све ово на пи сао већ ду хов на ком по
нен та Ви те за – ал хе ми ча ра и тр го ва ца све тло шћу, ко ји су исто
вре ме но и сим бол и ми сте ри ја, и из раз јед не пра жи вот не сна ге 
у бал кан ској ду ши, ко јој сам по мо гао да до ђе на свет“ (242).

То је не што са свим тач но и исто вре ме но нај при клад ни ји 
из раз и раз ре ше ње де ла за го нет ке зва не Тр гов ци све тло шћу.

Лу кић је ро ма ном Тр гов ци све тло шћу ушао у сам ла ви ринт 
пре да ња Бал ка на и Ста ре Евро пе, у де ло ва ње ар хе ти па и на 
мно ге из њих из ве де не фе но ме не. Ушао је у са мо цар ство мај ки 
и по е зи је. До дир нуо је пси хо ид ни чи ни лац ар хе ти по ва, искон
ски об лик са др жа ја људ ске пси хе ка да ти са др жа ји још ни су 
спе ци фич но пси хо ло шки, или ка да су па ли с пси хо ло шке рав
ни и до дир ну ли не ди фе рен ци ра но ста ње при ро де. У том пси
хо ид ном аспек ту ар хе ти по ва, од и гра ва ју се зби ва ња ко ја из ра
жа ва ју на че ло син хро ни ци те та. Ту пси хо ло шко по ста је ду бље 
од пси хе, го то во неп си хич ко, го то во раз дво је но од пси хич ког 
аспек та при ро де.

Тр гов ци све тло шћу је јед на ча роб на књи га, књи га ко јој су 
пре те че де ла ста рих пе сни ка и ста ро бал кан ског на сле ђа, Лао 
Це и Лајб ниц, Јунг. И у то ме је раз ли ка, из ме ђу Бор хе са и Ку е ља, 
и Лу ки ћа!

То што је ство рио Лу кић ни је пси хо ло шка рас пра ва о ду ши 
по пу лар но пи са на за ми ли о не чи та ла ца; то је пре све га ли те
ра ту ра пр во га ре да о су шти ни ду ше, ко ја „са др жи свр ху у сво
јој при ро ди, и њен се жи вот са сто ји у по сти за њу те свр хе“. То 
ни је збир ка збр да здо ла са бра них аоци ја ци ја ко јим се осло ба ђа 
уобра зи ља јед ног пи сца, на про тив. Пси ха у се би но си све по
треб не од го во ре.

Овај пи сац ви ше под се ћа на умет ни ке Ста ре Евро пе ко ји су 
ва ди ли из сваг да спрем не ри зни це, ства ра ју ћи са мно го ви ше 
ла ко ће од мо дер них, не гу бе ћи при то ме сво ју ин ди ви ду ал ност. 
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Ожи вља ва ње ду ха Ста ре Евро пе у срп ској кул ту ри ни ка да 
ни је би ло до вољ но ши ро ко и со лид но да ство ри јед ну плод ну 
тра ди ци ју, ни у сред ње ве ков ној књи жев но сти, ни у књи жев
но сти два по след ња ве ка. Тре ба ло је у бал кан ским кул ту ра ма 
из гра ђи ва ти из вор ни дух Хе ла де ко ји би био ду бљи од хе ле
ни зма ве ли ког и би зар ног Ла зе Ко сти ћа, и шар мант ног ди лен
та ти зма „Во ји сла ва Или ћа и Вла ди ми ра Ви дри ћа“. Та не сум
њи ва „не тра ди ци о нал ност“, ка ко је уме сно за па зи ла Ани ца 
Са вићРе бац, тре ба ло би да бу де под сти цај умет нич ким ду ша
ма Бал ка на.

Лу кић је за слу жио ви со ку по хва лу, јер је на пи сао ро ман ко
ји ис ка че из го ди шње ро ма неск не про дук ци је до ма ћих ауто ра. 
Тр гов ци све тло шћу се мо гу чи та ти и као ро ман бај ка, и као ро
манесеј, и као са ти рич на па три от ска по е ма, он је све то али и 
не што ви ше од то га. Сам пи сац о при ро ди сво је књи ге на по
чет ку ве ли: „Ова се књи га мо же чи та ти и као бај ка, не ве ро ват
на по вест, ро ман – сва ко мо же на пи са ти ро ман, али ни је са мо 
реч о то ме на пи са ти га. Мо же се чи та ти и као ли тур ги ја, јер 
је ди но она мо же да пре ва зи ђе тра ге ди ју – на ци о нал ну и по
је ди нач ну. Али то ни је ни шта од све га на шта на пр ви по глед 
и по сле пр вог чи та ња ли чи: ни фан та зи ја, ни бај ка, ни ро ман, 
ни ли те ра ту ра, јер ли те ра ту ра је кад се пи ше и ка же све. Ова 
књи га је чин ко ји је вре ме ном до шао по уну тра шњој по тре би, 
као не ка вр ста ре зиг на ци је, као плод го ди на, и као жал ко ји је 
нај тач ни је из ра зио је дан пе сник: ШТЕ ТА ЈЕ ШТО СУ СЕ НА У КЕ 
О ПРИ ЗИ ВА ЊУ ДУ ХО ВА КАО И АСТРО ЛО ГИ ЈА ИЗ ГУ БИ ЛЕ.“ (23)

Лу ки ћев ро ман са др жи че ти ри по гла вља: пр во и по след ње 
по гла вље уокви ру ју на из ве стан на чин тре ће и сре ди шње, нај
о бим ни је по гла вље ро ма на, „Чи ни“, у ко јем је ис при ча на јед на 
опој на бал кан ска при ча о љу ба ви и смр ти, о мо гу ћем и не мо гу
ћем, о вла шкој ма ги ји и да ру ве ре, о ар хе тип ској ве ли кој (пра)
мај ци, Ан ђуј ки, Влај ни, по бо жној же ни из на ро да. По зор ни ца 
Лу ки ће вог ро ма на је – бал кан ски тро у гао. Из Лу ки ће вог бал
кан ског тро у гла, на ста је та јан стве но не што див но, што тек тре
ба да до би је сво је име и пре зи ме. Ово је књи га ко јој би се нај
ви ше об ра до вао да је жив је дан Јунг – не за то што је на пи са на 
та ко да се чи та без да ха, већ за то што је по шла тра гом Јун го ве 
ин ту и ци је о син хро ни ци те ту, пој му или фе он ме ну ко ји је ва
жан за спо зна ју људ ске суд би не и уни вер зу ма ко ли ко и Ајн
штај но ва те о ри ја о ре ла ти ви те ту. У књи зи има низ при ме ра 
син хро ни стич ких до га ђа ја. У том сми слу, Лу ки ће ва књи га не 
са мо да је но ва и ра ди ка лан за о крет у окви ри ма ово го ди шње 
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ро ма неск не про дук ци је до ма ћих ауто ра, она је књи жев ни до га
ђај пр во га ре да и у окви ри ма европ ске и свет ске књи жев но сти.

Са овим но вим ро ма ном, ко ји је на стао упо ре до са стру ја ма 
да на шњег по лу бар ба р ства, умет нич кој ду ши пру жен је хлеб и 
ви но, чо век и ко смос, ста ра Хе ла да. Ми ро слав Лу кић као да је 
на шао ре чи ко је до вр шу ју ста ри, а за по чи њу но ви ко смос.

И у ње го вим из вр сним есе ји ма, и у ње го вој по е зи ји, Лу
кић не скри ва да је окре нут хе лен ском ча роб ном бре гу. А то 
је за то што су Хе ле ни има ли и ра су, и стил и ре ли ги ју, што је 
код њих уз ди за ло сло бо ду и лич ност. „До сто јан ство сло бод не 
лич но сти, пле ме ни та тре зве ност крај ек ста зе, бла го слов веч ног 
об ли ка око нај ду бљих ми сли, то је бо гат ство Хе ла де над свим 
Ори јен ти ма. А ко смос ко ји је ти ме ство рен, чу до и за бо го ве, до 
да нас је нај бо ље уто чи ште ду хо ва. Јер бле да је сен ка пре ма хе
лен ско ме, ко смос ко ји је ство ри ла хри шћан ска ду ша, са ма на
га Пси ха, без по мо ћи оста лих бо го ва. А онај што га је ства рао 
ре не санс, ве ли чан ствен је али не до вр шен, пре ки дан све бол
ни јим мо мен ти ма. Те шко је чо ве чан ству да поч не гра ди ти нов 
ко смос, кад је оста ви ла је дан не до гра ђен“ (Ани ца Са вићРе бац, 
Хе лен ски ви ди ци, СКЗ, Бе о град 1966, 5).

Лу кић је упра вљао свој осо бе ни по глед пре ма суд би ни Ста
ре Евро пе. Ста ра Евро па је чи тав је дан за пре та ни свет ко ји се 
мо же схва ти ти по мо ћу ме та фо ре.

Јер ме та фо ра је пре но ше ње зна че ња. Ме та фо ра је не за мен
љи во ду хов но ору ђе. Хо се Ор те га је знао да ме та фо ра (у по е
зи ји и на у ци) ни је са мо сред ство из ра жа ва ња, већ и су штин ско 
сред ство по и ма ња.

Ми ро слав Лу кић је ро ђен у се ве ро и сточ ној Ср би ји, у бли
зи ни ге о граф ског и ми то ло шког сре ди шта Бал ка на (Ртањ); ро-
ђе њем и жи во том је био упу ћен на мно га па ган ска ве ро ва ња и 
об ре де, ко ји ни су не ста ли то ком хри сти ја ни за ци је, не го су се 
под при ти ском хри шћан ства по ву кла у за клон до ма ћих на род-
них оби ча ја ко је је на род пре да вао с ко ле на на ко ле но, из ван до-
ма ша ја вла сти и ути ца ја цр кве. Мно га ста ра ве ро ва ња су се 
при ла го ди ла но во на ста лим усло ви ма… (То се на ро чи то мо же 
ви де ти у Лу ки ће вом ро ма ну Ли тур ги ја, или у Лу ки ће вој обим
ној пе снич кој књи зи Зе мља Не до ђи ја, БИГЗ, 1993.) Срп ску и 
вла шку на род ну ре ли ги ју ка рак те ри ше син кре ти зам исто вре
ме ног по сто ја ња ра ни јих и ка сни јих ком по нен ти по је ди нач них 
об ли ка тра ди ци о нал не кул ту ре. Се ла Бо гу иза ле ђа, у пла ни
на ма, на ро чи то на пла ни на ма се ве ро и сточ не Ср би је (Звижд, 
Хо мо ље, Бу џак…) са чу ва ла су у са вре ме ним оби ча ји ма и 
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ве ро ва њи ма ре лик те па ган ске пред хри шћан ске ре ли ги је. Зна чај 
ма ги је у тра ди ци о нал ној кул ту ри Ср ба, Ру му на, Вла ха, Бу га ра 
и Ци га на ни је ни из бли за са гле дан, иако је она јед на од основ
них ком по нен ти на род них ре ли ги ја Бал ка на. Ма ги ја је – тре ба 
по но ви ти – сво је вр сна стра те ги ја и ору ђе ани ми зма. Нај ши ре 
гле да но, по јам ду хов не си ле спа да у при мар ну ани ми стич ку ка
те го ри ју на ко јој се за сни ва ве ро ва ње у ре ал ност ма ги је. Ма ги ја 
при па да из ве сним об ре ди ма. Утвр ђе на пра ви ла ма гиј скооб
ред ног по на ша ња из ра жа ва ју од нос из ме ђу ани ми стич ког са
др жа ја све та ира ци о нал ног и све та не по сред но ис ку стве ног. 
Ма гиј ско-ре ли гиј ске пред ста ве ука зу ју на вр ло да ле ко ар хај ско 
по ре кло. Ма ги ја, у су шти ни, би ло да се ра ди о ре чи ма или по-
ступ ци ма, је сте на чин чо ве ко ве за шти те и од бра не од не по-
зна тих си ла у си ту а ци ја ма ег зи стен ци јал не бес по моћ но сти.

