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Размишљање о Орфеју и Сотони данас
Свеколика Библија говори и сања истовремено док наја
вљује коначну пропаст насилника и уздигнуће малених. Изра
елац сања о сили која се намеће трајно, а сила којом се човек
може наметнути јесте на првом месту сила руке и бокова, снага
колена која не клецају, срца која остају постојано у борби. Бо
гати и зликовци црпу своју силу из свог богатства, то је сабла
жњива сила. Постоји сила у служби Бога, постоји снага у сла
бости. Постоји сила у служби Сотоне. Библија овим означује
биће које је само по себи невидљиво, али чије је деловање или
утицај нес умњиво у поступању других бића (зли или нечисти
духови) или пак у напасти. Сотона или зли духови имају моћ
над грешним човечанством; свака болест је знак Сотонине мо
ћи над људима. Суочавајући се с болешћу, опседнутошћу, Исус
се суочава са самим Сотоном; дарујући оздрављење, он побе
ђује управо Сотону.
Насиље произилази из силе, и оно није само сурово разара
ње, силовање, преступ, већ и много шта друго и у њему треба
препознати и животну снагу из које оно извире а које је – и
остајући таквом – склона разорити сам живот. Позивање на
Библију има смисла, јер она не обмањује опис ујући насилничко
стање у којем се налази човечанство, животне снаге и силе смр
ти налазе се у привидној равнотежи. Библија исто тако, и пре
свега, открива да есхатолошки идеал о оном времену када ће се
размахати живот без насиља може постати стварност у Исус у
Христу. Насиље је старо колико и људски род. Убивши Авеља,
Каин је починио насиље: „Крв брата твога из земље к мени ви
че“ – каже Бог. Исус је дошао, запањујући своје савременике и
све људе сложеношћу свога понашања. С Исусом је краљевство
Божје нагло наступило и оно, супротно очекивању Израелаца,
изазива насиље. Својим доласком краљевство Божије покреће
насиље које је тешко описати, али га Исус не крије. Исус се бу
ни против неправедног поретка који је препрека краљевству
Божијем утолико што не прихвата то краљевство. У однос у на
насиље што влада светом, Исус наступа одрешитије него Стари
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Завет. Исус је први био жртва насиља. Он се одупире напасти
да краљевство Божије успостави насилним средствима. Одбија
да буде револуционар политичар и да славу стекне не поднев
ши жртву Распећа, Крста. Исус није проливао крв других, про
лио је властит у крв.
А Орфеј? Славни митски певач и свирач, чија је песма по
могла Јасоновој дружини, Аргонау тима, у многим тренуцима
искушења, враћајући се из Колхиде, задржао се у Тракији, и
ту оженио Еуридиком и наставио да живи међу дивљим Ки
концима. Еуридика је, бежећи од силеџије Аристеја нагазила на
змију која ју је ујела и усмртила. Орфеј је храбро сишао у под
земни свет, надајући се да ће вољену жену повратити у живот.
Својом песмом задивио је Харона, Кербера и тројицу судија
у подземном свет у и Хадово свирепо срце је толико смекша
ло да је пристао да му врати Еуридику, али под условом да је
не сме погледати док не изађе на светлост дана. Враћајући се
из подземља Орфеј је непрестано свирао, показујући тако пут
вољеној жени. Не могавши да одоли љубави, Орфеј се у једном
тренутку окренуо да види да ли га Еуридика прати – и то је био
крај: изгубио ју је заувек. Несрећни певач вратио се међу своје
Киконце, и кад је Дионис са својим менадама стигао у Тракију,
Орфеј је одбио да му укаже поштовање и прихвати његов Култ;
чак је своје сународнике учио другим обредима и мистерија
ма, што је Диониса разбеснело, па је нахушкао своје менаде на
њега. На некој свечаности, док су чекале да мушкарци уђу у
Аполонов храм, у коме је и Орфеј био свештеник, менаде су из
ненада дохватиле пободена копља испред храма, ушле у њега,
поубијале све мушкарце, а Орфеју одсекле ноге и руке, потом и
главу, и све то бациле у таласе реке Хебро. Али Орфејева глава
је пливајући матицом реке стално певала и тако стигла до мо
ра, па и даље. И тако даље.
Ова легенда старе Европе осим што је у приличној мери
потресна, поучна, може бити врло захвална као полазно ста
новиште у разматрању нове/старе теме: књижевност и насиље,
односно данашњи песник и насиље. И Орфеј, и Христ, падају
као жртве насиља.
И многи песници у овом XX веку завршавају трагично,
као Орфеј и Христ. Говори се о неумитним законима истори
је. Владика Николај Велимировић, пак, каже: „Не постоје ни
какви историјски закони. Постоји само морални закон Божји.
Руководећи се тим Законом божјим или газећи га – у име ко
зна чега све не, а пре свега насиља, додајем ја – човечанство је
клецало на знојном и крвавом пут у час ка Богу час од Бога.“
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Велимировић каже: „Постоје само две опредељене и једна нео
предељена воља, света воља Божја, пакосна воља сатанска, и
између њих воља човечија“ (Жетве Господње, Њујорк 1953, 36).