Ве ћи на чи та ла ца Лу ки ћев ро ман ће чи та ти као ма гиј ски 
ро ман. У жи жи зби ва ња ро ма на су цр на и бе ла ма ги ја, вла шка 
и ци ган ска, ски да ње нај ја чих чи ни. Иди лу Ан ђуј ки ног пла нин
ског до ма, или до ма пре да ња, угро зи ла је „цр на ма ги ја“, тј. вра
ча ри ја: вол шеб ни це су увра ча ле Ан ђуј ки ног уну ка Се ку лу или 
Ан ђуј ки ног, и он је на пу стио ку ћу, же ну и де цу, ста до ко за и 
пче ле. Лу кић је ве ли ки мај стор и по зна ва лац ар хај ског све та и 
он га сли ка рас ко шним сли ка ма.

Глав не ју на ки ње Лу ки ће вог ро ма на су же не, ко је као да по
се ду ју не што де мон ско (Вик тор ка и ње на мај ка). Ан ђуј ка или 
Ве ли ка мај ка, су про ста вља се злим зна ме њи ма – шум ској мај ци 
и шум ским оче ви ма, ма гиј ским сред стви ма и да ром ве ре. Све 
ово чи та лац не мо ра да зна: он ће мо жда тре ће по гла вље Лу ки
ће вог ро ма на до жи ве ти као јед ну рас пу сну љу бав ну пу сто ло
ви ну Ан ђуј ки ног и вол шеб ни це Вик тор ке, као јед ну не мо гу ћу 
и уз бу дљи ву ча роб ну при чу ко ја се мо гла до го ди ти. Пи сац је 
ве ро ват но по шао од не ког кон крет ног до га ђа ја, од не ке ин три
ге, или од оних рет ких слу ча је ва ко ји се с вре ме на на вре ме 
де ша ва ју у на шим нај ду бљим про вин ци ја ма, по не кад и не до
спе ва ју ћи до ру бри ка кри ми нал них хро ни ка днев не штам пе. 
Да ка ко, зах те ва ло би мно го ви ше про сто ра од јед ног но вин
ског при ка за, да се уђе у те мељ ни ју ана ли зу свих ли ко ва овог 
ро ма на, а на ро чи то жен ских. Лу кић је упо знат са об ли ци ма 
ма гиј ске прак се, он зна као и Чај ка но вић да „код на шег на ро да 
по сто је ве ро ва ња у из ве сну спе ци јал ну си лу има нент ну, у ве ћој 
или ма њој ме ри, це лој жи вој и мр твој при ро ди. Та си ла мо же 
би ти спа со но сна, а мо же би ти и уби тач на. Њу има ју на ро чи то 
у ве ли кој ме ри гла ва ри, све ште ни ци, вра ча ри и по је дин ци ко ји 
има ју зле очи, ко ји мо гу уре ћи и ко ји су уоп ште ‘зле кле тве, а 
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до бре мо ли тве’, ка ко наш на род (…) го во ри ‘за до бра све ште
ни ка’. С по мо ћу те си ле вр ше се ба ја ња и вра ча ња ‘бе ла’ и ‘цр на’ 
ма ги ја. На тој си ли по чи ва и моћ гла ва ра, све ште ни ка и вра ча
ра. Од ње за ви си и сточ на плод ност и уоп ште про спе ри тет це ле 
за јед ни це чи ји су они пред став ни ци и у ко јој се они на ла зе.“

Глав ни ју нак Лу ки ће вог ро ма на је ста ри ца Ан ђуј ка, али 
исто вре ме но и ве ро ва ње у ту „си лу“, има нент ну жи вој и мр
твој при ро ди, спа со но сну и уби тач ну.

Оно што ће у овом Лу ки ће вом ро ма ну чи та о ци до жи ве ти 
као еле мен те бај ки и ре флекс ле ген ди и ми то ва Бал ка на, скри
ва у се би већ спо ми ња на син хро ни стич ка зби ва ња. За плет у 
ро ма ну је за сно ван на враџ би на ма и чи ни ма, на ру ше њу па
три јар хал не по ро дич не иди ле Ан ђуј ки ног до ма и на ус по ста
вља њу древ ног или пр во бит ног по рет ка ства ри. Ак тив ном 
има ги на ци јом пи сац је охра брио и под ста као пси ху да из ра зи 
оно при та је но у се би. Пси ха по је дин ца, Лу ки ће вих ју на ка, у ду
би ни са др жи од ра зе ши рег уни вер зу ма. Та ко се у ми кро ко смо
су Лу ки ће вих ли ко ва огле да ма кро ко смос.

Лу кић је иза брао ар хе ти по ве, јер су они на лик на огле да ла 
ко смо са и ство рио је у нај бо љем зна че њу те ре чи јед ну ко смич
ку, уни вер зал ну књи гу. Тран це дент но и при род но иду за јед но 
кроз Лу ки ће во гра ђе ње ли ко ва, ве за ни уза јам ном уну тра шњом 
спо ном. Си ту а ци ја ко ја се ус по ста вља кад не ки ар хе тип по ста
не де ла тан у људ ском жи во ту ви ше је не го лич на, и Лу кић та
кве си ту а ци је би ра. Ње го ви ју на ци има ју ко смич ки ка рак тер, 
њи хо ви до жи вља ји су пра ће ни ја ким емо тив ним афек ти ма, 
све тло шћу, ну ми но зно шћу.

То је та ко очи то у оном сре ди шњем и нај о бим ни јем по гла
вљу, не без раз ло га на сло вље ном „Чи ни“. Лик из пи шче вог сна 
из оквир ног и ма е страл ног пр вог по гла вља, по ста је глав на ју
на ки ња, тог, нај глав ни јег и нај о бим ни јег по гла вља ро ма на. Пи
шу ћи ову књи гу, Лу кић се упу тио „не у га же ном, не про ла зном“ 
об ла шћу; за то се се тио Фри дри ха Вил хел ма, Јун га, Ан ђуј ке и 
дру гих сво јих сно ва и опи сао их са та квом ис тан ча но шћу од 
ко је за ста је дах. Лу кић је си шао, као ни је дан срп ски или европ
ски пи сац пре ње га, у се ћа ње, у све сно и не све сно, у је дан чи тав 
ам бис, до „пе пе ла ко ји је се ме, до иш че злих, ис тра же них, до 
оних што су се у пе пео за на век рас пр ши ли. / До оних ко ји са
ти ру, ка ко би би ли са тр ти. / До оних ко ји ва ра ју, ка ко би би ли 
пре ва ре ни. / Јер док не на у чи мо да раз у ме мо мр тве на да љи ну 
и кроз вре ме, не ће Бог из ни шта ви ла да сев не“ (241).

Пе сник, есе јист, ал хе ми чар и по зна ва лац ду бин ске пси
хо ло ги је и бал кан ске ми то ло ги је био је од ве ли ке по мо ћи 
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при по ве да чу Лу ки ћу. Оби чан чи та лац, ов де и у све ту, све то 
не мо ра да зна: они ће Лу ки ћев ро ман чи та ти као за но сну бај-
ку или фе но мен ко ји је ушао у оп сег њи хо вог са зна ња, са ути-
ском да је у све ту осло бо ђе на огром на но ва енер гет ска си ла. То 
је ујед но и нај бо ља пре по ру ка за пе ти Лу ки ћев ро ман.

Лу ки ћев ро ман Тр гов ци све тло шћу је већ на шао пут до чи
та ла ца, ов де, у зе мљи, и тек ће га на ла зи ти, та мо, у све ту. Јер 
за из вр сно на пи са не књи ге, не ма ази ла, ка ран ти на, гра ни ца и 
ем бар га. Од лич но на пи са не књи ге су, као во да, ко ја са ма увек 
се би про би ја пут.

То је књи га ко ја је сру ши ла мо дер не ја зо ве из ме ђу естет
ског, етич ког и ин те лек ту ал ног, књи га ко ју је ство рио пе сник 
ми то са, нај бли жег оном хе лен ском. Јер, пи шу ћи ову књи гу, Лу
кић је уро нио у ону та ко гу сту ат мос фе ру умет нич ких пред
ста ва и ми то ло шких из во ра ко ју Гр ци ни су ис цр пли ни у сво јој 
бо га тој по е зи ји ни у још бо га ти јој пла сти ци. Лу кић ни је ство
рио умет нич ко де ло ко је је уса мље ни спо ме ник у пу стом кра ју: 
по то ме се он раз ли ку је од мо дер них, што је ње гов ро ман кри
ста ли за ци ја не ис црп ног ста ро бал кан ског умет нич ког тво ри ла
штва. Има ви ше не го и је дан раз лог да ова књи га бу де ра до сно 
до че ка на и у Ки ни, и у Ја па ну, у Па ри зу и у Лон до ну, у Шпа ни ји 
и Швај цар ској – зе мљи у ко јој је жи вео Јунг.

Ро ман се по сле 50. стра ни це не ис пу шта из ру ку, што зна чи 
да је пи сац по сти гао онај крај њи и пот пу ни ефе кат о ко ме са-
ња ју мно ги ро ма но пи сци.

Мр тви су глав на те ма по след њег, оквир ног по гла вља ро ма
на „Књи ге пе пе ла, ве ли ког вра ћа ња, сно ва и све тло сти“. 

Ко је ушао у Лу ки ће вог ју на ка „Ви те заал хе ми ча ра“? „Тра
жио је и нај зад је про на шао – на јед ном ста ром је вреј ском гро
бљу усред гра да, ко је су за тр па ли ве ли ким ма ши на ма и на ко ме 
је ни кла но ва шко ла. Про на шао је сре ди ном јед ног ле та, ослу
шку ју ћи грак та ње га вра но ва. Слу шао је то грак та ње га вра но ва 
ко ји су од не ку да сле те ли на крст у јед ном ве ли ком школ ском 
дво ри шту, чуо је не што дру го, оно што ја са свим не чу јем, што 
мо жда са мо по не кад на слу ћу јем, у сно ви ма и мо ра ма, у од је ци
ма исто ри је и ка та стро фа…

Ка да су Ни ко лу Те слу, кра јем про шлог ве ка у Аме ри ци пи
та ли ко ме на ро ду при па да, он је ре као. И ка да су га за тим пи
та ли ко су Ср би, он им је од го во рио да је то је дан ма ли на род 
ко ји тр гу је све тло шћу. 

Сви су за бо ра ви ли те ре чи, мо жда их се на чи та вом све ту 
се ћа са мо не ко ли ци на ве ли ких спа ва ча, не ко ли ко га вра но ва и 
јед на бе ла зми ја, мој пра ти лац кроз мрач ну ку ћу – је дан ве ли ки 
ла ви ринт у чо ве ку“ (233).
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По сле ових ре до ва, до ла зи у Лу ки ће вом ро ма ну при ча о Ри
хар ду Вил хел му, ко ји је пре вео књи гу Ји ђинг и про пра тио је 
ко мен та ри ма, и у не ку ру ку по мо гао Кар лу Гу ста ву Јун гу да ар
ти ку ли ше сво ју те о ри ју о син хро ни ци те ту.

*
Син хро ни ци тет се ба ви оним фе но ме ни ма за ко је узроч

ност ни је до вољ на. Син хро ни ци тет ни је у су ко бу са узроч но
шћу, не го по сто ји упо ре до с њом. Јунг је из вор ну гра ђу за сво је 
по и ма ње син хро ни ци те та на ла зио у до жи вља ји ма из жи во та 
љу ди, и Јунг је те до жи вља је по сма трао у све тло сти сво је ду
бин ске пси хо ло ги је. Уви део је вре ме ном да ду бин ско про у ча ва
ње по је ди нач не људ ске суд би не из и ску је до дат ну пер спек ти ву 
ко ја би би ла ви ше не го узроч на. Јунг је на слу тио да узроч ни 
„за ко ни“, по што су по при ро ди са мо ста ти стич ки а не и ап со
лут ни, оста вља ју низ зби ва ња не по кри ве ни ма, и он је баш за 
то под руч је и пред ло жио при ме ну син хро ни ци те та, не да би 
по био узроч ност, не го да би јој на пра вио про тив те жу и упот
пу нио је. У сво јој су шти ни, син хро ни ци тет – пре ма Јун го вом 
по и ма њу – да је на чин на ко ји мо же мо да опа жа мо и до жи вља
ва мо уза јам не ве зе из ме ђу об у хват них обра за ца уни вер зу ма и 
суд би не по је дин ца. По сред ник за ово је ду би на пси хе, по Јун
гу, а ње гов но си лац су ар хе ти по ви кад се до жи ве на ду бо кој 
осно ви Ја ства. Ар хе ти по ви су по сред ни ци из ме ђу је дин ке и 
ко смо са… Јунг и Ајн штајн су се лич но по зна ва ли, Јунг је по ма
ло пот це њи вач ки го во рио о Ајн штај но вом уму као углав ном 
„ана ли тич ком“; ме ђу тим, не дав но от кри ва ње при ват них Ајн
штај но вих спи са от кри ло је да су сно ви и сли ке игра ли вр ло 
зна чај ну уло гу у Ајн штај но вом ства ра лач ком жи во ту.