Сва је историја човечанства у оквиру ове три воље, каже
Велимировић.
ИСТОРИЈО, наша моријо,
Прок лет био ко те створио.
Да тебе није ми бисмо давно
Отишли далеко, предалеко.
сматра Милован Данојлић. И још каже:
Сви се жале и свима фали
Или у кући, или у штали
Против нас је трочлана мафија:
Кремљ, Ватикан и Географија!
Данојлић се затим обраћа Светом Сави, уверен да „прозори
су наши ћорави“ и да:
Не бије нас Турчин на Морави
Него баксузлук и рђав глас.
Је ли историја заборавила овај народ? Има ли и колико
смисла призивати је, ту историју која је
другде узела велики захук
у слободи и у једнакости?
Зар нам је оставила само, заиста:
тај зид, где паук
Празнину никако да премости!
Магистра, бедан си нам дала наук:
Како се од муке другом пакости.
Шта је то историја и какву то историју призива песник:
Смилуј се, посети дворе наше,
Испек ли смо ти целог вола
За гозбу, и све су пуне чаше
Вина, што густо је као смола.
Свако те чека попут паше,
Да му се прик лониш сасвим гола!
Песнику је стало до катарсе:
Дођи, опери нас од увреда,
Донеси нам памети, знања и воље,
Излечи нам душу од уједа
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Што их зададоше муве и зоље!
К нама дођи, не иди код суседа,
Јер и он не заслужује ништа боље!
Данојлићева књига песама Зло и наопако (БИГЗ, Београд
1991) обилује примерима, искуствима и размишљањима на те
му живота и историје, историје и зла, насиља и зачетка отпора,
цивилизације и култ уре. У песми „Моја домовина“, Данојлић се
пита: „Јесмо ли криви што нас има свуда“, и каже јетко:
Историјо, курво, хајде, обрежи
И мене у цркви Самодрежи
Ако ти хоћеш, прећи ћу и сам
У католичанство, или у ислам:
Мујезине, брате, не презири ме,
Променићу име и презиме,
Да не будеш усамљен, и једини
Окренут Меки и Медини
Ако треба, постаћу уштва
Рад пријатељства, слоге и друштва.
Прилагодићу се свакој мањини,
С курјацима урлати у планини,
Зелен ћу постати као шпинат,
И од мене ће остати само мој инат!
Данојлић је написао и изванредну песму „Човекове муке“,
где на непуних пет страница, дирнувши у многе табуе најно
вије историје и сишавши у њен пакао, показује шта насиље
и књижевност могу. Насиље је, чини се, увек више могло од
књижевнос ти. У изванредној песми „Мучитељи и жртве“, Да
нојлић вели:
Једни су мучитељи, други жртве;
Жртвама је час теже а час лакше
Ко је изумитељ игре нездраве?
Ко свира на тој лудој свирали?
Данојлић покушава непрестано да нам представи ту пред
ставу и тај комад у коме су многи „играли“ и не знајући то. У
песми „Буђење на крају века“ Данојлић повлачи завес у и указу
је се језива сцена, а на њој они, ми
Одрасли у ропству и хајдучији,
Браниоци народне груде,
Од мученика најмученији,
Међ паметнима највеће луде,
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Вино, у нашој што је вучији,
Једанпут хвале, други пут куде
Такви смо какви смо. Да смо друкчији
Родили бисмо се негде другде.
Гаси се век. Олази воз,
Утек ла риба, омашио лоз,
У руци нам остало пола удила,
Све се сурвало скроз-наскроз,
Гадост је себи пресудила,
И сад, пробуђени, видимо: Броз
Чудовиште је из нашег тужног лудила.
Београдска Политика је у првомајском броју 1990. године
објавила моју песму „Вампировићи“, назначивши да је из моје
збирке Повратно коло, која је у то време већ неколико месеци
чекала у „Просвети“ да буде објављена. Ево те кратке песме:
Села су десетковали, стоку пок лали као вуци
и развукли по спрудовима. Најбоље комаде меса
приграбили су себи, а остало препустили вранама.
Не крче путеве, него газе и ломе што им се испречи.
Долазе из ритова и баруштина које базде на карабит.
Говоре неразумљиве речи.
Терају магарце претоварене робом сумњивог порекла.
Има их доста, не могу се пребројати, као ни мрави.
Што се тиче осталих песама у том рукопис у, већ су биле об
јављене, највише у Књижевној речи, Летопису МС, Савремени
ку и Развитку. Тај рукопис је чекао у „Просвети“ пуне четири
године, и летос, кад је промењено руководство, и кад је „Про
света“ почела да објављује извесне књиге, мени је рукопис, који
је у своје време прихваћен, враћен, без образложења. Већ при
премљен за штампу, рукопис је уместо у штампарију, стигао
натраг у Пожаревац, у моју фиоку!