По зна то је да се Ајн штајн за ни мао за хин ду и стич кобу ди
стич ку ми сао. За ни мљи во је на пра ви ти па ра ле лу из ме ђу те о
ри је ре ла ти ви те та и Ји ђин га: пре ма те о ри ји ре ла ти ви те та свет, 
уни вер зум ни кад ни је ста ти чан, за то што увек по сто ји „још не
што“ што тре ба до да ти. И у Ји ћин гу по сто ји „плус“ чи ни оц. 
„Увек по сто ји сле де ћи по раст све сти, ка ко пи ше Ај ра Про гоф, 
а оту да и не пре ста но при су ство про ме не у сва кој си ту а ци-
ји у уни вер зу му. Те о ри ја ре ла ти ви те та при ме њу је овај по јам 
на фи зич ки ма кро ко смос, док тек сто ви Ји ђин га те же да га 
при ме не на ми кро ко смос суд би не по је дин ца. У чи ње ни ци да у 
те о ри ји ре ла ти ви те та, ко ја је је дан од нај те мељ ни јих про из-
во да за пад њач ког ума, по сто је па ра ле ле ко је ле же у са мој осно-
ви на че ла Ји ђин га, ко ји се убра ја ју у нај те мељ ни је тво ре ви не 
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ис точ њач ког ума, кри ју се нај пло до но сни је им пли ка ци је ко је 
тек тре ба тра жи ти. Из ме ђу то дво је, ме ђу тим, из ме ђу ре-
ла ти ви те та и Ји ђин га, по сто ји јаз ко ји тре ба пре мо сти ти. 
Пре ла же ње тог ја за и ус по ста вља ње спој ни це из ме ђу то дво је 
је дан је од глав них ци ље ва син хро ни ци те та“ (А. Про гоф, Јунг, 
син хро ни ци тет и људ ска суд би на. Не у зроч не ди мен зи је људ ског 
по сто ја ња, Es ho te ria – Атос, Бе о град 1994, 136–137).

Јун го ва ви зи ја је би ла – да ће се атом ска фи зи ка сје ди ни ти 
с ду бин ском пси хо ло ги јом, и да ће то би ти ве ли чан стве ни тре
ну так у чо ве ко вој ду хов ној исто ри ји. 

Би ће то он да кад бок уз бок с узроч но шћу и ре ла ти ви те
том ста ну и им пли ка ци је син хро ни ци те та као на че ла ту ма че ња 
про це са у уни вер зу му.

Иден ти фи ко ва ње и по тан ко опи си ва ње де ша ва ња син хро
ни стич ких зби ва ња у чо ве ко вом жи во ту, иза зов је за си сте мат
ско ис тра жи ва ње, ко је до во ди до јед ног чи ни о ца од ко га за ви си 
де ло ва ње син хро ни ци те та, до по и ма ња не ког тран су зор ног чи
ни о ца, ко ји де лу је пре ко и с ону стра ну узроч но сти.

Тран су зор ни чи ни лац је нај пло до но сни је ме сто пре ма ко ме 
тре ба усме ри ти па жњу, сма тра Ај ра Про гоф. Јунг је опи сао крај 
Вил хел мо вог жи во та.

„Не ко ли ко не де ља пре ње го ве смр ти, ка да већ ду го вре ме на 
ни сам имао ни ка квих ве сти од ње га, про бу ди ла ме је упра во у 
тре нут ку ка да сам то нуо у сан, јед на ви зи ја. Крај мог кре ве та 
ста јао је је дан Ки нез у там но-пла вој одо ри, пре кр ште них ру ку 
уву че них у ру ка ве. По кло нио ми се ду бо ко, као да је же лео да ми 
пре да не ку по ру ку. Знао сам шта је то зна чи ло. Ви зи ја је би ла 
из у зет но жи ва. Не са мо да сам ви део сва ку бо ру на ли цу тог чо-
ве ка, већ и сва ку нит у тка њу ње го ве одо ре…“

Лу кић да ље пи ше (240–241): „Јунг је Вил хел мов про блем про-
ту ма чио су ко бом све сног и не све сног, ко ји је у кон крет ном слу-
ча ју узео об лик су да ра из ме ђу За па да и Ис то ка. Раз у мео је, да-
кле, Јунг Вил хел мо ву си ту а ци ју, про блем, бо лест и смрт по што 
је и сам имао исти про блем и знао шта зна чи би ти уву чен у 
та кав су коб. Ви део је ствар ни про блем Вил хел мо вог уну тар њег 
кон флик та и ви део је Вил хел мо во по вла че ње, јед но уну тар ње 
ис кљу чи ва ње. То су би ле ства ри ко је про ди ру пра во у срж, то је 
би ла јед на ‘не у га же на, не про ла зна’ област у чи је се пре де ле ни-
ти мо же ни ти сме ула зи ти си лом…“

Јун го во пред о се ћа ње Вил хел мо вог пре ра ног кра ја је при
мер син хро ни стич ког до жи вља ја.

Као при мер не сум њи вог син хро ни стич ког до га ђа ја, Јун
гов уче ник и ту мач А. Про гоф, на во ди слу чај ко ји се од и грао у 
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жи во ту Абра ха ма Лин кол на, и ко ји на нај јед но став ни ји на чин 
и нај не о ба ве ште ни јем пред ста вља при ро ду син хро ни ци те та.

Мно ги ма је по зна то да се у мла до сти Лин колн на ла зио у 
вр ло те шкој и кон фликт ној си ту а ци ји. „Не што му је на го ве-
шта ва ло – ка ко пи ше А. Про гоф – да он на овом све ту тре ба 
да оба ви не ки ва жан по сао. Уви ђао је, ме ђу тим, да би тај по-
сао зах те вао од ње га да раз ви је свој ум и струч но се оспо со-
би. У су ко бу с тим су бјек тив ним осе ћа њи ма би ла је чи ње ни ца 
да је у Лин кол но вој по гра нич ној сре ди ни вр ло те шко би ло на ћи 
ин те лек ту ал на ору ђа за про фе си о нал не сту ди је. С раз ло гом је 
ве ро вао да се ње го ве на де ни кад не ће об и сти ни ти. Јед но га да на 
Лин кол ну до ђе не ки не зна нац с ба чвом пу ном три ца и ку чи на. 
Ре че да му је нео п хо дан но вац и да би био вр ло за хва лан ако 
би му Лин колн по мо гао и дао му до лар за ту ба чву. Са др жи на, 
ре че, не ма ве ли ке вред но сти; у ба чви су ста ре но ви не и слич не 
ства ри. Али, не знан цу је до лар био пре ко по тре бан. При ча ве ли 
да је Лин колн, она ко љу ба зан ка кав је био, пла тио чо ве ку до-
лар за ба чву, иако ни је имао пој ма шта би с ње ном са др жи ном. 
Не што ка сни је, кад је кре нуо да очи сти ба чву, от крио је да се 
у њој на ла зи го то во пот пу но из да ње Блек сто у но вих Ко мен та
ра. Слу чај на, или син хро ни стич ка на бав ка тих књи га и омо-
гу ћи ла је Лин кол ну да по ста не адво кат и на кра ју се упу сти у 
по ли тич ку ка ри је ру. У Лин кол но вом жи во ту по сто ја ла је јед на 
ли ни ја не пре ки ну тог кон ти ну и те та ко ја је дра шка ла ње го ва 
на слу ћи ва ња суд би не и ис пу ња ва ла га оча јем што жи ви у огра-
ни че ној и те гоб ној сре ди ни. У исто вре ме, по сто јао је узроч ни 
кон ти ну и тет у жи во ту не знан ца за ког су на ста ли цр ни да ни 
те је мо рао да про да је све што би ус пео да на ђе за је дан до лар. 
Две ли ни је зби ва ња ни су из ме ђу се бе има ле узроч не спо не. У јед-
ном зна чај ном тре нут ку вре ме на, ме ђу тим, оне су се спо ји ле. 
По сре ди је би ло де ло ва ње тран су зроч ног чи ни о ца у син хро ни-
ци те ту, и оно је до ве ло до нео че ки ва них ис хо да. Лин кол но ва 
ку по ви на ба чве и не хо тич на на бав ка Блек сто у но вих Ко мен та
ра слу чај је на и ла ска син ро ни стич ких зби ва ња у чо ве ко вом жи-
во ту. То је је дан при мер син хро ни ци те та, али он мо же да нам 
по слу жи и као сим бол на чи на на ко ји ће нам син хро ни ци тет на 
кра ју отво ри ти ри зни цу споз на је ко ју са др жи“ (Про гоф, нав. 
де ло, 151–152).

Пи шчев сан (од ко га је, не за бо ра ви мо, све и кре ну ло) – нај
гру бље ре че но – „био (је) не ка вр ста ‘из ла за’ из све га све сног и 
не све сног“ што је осе ћао. Јер, ка ко сам ка же:

„У чо ве ко вој све сти по сто ји ла ви ринт: ар хе ти по ви, пра-
сли ке и пр во бит не сли ке су не ви дљи ви ко ре ни све сти. У спа ва њу 
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у сно ви ма се пре жи вља ва чи тав за да так ра ни јег чо ве чан ства. 
Сфе ра чо ве ко ве све сти је са мо де лић то тал не пси хе. Жи вот 
јед ног чо ве ка, то је исто ри ја са мо о ства ри ва ња не све сног. Све 
што се на ла зи у не све сном хо ће да по ста не до га ђај, па та ко и 
лич ност хо ће да се раз ви је из сво јих не све сних усло ва и да се бе 
до жи ви као це ли ну“ (22).

Лу ки ћев је сан, да кле, про из вео из ве сну ком пен за ци ју. За
шав ши, на кра ју по след њег по гла вља ро ма на у по ље ал хе ми
је, Лу кић је оства рио чу де сан „укр штај“: срп ска, бал кан ска, 
европ ска и свет ска књи жев ност су до би ле јед ну ван ред ну књи
гу о ма ги ји, али и о слу ча је ви ма на и ла ска син хро ни стич ких 
зби ва ња у чо ве ко вом жи во ту: ро ман о јед ном ар хај ском све ту 
на сли ка ном рас ко шним сли ка ма.
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„ТРА ЖИ ТЕ ЦАР СТВО БОЖ ЈЕ, А СВЕ ОСТА ЛО 
ЋЕ ВАМ СЕ ДА ТИ“

Тре ћи ро ман три ло ги је Мла дост без ста ро сти и жи вот 
без смр ти, или Де се та сим фо ни ја, пре ком по но ван је у ко нач
ној вер зи ји.

Пи сац је из о ста вио по гла вље: „Тра жи те цар ство Бож је, а 
све оста ло ће вам се да ти“. То по гла вље је од штам па но у Мла-
дост без ста ро сти и жи вот без смр ти (2002) ис пред по гла вља 
„Књи га пе пе ла, ве ли ког вра ћа ња, сно ва и све тло сти“ (пре ли
ми на р но об ја вље но у пр вом из да њу Тр го ва ца све тло шћу, пре
штам па но без ика квих из ме на!). 

Из о ста вље но по гла вље по чи ње ова ко:

Ге те је на пи сао Фа у ста (пре све га, дру ги део) у нај бо љим и 
нај зре ли јим го ди на ма, као уоста лом и Фло бер Ис ку ше ња Све-
тог Ан то ни ја.

На дао сам се и ве ро вао, пи шу ћи Тр гов це све тло шћу (1998), 
Ку ћу све тих ра то ва (2000) и Opus Ober, ober light (2001), да су те 
књи ге оти шле да ље, што је при род но и оче ки ва но, од про бле ма 
Фа у ста и Ис ку ше ња Све тог Ан то ни ја.

Да ље – пре ма пра вој сло бо ди: сва ка сло бо да до ла зи је ди но 
од љу ба ви, а нај ве ћа сло бо да до ла зи од брач не љу ба ви, ко ја је 
са ма не бе ска љу бав.

Не из ре ци ва ми лост, ко ју у Фа у сту сим бо ли ше „веч на жен
стве ност“, оли че на у Бо го ро ди ци, али и у Гре ти ци; не из ре ци ва 
ми лост „веч не жен стве но сти“ во ди увис: ода кле је то, Ге теу, до
шло? – „Чо век тре ба да ве ру је у бе смрт ност, то је ње го во пра во, 
у скла ду је са ње го вом при ро дом и он се мо же узда ти у обе ћа ње 
ре ли ги је; али ако фи ло зо фи ја до каз о бе смрт но сти на ше ду ше 
хо ће да из ве де из јед не ле ген де, он да је то сла бо и не зна чи мно го. 
Убе ђе ње у на ше да ље по сто ја ње из ви ре у ме ни из пој ма де ла-
ња; јер ако ја до кра ја жи во та не у мор но де лам, он да је при ро да 
ду жна да ми до де ли не ки дру ги об лик по сто ја ња, кад овај са да-
шњи ви ше не уз мог не да из др жи мој дух. (Екер ма но ви Раз го во ри, 
4. 02. 1829).
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„Не сум њам у на ше да ље по сто ја ње, јер при ро да не мо же да 
се ли ши ен те ле хи је (‘оно што има циљ у се би са мом’, по Ари
сто те лу об лик ко ји оства ру је оно што је мо гућ но). Али ми ни
смо сви на исти на чин бе смрт ни, и да би смо се у бу дућ но сти 
ис по љи ли као ве ли ка ен те ле хи ја, мо ра мо то и би ти“ (Екер ма
но ви Раз го во ри, 1. 09. 1829).

„… Мај ке! Мај ке! ка ко то чу де сно зву чи!
– Не мо гу вам ода ти ни шта ви ше (…) до то да сам код Плу

тар ха на шао ка ко се у грч кој древ но сти о мај ка ма го во ри ло као 
о бо жан стви ма. То је све за шта имам да за хва лим пре да њу, све 
оста ло сам ја из ми слио.

Код Плу тар ха по сто је два ме ста на ко ја се ова Ге те о ва из ја
ва мо же од но си ти. Јед но је из Плу тар хо ве би о гра фи је Мар це ла 
и гла си: ‘На Си ци ли ји има је дан бе зна ча јан али древ ни град по 
име ну Ен ги он, чу вен по очи тој вла да ви ни та ко зва них бо ги ња 
мај ки. За њи хов храм ка жу да је кри ћан ска за ду жби на.’ Дру го 
ме сто не го во ри ди рект но о мај ка ма не го о Пла то но вим схва та
њи ма (у ди ја ло гу О про па да њу про ро чан ста ва), али је ве ро ват
но ути ца ло на кон цеп ци ју мај ки: „Он (Пла тон) ни је прет по ста
вљао ни бес ко на чан број све то ва, ни је дан је ди ни, ни пет, не го 
183, по ре ђа на у об ли ку тро у гла, та ко да сва ка стра ни ца са др жи 
шес де сет све то ва, а три пре о ста ла се на ла зе на три угла. Они 
до ди ру ју јед ни дру ге и ти хо се вр те као у ко лу. А уну тра шња 
по вр ши на тро у гла је за јед нич ко ог њи ште све га и на зи ва се по
љем исти не. На ње му се не по мич но на ла зе за ме ци, об ли ци и 
пра ли ко ви све га оно га што се до го ди ло и што ће се до го ди ти; 
а од веч но сти што их окру жу је та ко ре ћи оти че вре ме. Јед ном 
у сва ких де сет хи ља да го ди на је људ ским ду ша ма, ако су по
бо жно жи ве ле, до зво ље но да та мо по гле да ју; и на ше нај бо ље 
ми сте ри је су са мо сан о том са гле да њу и по све ће њу. Оту да све
ко ли ка фи ло зо фи ја мо ра за сво ју са др жи ну има ти се ћа ње на та 
до бра“ (Ј. В. Ге те, Фа уст, дру ги део, СКЗ, Бе о град 1985; ви де ти 
„На по ме не“, 324–325, 353).

„Ства ра ла штво све тов не кул ту ре, с ре ли гиј ске тач ке гле-
ди шта, пре ма Ни ко ла ју Бер ђа је ву, бо ље је од сек та шког ре ли-
ги о зног ства ра ла штва, ко је ра за ра веч не све ти ње Цр кве. Ле о-
нар до је, у из ве сном сми слу, с ре ли гиј ске тач ке гле ди шта, бо љи 
не го Лу тер, Ге те је бо љи од Л. Тол сто ја; Лу тер и Тол стој су 
ре ли гиј ски ру ши те љи, а Ле о нар до и Ге те су твор ци но вих вред-
но сти. Они су у не чем дру гом и о дру гом го во ре.“

Чо ве ку је, ве ру је мо, да то да сло бод но от кри ва истин ско 
ства ра ла штво сам. Чо ве ку Злат ног, Сре бр ног, Ба ка р ног и Гво
зде ног до ба. Ор фе ју, Хо ме ру, Дан теу, Ми ке лан ђе лу, Ле о нар ду, 
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Шек спи ру, Мил то ну и Рем бран ту, Све ден бор гу, Лу те ру, Ге теу, 
Бе то ве ну, Тол сто ју, Бор хе су, и – Ан ђуј ки, па сти ри ци… Фа уст 
је не пот пун и не до во љан, као и сва ко по је ди нач но би ће, али у 
ми ло сти веч ног би ћа до га ђа се ње го во спа се ње. А па сти ри ца 
Ан ђуј ка; шта она у ро ма ну, Тр гов ци све тло шћу, ко ји се ба ви 
суд би ном ње ног зе маљ ског по сто ја ња, тра жи?

Она за жи во та тра жи Цар ство Бож је. За по бо жну же ну, ка
ква је би ла, то тра же ње по ста је по след ња ре ли гиј ска, ре ли ги
о зна исти на: пред ко јом там не све оста ле. Зна ла је и ду бо ко 
ве ро ва ла – све је не по сто ја но и све је не и сти ни то, осим Цар
ства Бож је га, све мо ра би ти ис пу ње но и са зда но са мо ње га ра
ди. Др жа ва, при вре да, кул ту ра, чи тав свет – мо ра ју усту пи ти 
ме сто Цар ству Бож јем…

Сир, мле ко и ка ча мак. Па суљ и по га ча за Ан ђуј ку су са вр шен 
оброк. Ње на ко жа и ми ши ћи гру би су и твр ди. Ње ни згло бо ви 
бр зо се са ви ја ју. Али, да ју је суд би на ста ви ла је дан дан ме ђу 
ме ка на кр зна и сви ле не за ве се, и да ла јој фи но ме со и ми ри шља-
ве по мо ран џе, ви де ла би ка ко јој ум омек ша ва а те ло по ста је 
не мир но као да па ти од гро зни це. Кад би прин це за тре ба ло да 
ста не на ње но ме сто, би ла би ис цр пље на у ро ку од не ко ли ко 
са ти. Не ма ни чег бо љег у све ту од оног што при чи ња ва за до-
вољ ство и ра ду је па сти ра!

Тр гов ци све тло шћу, пр ва књи га не мо гу ће три ло ги је (смем 
ли то на пи са ти?), ис пу ни ла је сво ју ви со ку свр ху од пр ве до 
по след ње стра ни це, при бли жу ју ћи се веч но не про зир ним ве
ло ви ма, по ди жу ћи их и су о ча ва ју ћи нас са нај ви шом тај ном у 
Мо ли тви, код Бо га и са Бо гом. От кри ва ју ћи на свој на чин да је 
оно иза ве ло ва, сфе ра Цар ства Бож јег…

Ан ђуј ка је у свом тра же њу на слу ти ла та јан стве ну ду шу 
исто ри је, ње ну све ти њу над све ти ња ма. И уз ње ну по моћ, пи
сац је за шао у област ре ли гиј ског ства ра ла штва. У че му је 
сми сао чо ве ко вог ре ли гиј ског ства ра ла штва? По зна то је да 
хри шћан ство „ни је са мо от кро ве ње, већ и при кри ва ње; цар-
ство Ду ха оста је од шкри ну то, оно се от кри ва у ства ра лач ком 
жи во ту ду ха у сло бод но ме про ро чан ству. Чо ве ко во ства ра ла-
штво ни је мо гло би ти от кри ве но у Све том пи сму, не го сло-
бод но от кри ва сам чо век. Али, истин ско ре ли ги о зно ства ра ла-
штво је мо гу ће са мо за чо ве ка ко ји ис пу ња ва исти ну за ко на и 
исти ну ис ку пље ња.“

„Чо ве ко во ре ли гиј ско ства ра ла штво мо же би ти са мо от-
кро ве ње ње го ве љу ба ви пре ма Бо гу, ка ко сма тра Бер ђа јев, оно 
мо же би ти од го вор на от кро ве ње Бож је љу ба ви пре ма чо ве ку. 
Са мо кроз та кво ства ра ла штво до ла зи Цар ство Бож је, ко је је 
цар ство Бо го чо ве чан ства.“



220

„Цар ство Бож је је циљ исто ри је, крај исто ри је, из ла зак из-
ван гра ни ца исто ри је, и због то га оно не мо же би ти у исто ри ји“ 
(Бер ђа јев).

Ку ћа све тих ра то ва, дру га књи га три ло ги је, за др ла је у тај
не по смрт ног све та и бе смрт но сти људ ске ду ше. Са свим је при
род но што су ка те го ри је вре ме на и про сто ра уки ну те у овом 
ро ма ну, као и у сле де ћем, по след њем: Opus ober, ober light. Ју нак 
тих књи га је Ду ша Ан ђуј ки на, ко ли ко и Ап со лут: про до ром 
Ап со лут ног раз ма као се сва ки при род ни и исто риј ски жи вот, 
ис то пио се, из гу био сво је обри се, пре шао у бес ко нач ност. Ку ћа 
све тих ра то ва за вр ша ва се не бе ском пе смом на лик на ли тур
ги ју, ап со лут ним, пре све га ап со лут ном му зи ком, му зи ком у 
ко јој је нај ве ро ват ни је све ује ди ње но за сва вре ме на. Opus ober, 
ober light, до шао је из ап со лут ног; тај фи на ле три ло ги је до ла зио 
је из нај ду бље ни ка да оства ре не че жње свет ске кул ту ре и књи
жев но сти. Из че жње ко ју су про жи ве ли и зре ли Ге те и Бе то вен, 
а чи ји је сми сао: истин ско по ми ре ње Ста ре и Но ве Евро пе.

Ап со лут но је, чи ни ми се, дух пи са ња „во ди ло“.
Пр ви чи та о ци ру ко пи са књи ге Opus ober, ober light, они до

бро на ме р ни, ни су схва ти ли „ап со лут но“; окре ну та спо ља, њи
хо ва свест се су ко бља ва ла са ни зом ан ти но ми ја, ко је су, ре кло 
би се, чу ва ле та јан ство жи вот них ду би на. Фи на ле те књи ге се 
од ви јао у ду би ни ду хов ног – не са мо у ду шев ној ду би ни: та мо 
се ну ди и от кри ва Ап со лут но. Чо век је и за жи во та уро њен у 
ап со лут ну ствар ност, он ни је са мо роб све та, ни је са мо у вла сти 
цар ства ре ла тив ног. По сто ји на рав но не са мер љи вост Ап со лут
ног и ре ла тив ног, из ме ђу Цар ства Бож јег и исто ри је: то ни кад 
ни је за тво ре на сфе ра ре ла тив ног, исто ри ја ни кад ни је изо ло ва
на од нај ви ших ре ал но сти. Исто риј ско или ре ла тив но је „ин
тим но ну жно за от кри ва ње пу но ће Ап со лут ног“ и ап сурд но је 
су про ста вља ти их. Сви тра го ви ство ре ни жи во том и пам ће
њем са ку пља ју се у усло ви ма ко је ства ра по је ди нац…

Не где се не ску пља ју, и глав ни је узрок не зна ње. Та ко љу ди 
ура ња ју у ста ње двој ства и при ви да, у ком се раз ли ку је уну тра
шњи и спољ њи чо век.

Ра ђа ју се пет чу ла у те лу, и те ло, и са њим по ве за на осе ћа
ња за до вољ ства, не за до вољ ства и рав но ду шно сти. На ста је пет 
глав них стра сти, ко је му те ум и про све тље ње…

За то тре ба по зна ва ти ум…
Али, ма ло њих га упо зна, ма ло њих се у жи во ту при пре ми 

као што ла ста при пре ма сво је гне здо: Не пра ви га на зе мљи или 
на во ди на не ком дру гом не си гур ном ме сту, већ пра ви до бро 
гне здо, са кри ве но, да га увек мо же по но во про на ћи и да га ни
шта не мо же уни шти ти… (…)
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Ен гле зи ма је обе ћа на Де се та сим фо ни ја. Да би је јед но га да
на за и ста и до би ли, да би ње ни зву ци ика да про би ли, као пљу
сак све тло сти или про лећ ни пљу сак, не из мер не ба ри је ре не
бе са, по треб но је да на Зе мљи има на пре до ва ња за до вољ ста ва 
брач не љу ба ви пре ма Не бу, ко ја би се са сто ја ла у умно жа ва њу 
бла жен ства и сре ће та ко да по ста ну не бро је ни и не из ре ци ви.

Де се та сим фо ни ја при па да уз ви ше ним не бе ским сфе ра
ма. Бе то ве но во обе ћа ње ће мо жда би ти ис пу ње но јед но га да
на или но ћи, јед но га ве дро га и пре кра сно га лет њег да на, или 
јед не олуј не и пу не му ња но ћи, ка да то на пре до ва ње по ста не 
уну тар ње, ка да зе маљ ски бра ко ви до сег ну сре ћу и бла жен ство 
уну тар њег не ба, Не ба Не ви но сти, у нај ве ћој сло бо ди…

Овај свет се не мо же ко нач но пре пу сти ти си ла ма зла.
По треб но је усред сре ди ти и ује ди ни ти си ле Цар ства Бож јег. 

Знао сам да ће мно ги чи та о ци, чи та ти, Ку ћу све тих ра то ва, и 
на Бал ка ну и у све ту, као књи гу о за гроб ном жи во ту. И би ло је 
углав ном та ко: чи та ли су је из пер спек ти ве ра ци о на ли стич ке 
огра ни че но сти. Љу ди Гво зде ног до ба за ми шља ју бе смрт ност 
као за гроб ни, оно стра ни жи вот у од но су на жи вот зе маљ ски и 
жи вот на овом све ту. Ре ли ги о зни ства ра лац не мо же про пи си
ва ти упут ства ка ко да се чи та и ту ма чи ње го во ства ра ла штво.

У Ку ћи све тих ра то ва „веч на жен стве ност“ је, мо жда, при
сут на, ви ше као ле лу ја ва при ви ђе ња, не ро ман тич ни ре кви зи
та риј про ла зно га… Ме ђу тим, та књи га по ка зу је да све што је 
про ла зно са мо је сим бол, од раз оно га што је ве чи то. Мо жда 
сам за ве се ви ших сфе ра ма ло по ди гао, и по ка зао да не бо има 
кру го ве, сфе ре, од ко јих сва ка да ља и ви ша пред ста вља ве ће 
сте пе не бла жен ства. На пи сао сам књи гу о не че му, на шта се 
ма ло пи са ца пре ме не усу ди ло, о жи во ту по сле смр ти.

Шта цр ква зна о ста њу ду ха по сле смр ти?
Ни шта. (…) Бе то вен и Ге те су че зну ли за из ми ре њем Ста ре 

и Но ве Евро пе; умр ли су са том нео ства ре ном че жњом. Оно 
што је во ди ло увис, у књи зи Opus ober, ober light, ни је би ла „веч
на жен стве ност“, већ ду ша Ан ђуј ки на, веч но под мла ђи ва ње: 
Мла дост без ста ро сти и жи вот без смр ти. Био је то је дан 
друк чи ји је зик, пре све га. Је зик ап со лут не му зи ке, је зик ан ђе
о ски. Је зик јед не древ не из гу бље не на у ке. Је зик це ло ви то сти, 
ин те грал но сти. На ње му је би ло мо гу ће и не мо гу ће, див ни су
сре ти, и из ми ре ње Ста ре и Но ве Евро пе.

„– Ва здух на зе мљи је за гу шљив. Ста ра и Но ва Евро па, Ази ја 
и Афри ка, Аме ри ка и оста ли свет, оба ми ре у те шкој и по роч-
ној ат мос фе ри. Ма те ри ја ли зам без ве ли чи не оп те ре ћу је ми сао 
и сло бо ду и спу та ва рад вла да и обич них ср ца. Пла не та Зе мља 
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је бли зу тре нут ка ка да ће се угу ши ти у ни ској се бич но сти, сек-
та штву, и по де ље но сти. На Зе мљи не ма зна ко ва истин ске 
над моћ но сти, то јест До бро те“, ту го вао је Бе то вен за жи во та 
на зе мљи. На њој не од је ку ју зву ци Де се те сим фо ни је.

Зе мља има мно го ве ли ких љу ди и умет ни ка, ко ји су то са мо 
на из глед.

Ен гле зи ма Бе то вен обе ћа Де се ту сим фо ни ју: да би је за и ста 
и до би ли, тре ба по не кад да учи не оно што је Бе то вен сам че сто 
чи нио.

Нек се по тру де да на у че!
Не бо је ве за, јед на, је ди на.
Не бо над чо ве ком отва ра се не бу у чо ве ку, и обр ну то.
Из сва ког отво ре ног не ба у чо ве ку од је ку је ме ло ди ја из ми

ре ња но во га све та са ан тич ким…
Књи га Opus ober, ober light, от по че ла је оно га тре нут ка, ка да 

је њен са ста вљач, осе тио да се ан ђе ли и ду хо ви окре ћу ка ње
му, све тлост је до ла зи ла од о зго, и вид се ни је упла шио ан ђе ла 
и ду хо ва. Јер они се, по не кад, окре ћу ка чо ве ку, они ми сле да је 
чо ве ков го вор њи хов го вор, и да не ма ју дру гог. То до ла зи оту да 
што су они у чо ве ко вом го во ру а не у сво ме ко је га се (та да) и 
не се ћа ју. А чим се окре ну од чо ве ка, они су опет у свом ан ђе
о ском и ду хов ном го во ру, те од чо ве ко вог ви ше ни шта не зна
ју… Вра та не по зна то га отва ра ју све тлост и му зи ка… ан ђе ли… 
При род ни свет је онај што је под јед ним сун цем и од ње га при
ма то пли ну и све тлост, и то ме све ту при па да ју све ства ри ко је 
се по мо ћу Сун ца одр жа ва ју. Ду хов ни свет је оба сјан бли ста вом 
све тло шћу не ба у ко јој се по ка зу је све она квим ка кво уисти ну 
је сте. Ду хов ни свет је оба сјан све тло шћу ја чом од хлад не све
тло сти, као што је бе ли на сне га, све тло шћу ко ја се по ја ча ва и 
би стри ду шу, та ко да уоча ва ства ри ко је ни је ра ни је, све оне 
ства ри ко је се не мо гу об у хва ти ти ми шљу ве за ном за при род ни 
пла мен и сјај…

Чо век ни је сли ка не ба по спољ њем, не го по уну тар њем об
ли ку, јер ње го ва ду ша при ма не бо, а спо ља шње при ма свет. 

По сто ји од го ва ра ју ћа ве за и ути цај бо жан ског људ ског на 
све што је на све ту, и за то по сто је ан ђе ли и љу ди. Чо век је осно
ва не ба. У чо ве чи јем те лу је са ку пље но то ли ко не бе ских ди во
та, ко је не по ти чу од при ро де, већ од са о бра зно сти, од бо жан
ског људ ског Го спод њег…

Ве ро ва ла је па сти ри ца Ан ђуј ка, да кле – то ме је ни су на у чи
ли по по ви ни ка лу ђе ри – да је цео при род ни свет од го ва ра ју ћи 
Ду хов ном све ту.
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Цео при род ни свет са о бра зан је ду хов ном, не са мо у оп
штем, већ и у по је ди нач ном што га са чи ња ва. Сва ка ствар по
сто ји и одр жа ва се пре ма ду хов ном све ту, пот пу но као учи нак 
и узрок.

Чо век је исто вре ме но и не бо и свет у нај ма њем об ли ку, и у 
ње му по сто ји при род ни и ду хов ни свет. Уну тар ње, ду ша, ко је 
при па да ње го вом уму и во љи и ве ри, са чи ња ва ду хов ни свет.

Све што се зби ва у спо ља шњем или при род ном чо ве ку, зби
ва се и по сто ји по уну тар њем или ду хов ном.

Спо ља шњи и уну тар њи чо век одво је ни су је дан од дру го га, 
као што је не бо одво је но од све та.

При ро да са о бра зно сти мо же се ви де ти на ли цу чо ве ко вом.
(…)
Схва ти ће вре ме ном љу ди про ла зни и ве ру ју ћи да по сто

је ан ђе ли; да је ан ђео у ства ри спој ве ли ке па ме ти и ве ли ке 
до бро те.

Пи шу ћи Opus ober, ober light, пи сац је ле чио се бе и ве ко ве 
ко ји су за на ма Ба кар ни, Гво зде ни: от кла њао је ту мор на свом 
ср цу и на ср цу вре ме на. Пи сао је ту гом, раз ли ве ном у ње го вом 
ср цу, обе смр тив ши и ове ко ве чив ши не што што је ве ће од ам
би ци је, осе ћа ња и ја че од ми сли.

То је не бе ска љу бав у ко јој има не чег све моћ ног, нео до љи
вог, не про ла зног…

И од ла зио је да ље, нај да ље, где Ду ша, бес крај ни, нај ге ни јал
ни ји, нај моћ ни ји чу до тво рац, све што је се ко сне, упи ја у се бе 
као ле вак, пре ра ђу је, пре о бра жа ва у не про ла зно, ожи вљу ју
ћи не ким чуд ним жи во том, обе смр ћу је не ком нео бич ном бе
смрт но шћу… Ићи за Све ден бор го вим, Бе то ве но вим, сво јим и 
Ан ђуј ки ним осе ћа њи ма, за људ ским осе ћа њи ма, ка да са ру ба 
вре ме на и про сто ра че жњи во по ле те, зна чи оти ћи нај да ље, зна
чи кре ну ти на не мо гу ћи ха џи лук. Јер, ку да то људ ска осе ћа ња 
уле ћу, у ка кве све то ве и ка кве ре ал но сти? Да ли ми сао пра ти 
осе ћа ње, или осе ћа ње ми сао? Има ли од го во ра?…

Ту мач из гу бље не древ не на у ке и ан ђе о ског за ум ног је зи ка…
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УМЕТ НОСТ БУ ДУЋ НО СТИ

У из о ста вље ном по гла вљу има на зна ка ре ли гиј ског ства
ра ла штва и умет но сти окре ну те бу дућ но сти. Ту мач из гу бље-
не древ не на у ке и ан ђе о ског за ум ног је зи ка, от кри ва нам тај ну 
умет но сти бу дућ но сти. 

О то ме сам аутор из ри чи то ве ли у јед ном од ин тер вјуа, ко
ји је дао од мах по из ла ску ро ма на Тр гов ци све тло шћу. Лу кић 
је ду бо ко све стан „пре вла сти зла над до брим“, и на не ко ли ко 
стра ни ца из но си на ви де ло, ми сте ри ју вла сти тог ду ха:

Пр во, у том ро ма ну су сру ше не све оне број не ба ри је ре ко је 
сам ја био по ста вио из ме ђу чи та о ца и се бе у прет ход ним ро ма
ни ма, на ро чи то у Ли тур ги ји…

Овај ро ман има мно го ви ше до дир них та ча ка са мо јом по е
зи јом (Рај ска све ћа, 1998) и есе ји ма, на ро чи то есе ји ма о Ста рој 
Евро пи, ста ро бал кан ском на сле ђу…

Он се чи та као јед на ко смич ка при ча о осло ба ђа њу ду ха…
„Људ ски дух је у за ро бље ни штву. Ово утам ни че ње ја зо вем 

‘свет’, ствар ност све та, ну жност. ‘Овај свет’ ни је ко смос, он 
је не ко смич ко ста ње из дво је но сти и не при ја тељ ства, ато ми-
за ци ја и рас па да ње жи вих мо на да ко смич ке хи је рар хи је.“ То су 
ре чи Бер ђа је ва – тач не ре чи.

Мој те ле фон се не ких ве че ри „уси ја ва“, зо ву ме они ко ји су 
про чи та ли Тр гов це све тло шћу да ми из ра зе сво је ди вље ње и 
по што ва ње, не по зна ти чи та о ци, ар хи тек те, прав ни ци, ле ка ри, 
про фе со ри… Оно што их оду ше вља ва, што не мо гу да об ја сне 
се би до кра ја, то је од ва жно осло бо ђе ње ду ха и ства ра лач ка 
ини ци ја ти ва.

Мо ја нај но ви ја књи га је из гле да ли ше на сва ког пе си ми зма 
и скеп ти ци зма, его и зма и са мо љу бља. Ни сам пи сао Тр гов це 
све тло шћу да бих из бо рио не ку сво ју „уло гу“ у окви ри ма ата
ра на ше на ци о нал не књи жев но сти, на про тив. Ужас, бол, очај, 
изо ло ва ност и тра ге ди ју по ку шао сам – и из гле да ус пео у то ме 
– да по бе дим ства ра ла штвом. У мом нај но ви јем ро ма ну по сто
ји не сум њив до жи вљај сна ге… Прак тич но, ја сам овај ро ман 
пи сао и на пи сао ра де ћи упо ре до на ко нач ној ре дак ци ји ве о ма 
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обим не књи ге Рај ска све ћа, о ко јој се не зна мно го за то што је 
об ја вље на код ма лог из да ва ча…

Ни сам на пи сао ро ман о овом све ту, о за ро бље ном и утам
ни че ном ду ху.

Они ко ји су про чи та ли ро ман, зна ју да по чи ње јед ним нео
бич ним сном, ко ји сам ја же лео да про ту ма чим до кра ја.

Та ко сам се на шао на јед ном стра шном и не про ла зном пу
ту, на ста зи ко јом ни ко ни је пре про шао… Био је то уз бу дљив 
и истин ски пут, био је то бал кан ски тро у гао, ме сто осло бо ђе ња 
од „утам ни че но сти“.

Ве ру јем да сам кре нуо у прав цу осло бо ђе ња људ ског ду ха 
из око ва ну жно сти…

Вр ло до бро знам шта сам на пи сао, али не ћу да ту ма чим 
свој нај но ви ји ро ман, по у чен при ме ром Да ни ла Ки ша: да не 
узи мам „хлеб“ го спо ди кри ти ча ри ма…

Лу кић у том раз го во ру не кри је да је на пи сао књи гу о јед
ном при ми тив ном, не мо дер ном све ту са бал кан ског тро у гла:

Ре ци те ми ба рем је дан раз лог за што бих то чи нио? За што 
бих пе вао хва ло спе ве мо дер ној ду ши? Па ја већ имам пу них 48 
го ди на и знам. Знам оно што је знао Бер ђа јев – да је мо дер на 
ду ша још увек за ро бље на стра хом од све тло сти.

„Там ним ход ни ци ма ду ша је ишла кроз не про све тље ну на-
у ку и сти гла је до там не ми сти ке. Ду ша још ни је сти гла до 
сун ча не све сти. Ми стич ки пре о бра жај се до жи вља ва као ула-
же ње у епо ху но ћи. Епо ха но ћи је жен стве на, а не му жев на, у 
њој не ма сун че вог сја ја. Али у ду бљем сми слу чи та ва та но ва 
исто ри ја са ње ним ра ци о на ли змом, по зи ти ви змом, на уч но шћу 
је би ла ноћ на, а не днев на епо ха – у њој је сун це све та из гу би ло 
сјај, уга сну ла је ви ша све тлост, чи та ва осве тље ност је би ла 
ве штач ка и по сред на.“

Лу ки ће ва три ло ги ја се, у ко нач ној пре ра ди, за вр ша ва 
овим ре до ви ма, јед ним фи на лом ка кав и при ли чи Де се тој 
сим фо ни ји:

У се ћа њу, у све сном и не све сном, по сто ји чи тав ам бис у ко ји 
је тре ба ло – не сур ва ва ти се – не го: си ћи, до пе пе ла ко ји је се ме, 
до иш че злих, ис тра же них, до оних што су се у пе пео за на век 
рас пр ши ли.

До оних ко ји са ти ру, ка ко би би ли са тр ти.
До оних ко ји ва ра ју, ка ко би би ли пре ва ре ни.
Јер док не на у чи мо да раз у ме мо мр тве на да љи ну и кроз вре-

ме, не ће Бог из ни шта ви ла да сев не.
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И све скри ве не исти не ће се вра ћа ти као бу ме ранг.
Исти на – зар је зна мо? Зар сва пат ња и све не во ље не из ви

ру из не зна ња? Зар не зна ње не во ди у ду бље про клет ство?
Том „не у га же ном, не про ла зном“ об ла шћу сам се упу тио у 

по тра зи за Ви те зомал хе ми ча ром и тр гов ци ма све тло сти, уро
нив ши у не све сне ду би не и цар ство мај ки.

За то сам се се тио Фри дри ха Вил хел ма и дру гих сво јих 
сно ва.

Ње го ва тра гич на суд би на је би ла огле да ло.
Као што су и дру ге не ја сне при ли ке у Ку ћи све тих ра то ва 

би ла огле да ла, где се оцр та ва ло не ја сно це ло куп но на лич је по
сто ја ња и по ве сти.

Да би ко нач но Ку ћа све тих ра то ва по ста ла наш град, Но
ви Је ру са лим, на ша ку ћа, ку ћа тр го ва ца све тло шћу, тре ба ло је 
про чи та ти све што је би ло на пи са но.

А то ли ко је то га би ло на пи са но на о па ко.
Све је тре ба ло по но во про чи та ти у чу де сном огле да лу, па 

тек он да по но во на пи са ти, по шту ју ћи стро га пра ви ла фор ме 
и узи ма ју ћи у об зир оно што је мо гло би ти – пот пу ну исти ну.

Не сми ре не ду ше мр твих пре да ка леб де ва си о ном и ми сле 
сво је ми сли, и по на вља ју при чу о хи ља ду го ди на и ле ген ду да 
од свих на ро да са мо је дан на род, зна да је пе пео се ме…

Пе сник има моћ да до дир не ону ви до ви ту и спа со но сну ду
шев ну ду би ну, где се још ни је дан по је ди нац ни је из дво јио пут 
са мо ће све сти да би кре нуо јед ном те гоб ном стран пу ти цом, где 
се још сви на ла зе у истом тре пе ре њу, где осе ћа ња и људ ски по
ступ ци до се жу ван до ме на људ ске ре ал но сти. Где свест би ва 
по не се на сна гом не ке под зем не стру је, као ка кав бес по моћ ни 
по сма трач до га ђа ја…

Ова књи га, да кле, има и свог ко а у то ра, оног не ви дљи вог, 
не пот пи са ног.

Јер ни сам ја све ово на пи сао већ ду хов на ком по нен та Ви
те заал хе ми ча ра и тр го ва ца све тло шћу, ко ји су исто вре ме но и 
сим бол и ми сте ри ја, и из раз јед не пра жи вот не сна ге у бал кан
ској ду ши, ко јој сам по мо гао да до ђе на свет…

Про шао сам кроз де бе ли зид, ства ран ми ле ни ју ми ма и сто
ле ћи ма, зи дан нај твр ђом опе ком и нај твр ђим ка ме ном, као све
тлост кроз ста кло.

Ни ко ни је мо гао за мном а да не раз би је гла ву о тај зид. О 
то ме се по ста ра ла суд би на. Мо жда Бог? (Стра шна по ми сао!)…
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ПЕ СНИК КО РЕ СПО ДЕН ЦИ ЈЕ                                  
ИЛИ СА О БРА ЗНО СТИ

Лу кић је, да кле, од оних пе сни ка ко ре спо ден ци је или са о бра-
зно сти свих не бе ских ства ри са свим што при па да чо ве ку. ХХ 
век не зна шта је са о бра зност.

До ми нан ти пе сни ци или они ко ји вред ну ју учи нак пе сни ка 
има ли су мно го го ди на да све по ста ве на о па ко. Глав но обе леж
је мно гих ве ко ва, а епо хе Хо куспо ку са по нај ви ше, је то што се 
чо век уда љио од Не ба кроз љу бав пре ма се би и пре ма све ту. 
Што се за бо ра ви ло или по ри ца ло, да чо век упра во и по сто ји по 
са о бра зно сти, јер по сто ји са мо у за ви сно сти од Не ба.

Ми ро слав Лу кић ни је пе сник епо хе Хо куспо ку са, он је пе
сник вре ме на и ве ка ко ји до ла зи, пе сник це лог при род ног све та 
са о бра же ног ду хов ном све ту, и то не са мо у оп штем, не го и у 
све му што га са чи ња ва.

Лу кић је од оних пе сни ка ко ји је у оса ми сво га жи во та ра ди
је слу шао Све ден бор га и ње го ве ан ђе ле, а не ба ра бе и уми шље
не са мо зван це и њи хо ве огра ни че не след бе ни ке. Лу кић ве ру је 
да се ан ђе ли чу де „ка да са зна ју да има љу ди ко ји све при пи су ју 
При ро ди а ни шта Бо жан ском, и да ве ру ју да њи хо во те ло, у ко
ме је са ку пље но то ли ко не бе ских ди во та, по ти че од При ро де, 
да чак и ра зум ско чо ве ко во од ње до ла зи, док ме ђу тим мо гу ви
де ти, ако са мо ма ло на прег ну ум, да ово по ти че од Бо жан ског 
а не од При ро де, и да је При ро да би ла ство ре на са мо за то да би 
би ла оде ћа Ду хов ном и при ка зи ва ла га у са о бра зном об ли ку у 
по след њем од Ре до ва: Ан ђе ли та кве љу де упо ре ђу ју са со ва ма 
ко је ви де у мра ку а не на све тло сти.“

Лу кић је – пе сник све тло сти. Ње гов дух се об ли ко вао у 
оно ме што је бит но; овај пе сник је жи вео и жи ви у зе маљ ском 
те лу, мо жда ће та кав у су шти ни оста ти кроз це лу веч ност?

По е зи ју овог пе сни ка тек тре ба раз у ме ти, чи та ти, ра све тља
ва ти; ве ру јем да ће овај пе сник тек на пи са ти нај ду бље сво је пе сме.

Јер овај се пе сник ду го при пре мао, за дру га чи је; дру га чи ји 
је чо век чи је ми сли по ти чу од Ду хов ног све та. Мо жда се овај 
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пе сник ро дио у чи стом не зна њу, да би по том, бо жан ским сред
стви ма, умет нич ким, рва њем са оним што је ње гов Опус Ве чи-
ти чу де сни ко ре но ви, био при ве ден Не бе ској Хи је рар хи ји. Лу
кић је имао та кав ства ра лач ки раз вој ко ји се мо же упо ре ди ти 
је ди но са са о бра жа ва њем се мен ки биљ ног цар ства: „Се мен ке 
из ра ста ју у др ве ће, раз ви ја ју ли шће, про из во де цвет па за тим 
и плод, где сме шта ју но ве се мен ке. То се од ви ја по ступ но и по
ка зу је у див ном ре ду, а не мо же се опи са ти у ма ло ре чи. Би ли 
би по треб ни то мо ви, па ни он да не би би ле до ступ не на у ци све 
уну тар ње тај не ко је се од но се на по је ди не рад ње.“

Да кле, оно што је ство ре но и што је већ се ме ње Лу ки ће ве 
умет но сти, Опус Ве чи ти чу де сни ко ре но ви, има не бе ску сна гу 
но вих се мен ки.

Опус Ве чи ти чу де сни ко ре но ви из ра стао је из Умет но сти 
ма ха го ни ја. Лу кић је, до не кле, ис пу нио из ве сну пра зни ну на
ста лу од ла ском Пе ки ћа, Ки ша, Жи ке Па вло ви ћа, Џу ни ћа… Као 
пе сник, имао је ви ше сре ће, дру га чи ју би о гра фи ју и по жељ ни
ји ства ра лач ки раз вој у од но су на спо ме ну те пи сце. Али, ка да 
је реч о слич но сти ма са спо ме ну тим срп ским пи сци ма по сто је 
и раз ли ке: Лу кић је мно го на пи сао и об ја вио, као Пе кић а на
ро чи то ње гов зе мљак Па вло вић. Ме ђу тим, као есе ји ста, Лу кић 
ни је до са дан, ме га ло ман; ни је те то ви ран те то ва жом епо хе Хо
куспо ку са. Лу ки ће во де ло ће, ве ру је мо, вр ши ти де ло твор ни ју 
кри ти ку у срп ској књи жев но сти од офи ци јел них ба сти о на срп
ске књи жев не кри ти ке и ли те ра ту ре.

Лу ки ћев Опус Ве чи ти чу де сни ко ре но ви, ве ру је мо, сам ће 
се из бо ри ти про тив уна пред скро је не и од ре ђе не уло ге књи
жев них ме штра, ме ђу тим, за то ће би ти по треб но мно го ви ше 
вре ме на. Ови ре до ви су мо ра ли да се на пи шу, да би се ра све
тли ло скри ве но зло у окви ри ма офи ци јел не срп ске књи жев но-
сти: Лу ки ћу се да ло, ве ру је мо, да по диг не мит ско – бај ко ли ко 
– ма ће хин ско ко ри то на ших сме шних, сит них и ана хро нич них, 
три ви јал них и про ма ше них са вре ме них мај сто ра књи жев них 
не и сти на.

Као глав ни уред ник и из да вач, пр ви сам у Ср би ји у ве о ма 
муч на вре ме на схва тио зна чај об ја вљи ва ња са бра них ра до ва М. 
Лу ки ћа: схва тио сам ду бо ки књи жев ни, кул тур но и сто риј ски, 
ре ли ги о зно по ет ски зна чај и зна че ње Лу ки ће вог ства ра ња у це
ли ни. За хва љу ју ћи тој окол но сти, би ло је мо гу ће усу ди ти се и 
кре ну ти у из да вач ки под виг оне вр сте ка кав је био об ја вљи
ва ње 32 књи ге Умет но сти ма ха го ни ја 2002. године, ма кар као 
пи лотиз да ња. (Ма кар као би бли о фил ска из да ња.) Штам па, 
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кри ти ча ри, јав ност ни су ви де ли шта им се до га ђа ис пред но са 
чи ном об ја вљи ва ња це ли не опу са М. Лу ки ћа: ка ква је то до бит 
за срп ску кул ту ру и књи жев ност. Лу кић је ства ра лац ре спек
тив ног фор ма та, и у кван ти та тив ном и ква ли та тив ном сми слу, 
тво рац је бо га те књи жев но у мет нич ке ри зни це по ве за не не
рас ки ди вим ни ти ма са там ним ви ла је том нео бич не зо не ста
ро бал кан ско га на сле ђа, уну тра шњом ге о гра фи јом, ду хов ним, 
сим бо лич ним, су бјек тив ним зе мљо пи сом се ве ро и сто ка Ср
би је, Ду на ва и Цр ног мо ра, и ко лев ке ста ро е вроп ске кул ту ре, 
ми та, из чи је се огром но сти овај, пре све га пе сник, и пи сац, већ 
де це ни ја ма упор но, стр пљи во и мај стор ски про би ја ка вр хов
ном и нај ви шем, ка не чем уни вер зал ном – за дат ку умет но сти 
бу дућ но сти: по ми ре њу Ста ре и Но ве Евро пе.

По глед овог пе сни ка иде мно го да ље од по гле да ње го вог 
ока, и до Сун ца и до зве зда ко је су та ко да ле ке, до Ко смо са. То 
је пи сац ко ји ми сли ду бо ко, онај ко ји зна да уну тар њи вид, онај 
што при па да ми сли, има још ши ре про сти ра ње од по гле да ока.

Де ло овог пи сца стре ми Не бу и бо жан ском ви ђе њу, бес
крај ној енер ги ји про сти ра ња ми сли; овај пи сац има иде ју о Бо
гу и о ан ђе ли ма; он зна да је бо жан ско у об ли ку чо ве ка и да су 
ан ђе ли не бе ски љу ди.

Лу ки ћев Бог је Онај Бог, из Тре ћег за ве та, ко ји ни ка да не 
вр ши на си ље на чо ве ко ву свест.

Лу кић да кле, и као чо век и као пи сац, има иде ју о Не бу, о 
бо жан ском, од ко га про ис ти че не бо, и он се мо же уз ди ћи до 
пр вог ула ска у не бо, и да ље. Јер, по то ме се овај пи сац раз ли ку
је, не са мо од сво јих са вре ме ни ка пи са ца, у зе мљи и ван зе мље, 
као и од сво јих са пле ме ни ка, што од се бе ни је од стра њи вао 
ути цај Не ба вла сти тим умом и злом жи во та, ни је угу шио у се
би оно не бе ско и бо жан ско уса ђе но.

Ово га су пи сца по ку ша ва ли да мар ги на ли зу ју, гур ну на 
спо ред ни ко ло сек суд би не и по зва ња, не по зва ни нај бла же ре
че но: они ко ји хо ће јед ног ви дљи вог Бо га, они ко ји су га угу
ши ли вла сти тим умом, и они ко ји су то учи ни ли злом сво га 
жи во та, ко ји не ће ни ка кво га Бо га…

Ка ко да се по ми ре са чи ње ни цом по сто ја ња ова квог јед ног 
ду ха, ка кав је Лу ки ћев, и јед ни и дру ги ко ји пој ма не ма ју о уса
ђе ном ве ро ва њу, ко га у њи ма не ма? Јер ве ћи на оних, би ли тзв. 
пе сни ци, пи сци, уред ни ци, но вин ска пи ска ра ла и мно ги дру ги, 
ко ји не ма ју иде ју о Не бу, из ко га све про ис ти че, та кви се не мо
гу уз ди ћи ни до пр вог ула ска у Не бо. Та кви ни ка да не до спе ва ју 
ни на Пр во, ни на Дру го, ни на Тре ће не бо.
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Лу ки ћу је, ве ру јем, по на вљам, да то и за да то мно го. За што 
баш Ми ро сла ву Лу ки ћу? Нај кра ће ре че но: за то што је овај пе
сник већ по стао, као пе сник, ро ма но пи сац, есе јист и ан то ло ги
чар, до бит ник ба сно слов не на гра де – на гра де Суд би не. У Ср
би ји је ко нач но ро ђен пе сник – по на вљам – ко ји ни је ни Ру мун 
а ни Егип ћа нин, ни Грк ни Аме ри ка нац, ни Ци га нин ни Ки нез, 
ко ји је је дан од нај бо љих пред став ни ка сво је кул ту ре и ра се. 
Раз у ђе но шћу сво га де ла ули ва се у не пре кид не то ко ве на ци о
нал не и европ ске по е зи је сво јом не ис црп ном енер ги јом, си лом 
осе ћа ња и са зна ња, раз ви ја ју ћи осе ћа ње бе смрт но сти и осна
жу ју ћи по сао Хри сто вог чо ве ка у овом жи во ту. Бог је у овој 
по е зи ји ва жан, јер онај ко ји до и ста осе ћа Бо га, осе ћа и бе смрт
ност. Та кав је овај пе сник ко ји се раз ра стао Бо го чо ве ком: он 
зра чи бо жан ским бес крај но сти ма, осе ћа се бе смр тан и бес кра
јан на свим тач ка ма сво га би ћа; а то по твр ђу је Бр шљан око мла-
до сти. Ху ма ни стич ки про грес – смрт, ни је оно што про жи ма 
ову по е зи ју, већ ра до сно на че ло бо го чо ве чан ског про гре са: бе
смрт ност, ње на нео п ход ност. Лу кић је мо гао да ство ри ова кву 
јед ну књи гу, и дру ге, за то што је имао урав но те жен, вр ло под
сти ца јан ства ра лач ки раз вој. Бр шљан око мла до сти по твр ђу је 
и ста рин ску окол ност да овај чо век ни је за лу тао у књи жев ност 
и по е зи ју. Овом књи гом, у ко јој је са бра на ве ћи на оно га што је 
на пи сао као млад чо век, Лу кић је ушао у вре ме, и са мим тим је 
ушао у пред со бље веч но сти. У овој књи зи су да та увод на осе
ћа ња Лу ки ће ве по е зи је, ко ја су се бо го чо веч но шћу пре тво ри ла 
у веч на. И за то ове пе сме, ма ко ли ко се чи та о ци ма чи ни ле ту
жне, ни су ви ше му ка пе сни ко вом ду ху…

*
Лу ки ћев пе снич ки опус је ри зни ца, до бро оси гу ра на и 

утвр ђе на. Не мо гу је опљач ка ти вар ва ри и раз бој ни ци; то је од
бра на пе сни штва и исто вре ме но ис пу ња ва ње ду жно сти срп
ских пе сни ка с кра ја XIX и XX ве ка, ду жно сти ко је они ни су у 
пот пу но сти ис пу ни ли: омо гу ћа ва ње ви со ке кул ту ре ства ра њем 
ба за у род ном је зи ку и ижи вља ва њем нај зна чај ни јих и вр хов
них че жњи. То што је ство рио, то је по клон бу ду ћим на ра шта
ји ма. Јер, Лу кић је исто вре ме но и са вре ме ни ји но ико, и сме ли
ји и по но сни ји не го дру ги пе сни ци и твр до иде са вре ме ном и 
ни је у ње го вом за пећ ку. Он је и до вољ но мо де ран, и за Евро пу 
и за свет, јер је у чи тав свој рад уло жио мно го на по ра, те шког 
по ни ра ња и бла го дар не ек ста зе, али је исто вре ме но и дре ван.
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Он се ми мо бла го сло ва и при стан ка ле не, офи ци јал не и па
у шал не срп ске књи жев не кри ти ке, ни је огра ни чио на по вр шно 
и ар ти стич ко, на под у пи ра ње ове или оне стру је, овог или оног 
књи жев ног кла на.

Лу кић ни је, што сма трам вр ло бит ним, ку ка вич ки из бе гао 
иза зо ве прет ход них пе снич ких на ра шта ја: ми стич но ис ку-
ство, пе снич ки ла ви ринт. Лу кић ни је по бе гао од ре ал но сти; 
вра тио јој се и вра ћа јој се са не ис црп ном енер ги јом, као што се 
упор но и стр пљи во вра ћа ства ра лач ким књи жев ним иде а ли-
ма; и за то је он по бед ник, јер се по дао ин ту и ци ји ко ја на и ла зи 
на пе сни ке по сле очај них по ра за, под вр гао се ду бљем сре ђи ва њу 
ко је је би ло нео п ход но. На док на ђи вао је све што је про пу ште-
но. Си ла зио је до ду би на до ко јих су си ла зи ле ра ни је ге не ра ци је у 
Евро пи, уро нио је у мит, у ми сти ку и ре ли ги ју, и по це ну на по ра 
це лог би ћа дао је де ла, књи ге пе са ма, ро ма не, есе је, ко ја су има-
ла и сву драж но ви не (не књи жев не са мо у би лач ке аван ту ре!), 
и ду хов ну исти ну ко ја је одав но би ла по треб на на ро ду ко јем 
при па да ро ђе њем…
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БЕ ЛЕ ШКЕ

Ве ћи на тек сто ва у овој књи зи, пре ли ми на р но је об ја вље на 
по на шим ли сто ви ма, ча со пи си ма, збор ни ци ма (Бор ба, Да нас, 
Ал ма нах за жи ву тра ди ци ју, књи жев ност и ал хе ми ју, Бра ни-
че во, Тре ћа Ср би ја, Реч на ро да), или у мо јим књи га ма. Ов де су 
ти тек сто ви, са бра ни на јед ном ме сту, пре гле да ни, по не ки пре
ком по но ва ни (пре све га – тек сто ви о М. Лу ки ћу). 

Про ло шки текст „Раз ми шља ње о Ор фе ју и Со то ни да нас“ 
пре ли ми на р но је пи сан за збор ник УКС на те му књи жев но сти 
и на си ља. Ов де се об ја вљу је под но вим на сло вом.

Пр ва це ли на књи ге „I МИ ТА РЕ ЊЕ ЧУ ДО ВИ ШТА“ до но
си крат ке есе је и ин тер вјуе, освр те, бе се де, и ма ло же шћу тзв. 
дру штве ну кри ти ку: „Ам блем тај ног пи сма све та“, „Пи са ње 
је мо ја пра ва и пр ва на гра да“, „Ко ле ни ке – вре те но?“, „Ми
та ре ње чу до ви шта“, „Па ро хиј ски дух срп ске књи жев но сти“, 
„Мај сто ри за бо ја ди са ње ву не“, „Тра гом јед ног мо ра ла“, „‘Му
шка мен стру а ци ја’“. На ово се на до ве зу ју увод ни ци, ко је сам 
у јед ном кра ћем пе ри о ду пи сао из не де ље у не де љу за по жа
ре вач ки лист Реч на ро да: „За ду шне ба бе“, „‘Сло нов ски ви ла
јет’“, „Га стар бај тер ске ка сар не“, „Без о лов не ка ба да хи је“, „Ma de 
in Po za re vac – але ва па при ка“, „Шарампов“, „Стандарди Европе 
– азил за псе“, „‘Плава гробница’“, „Музеј воштаних фигура“, 
„Адио радикали“, „Лумпенпролетаријат и лумпенбуржоазија“, 
„Лапот“, „Пекиншка патка“, „Anno domini 2009.“, „Мр а потом 
Др – Бр или брр“, „Кратак спој“, „При лог за не по сто је ћи јав
ни ну жник“, „… Ђе лем, ђе лем …“, „Ка ко се ре ши ти по кој ни ка“, 
„Бам би ленд“, „Ле це дер ско ср це“, „Савремена Барбика“, „Групни 
портрет са дамом“, „Жу то дуг ме“, „Др ве ни адво кат“, „Светлост 
слеђених суза“, „Са чу ва ти до сто јан ство“.

Дру га це ли на до но си, ка ко и сто ји у на сло ву „II ПРЕ ПЕ
ВИ Вла шке ба сме“*, пре пев вла шке ба сме „До бро ју тро, ре ко 
Јор дан ска!“

*) Та ко гла си на слов ру ко пи сне збир ке за бе ле же них вла шких на род них умо тво ри
на. За бе ле жи ли су их Алек сан дар Лу кић, та да глав ни и од го вор ни уред ник књи
жев ног ча со пи са Бра ни че во, ро дом из се ла Ми шље нов ца, и Бен Мла де но вић, 
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Тре ћа це ли на до но си, ка ко и сто ји у на сло ву, „III ПОД
СТИ ЦА ЊА“, писма сарадницима ко ја сам слао, као уред ник 
Бра ни че ва број ним са рад ни ци ма, под сти чу ћи их да про го во ре 

про фе сор ге о гра фи је, ро дом из Аљу до ва. За бе ле жи ли су их то ком 1992. го ди не 
у се ли ма Аљу до во, Ко би ље, Ма на сти ри ца и Ве ли ка Сла на. Све је те при ме ре из
вор них на род них умо тво ри на са вла шког на срп ски пре пе вао Алек сан дар Лу кић, 
и нај ве ћи део те збир ке об ја вљу је се ов де. По гле дај те те из вр сне при ме ре, ка да је 
реч о ба сма ма, о са мом тек сту вла шких ба са ма: из њих бли ста ју при ро да и дух, 
си ла и енер ги ја ко ја под сти че. („Та си ла, ко ја не ре спек ту је кван ти тет, ко јој и це
ли на и по је ди но сти слу же као ње ни пу те ви спро вод ни ци и ка на ли, ша ље свој 
осмех ју тру, и ука пљу је сво ју су шти ну у сва ку ки шну ка пљи цу. Сва ки нас мо ме
нат и сва ка ствар упу ћу је на то, јер мо же му дрост де ло ва ти у сва кој фор ми. Она 
је у нас са су та као крв; она нас тр за као бол. Она до ла зи к на ма као за до вољ ство 
или ра дост. Она нас оба ви ја у тмур ним и ме лан хо лич ним да ни ма, као и у да ни ма 
ве се лог ра да. Ми ни кад не упо зна је мо од мах ње зи ну су шти ну, не го тек по сле ду
го вре ме на“, Емер сон, При ро да.)
На ла зе ћи се не где у бли зи ни сре ди шта, ге о граф ског и ми то ло шког цен тра Бал ка
на, Звижд и Хо мо ље пред ста вља ју јед ну област, ко ја је сти ца јем окол но сти, би ла 
као не ка вр ста при род ног ре зер ва та, упр кос све му на пред ре че ном. Да ли је при
ро да овог под не бља бо га та или си ро ма шна? Она је од оне ма те ри је, јед не је ди не, 
од ко је је сва ва си о на, од ма те ри је ко ја има у глав ном две осо би не. „При ро да је 
увек до след на и ако се чи ни, да по сту па кад ка да про тив сво јих ро ђе них за ко на. 
Она се др жи сво јих за ко на, и у исто вре ме га зи пре ко њих. (…) Про стор ег зи сти
ра за то, да се зе маљ ска ство ре ња мо гу рас по ре ди ти и јед но од дру го га ра ста ви
ти. Ме ђу тим, оде нув ши пти цу пер јем, да је јој мо гућ ност да мо же сву да бо ра ви ти. 
Она ства ра увек у прав цу са вр шен ства, али, умет ник иде на траг, тра же ћи ма те
ри ја ла и из но ва по чи ње с пр вим еле мен ти ма, и ако је умет ност знат но од ма кла 
на пред. Да ни је та ко, све би про па ло. Кад по гле да мо ко је умет нич ко де ло, чи ни 
нам се, да смо за ви ри ли у си стем пра вил них про ме на. Биљ ке су омла ди на све та, 
спрем ни це на пу ње не здра вљем и сна гом, али оне опи па ва ју пут пре ма го ре, пре
ма све сти. Др ве та су не са вр ше ни љу ди, и као да ту гу ју што су при ве за на за јед но 
ме сто… Ја вор и па прат су још не по ква ре ни, но, и они ће без сум ње чим до ђу до 
све сти, про кли ња ти и кле ти…“ При се ти ти се ов де Емер со на ва ља и због оних 
не ко ли ко ми сли, по ред оста лог, да: Све оно, што је у на ма нај бо ље, во ли при ро ду. 
У на шем за ви ча ју, Зви жду и Хо мо љу, увек сам ви део ја сно да је чо век пао, али да 
при ро да сто ји ус прав но, и слу жи као не ка вр ста ди фе рен ци јал ног по ка за те ља, 
да по ка же од сут ност или при сут ност бо жан ског осе ћа ја у чо ве ку. Да ли је би
ло слу ча јан онај на слов ру ко ве ти пре ве де них вла шких на род них пе са ма ко ји сам 
об ја вио пре че тврт ве ка: Из вор чић са во дом? Не. То по но во схва тим, за те као се у 
не ком вла шком или срп ском се лу Зви жда и Хо мо ља, или у на шем род ном Ми
шље нов цу, ше та ју ћи оба ла ма по то ка. „Кло бу ча сти вр тлог на по вр ши ни по то ка 
уво ди нас у тај ну ме ха ни ку не ба. Сва ка је шкољ ка на оба ли кључ за то.“ На род не 
умо тво ри не ме при вла че сво јим маг не ти змом, као и при род но раз ви ја ње нај ком
пли ко ва ни јих фор ми…
(„При ро да је ин кар на ци ја ду ха и вра ћа се опет ду ху, као што од ле да по ста је опет 
во да и гас. Свет је стр мо гла вље ни дух и та ете рич на есен ци ја гле да увек, да се 
опет пре тво ри у ста ње сло бод ног ду ха. Оту да до ла зи си ла и оштри на ути ца ја 
при род них пред ме та, ор ган ских и нео р ган ских, на дух. 6овек у за то че њу, чо век у 
кри ста лу, чо век у биљ ци го во ри са без лич ним бо гочо ве ком.“)
Алек сан дар Лу кић и Бен Мла де но вић за бе ле жи ли су сво ју збир ку у кра ју кроз 
ко ји се про ла зи ка да се иде у Хо мо ље, о ко ме го во ри г. Ми лој ко вић, у пре двор ју 
Хо мо ља. Учи ни ли су јед ну из ван ред ну ствар. Учи ни ли су до ступ ним део дра го це
ног на род ног бла га Зви жда и Хо мо ља и са чу ва ли га за бу ду ћа вре ме на. Увек сам 
из но ва, са из у зет ним уз бу ђе њем чи тао, на ро чи то, крај Лу ки ће ве – Мла де но ви
ће ве збир ке, пе сме VII и VI II ци клу са, ме ђу ко ји ма има ван ред них при ме ра. За
пи си ва чи ма и пре во ди о цу се по сре ћи ло да на ђу пра ве ка зи ва че и нај бо љи из раз. 
(Преузето из Алманаха за живу традицију, књижевност и алхемију, М. Л.)
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о ак ту ел ним и го ру ћим про бле ми ма са вре ме не срп ске књи
жев но сти – „Без да на умет ност?“, „Успех и не у спех у жи во ту 
и ли те ра ту ри“, „Тра же ње Ср би је и ње ног из ра жа ва ња“, као и 
образложењa: „Ми ла но вић и Да мја нов добитници књижевни 
награде ‘Госпођин вир’ за дела Пола века ћутања и Историја 
као апокриф“ и „За што је књи жев на на гра да ‘Го спо ђин вир’ за 
2009. го ди ну до де ље на Ву ку Дра шко ви ћу“.

Че твр та це ли на „IV УМЕТ НОСТ БУ ДУЋ НО СТИ“ до но си 
тек сто ве – огле де о умет но сти бу дућ но сти, пи са них на осно ву 
мо је књи ге огле да Је ван ђе ље Ми ро сла вље во ко ја је го то во не по
зна та ши рој чи та лач кој пу бли ци у Ср би ји. 

Та ко су се, са бра ни, на јед ном ме сту, ов де, на шли мно ги 
мо ји тек сто ви ра су ти на ра зним стра на ма. По ве зу је их оно 
на пр ви по глед не ви дљи во, не из ре ци во, оно из ме ђу – ми та
ре ња чу до ви шта и умет но сти бу дућ но сти, дух кри ти ча рапе
сни ка, крст ако хо ће те, и рас ту ра ње ма гле, ко ја гу ши срп ску 
књи жев ност…

У По жа рев цу, пр вог да на про ле ћа 2010.
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БЕ ЛЕ ШКА О ПИ СЦУ

Алек сан дар Лу кић је ро ђен (1957) у Ми шље нов цу, код По
жа рев ца, Ср би ја.

Об ја вио је сле де ће књи ге: У ва го ну Ро за но ва (КОС, Бе о град 
1986, за ко ји је до био Бран ко ву на гра ду), Осни вач под зем не 
пре сто ни це (За ве ти не, Бе о град 1991), Стра шни суд, 1 (Уни рекс 
– КЗ „Вла ди мир Ми ју шко вић“, Ник шић 1991, за ко ји је до био 
на гра ду За ло га), Евро па (Вре ме књи ге, Бе о град, 1995), Вам пи-
ро ви ћи (Ал ма нах за жи ву тра ди ци ју, књи жев ност и ал хе ми ју 
/Бе о град/, 1/1998), Брод лу да ка (На род на књи га, Бе о град 2001, 
за ко ји је до био на гра ду „Ср ба Ми тић“ 2002), као и Ле ген де о 
ра мон да ма и ру жи ча стом пе ску ме се че вог смак ну ћа (Про све та, 
Бе о град 1991), У до ли ни зи до ва (Еди ци ја Бра ни че во, По жа ре вац 
2003), Ја спис (На род на књи га, Бе о град 2007), Не спо ми њи ђа-
во ла (КОВ, Вр шац 2009), дра му, тј. фар су Ве се ла му ми ја (Ов дје 
/Под го ри ца/, 1998). За јед но са Б. Мла де но ви ћем пре вео је на 
срп ски Вла шке ба сме (збир ку вла шких ба са ма за бе ле же них у 
се ве ро и сточ ној Ср би ји, Ал ма нах за жи ву тра ди ци ју, књи жев-
ност и ал хе ми ју /Бе о град/, 1/1998, 58–70). Об ја вио је и ро ман 
Ma e stro per Pje tro (За ве ти не, Бе о град 2001, за ко ји је до био на
гра ду „Др во жи во та“). Осни вач је и уред ник Ал ма на ха за жи ву 
тра ди ци ју, књи жев ност и ал хе ми ју. Aл ександар Лу кић је пр ви 
до бит ник нај ви ше књи жев не на гра де Еди ци је За ве ти не – Ам-
блем тај ног пи сма све та, за књи гу Ја спис (2008). У Ко лу I Би-
бли о те ке До бит ни ци књи жев не на гра де Ам блем тај ног пи сма 
све та об ја вље ни су Са бра ни ра до ви: Алек сан дар Лу кић (CD, 
За ве ти не, 2008).

Жи ви и ра ди у По жа рев цу. Уред ник је „Еди ци је Бра ни че во“ 
и ча со пи са Бра ни че во.
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