Насиље и моћ имају мноштво обличја; постоје читави обре
ди спутавања, онемогућавања и гушења. Постоји тиранија ме
диокритета, што другим речима значи: не постоји воља да се,
како би Данојлић рекао, погледа „у очи пуној истини“!
И врсни и неврсни духови – „земље огрезле у дугове“ –
„провртни и превртни“ – постали су незаменљиви, то јест: ве
чити и бесмртни, мучећи своју муку:
Променити име, а суштину
Гурнути у мрак и маглуштину.
Извући се тако смионо
IX

Да се сачува и то, и оно.
Лагати весело, по домаћи
Али се с власти не помаћи,
Пресећи, а да остане несечено,
Рећи, а да није речено,
Јуче комунисти, сад социјалисти,
Ал’ увек исти, увек на листи!
Заменити лево за десно, па затим
Наставити путем познатим,
На суво извући све моћнике
А жртвовати помоћнике,
Открити старе прње у ходу
Не напуштајући команду и мост на броду,
Због пуног чанка и чиније
Одступити два корака од линије,
И, свако под окриљем свог племена,
Сачекати боља времена.
Ево, прикупљају се врсни духови
Да преспавају зиму, као пухови…
Песму „Завршни рачуни“ Данојлић завршава овако:
Поново се родити, али само
Као мушица кратковека,
Не питајући док ле ни камо
С невином тупошћу прачовека.
Пола века, век сам читав чекао
Не знајући шта чекам и шта ме чека,
С тобом, бесмислице лепорека.
А Посланицу непријатељима:
Верујем у знамења небна и изваннебна,
Њима потчиних свој правац и своје сопство.
Скупих у себи све што ми за живот треба:
Пријатеље и непријатеље, потомство, слободу, ропство.
Уста су ми на пети (храним се из родног тла),
Равнодушан према добром и према злом удесу.
Непријатељи моји руше се од зла
које не успеше у мене да унесу.
Мирко Ковач (в. у књ. Европска трулеж, Просвета, Београд
1986, 69) расветљавајући однос писац и политичка тврђава
уочава: „На писце који служе властима умерени људи гледају
с презрењем, а сама власт с неповерењем, јер тачно зна да ће
они, кад се разочарају, постати њени огорчени противници. И
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заиста, веома често, отпадници су постали љута и непомир
љива опозиција. Ту судбину су делили многи писци, бивши на
јамници, али још постоје различити начини њихове пропасти.
Многи су доживели властиту моралну ерозију, поготову кад је
историја разоткрила њихове вође као имбециле и убојице.“
Многе од тих „корисних писаца“ је већ прегазио, или ће
прегазити, онај Милошев Слон Историје. Осим прве књиге пе
сама У вагону Розанова, објавио сам још две: Оснивач подземне
престонице и Страшни суд (1991), акт уелне, не само по томе
што су дирнуле у многе табу-теме, већ пре свега, верујем, по
томе што су биле нес умњив израз суочавања са најстрашни
јим и најдоминантнијим злом и насиљем, не само овог XX века,
него и минулих. Моју другу написану књигу Вампировићи или
Повратно коло велики београдски издавач није смео да објави,
претпостављам, бојећи се насиља политичке тврђаве.
Но, данашњем песнику, истинском, не вреде никакве жало
појке, а што се тиче освртања, оно као и за Орфеја може бити
кобно: па ипак, данашњи песник треба да има храбрости да се
осврне, да још једном сагледа све, по цену да никада не види
своју Еуридику. Политичка тврђава, сам израз упућује на мили
таристички, војни вокабулар, има свој, како Ковач каже, „онај
већ гласовити рекламни хит једног погребног предузећа: Ви са
мо умрите, а остало препустите нама! – Погребници у тота
литарној држави опустоше те још за живота, и ти си само
мртвац за којег они живе, или слепац за којег они гледају. Али
твој људски мото требало би да буде: – Свет ћу гледати својим
очима, његова добра и његова зла! И нећу се предати ни мртав!“
Књижевност је – како пише Ковач – ПОТПУНИ ДОГАЂАЈ.
Књижевност би могла да тежи заштити светости живота, ма
да у том свом науму има много мања средства од парламената
и кабинета ратних, или неколицине, или само једног моћника.
Свако насиље, оно најмање и оно највеће, прожето је злом, у
коме је помешано опако, зверско и свирепо. Нема сигурног лека
како да се човек спасе од тоталног насиља, једини лек је онај ко
ји важи и за кугу: бежати од њега што даље и што се брже може.
Паунд пише 1918. године: „Критика није ограничавајуће
описивање или скуп забрана. Она обезбеђује утврђене полазне
тачке. Она може раздрмати тромог читаоца. Мало тога што
је у њој добро углавном се налази у залуталим реченицама.“
Мајка свих ствари, рат (Хераклит) – породила је толико на
каза и чудовишта за коју би не пет, него пет стотина страница
текста било премало! Животи и крв грађана су веома вредни.
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„Крв грађана то је малтер којим се зидају државе тирана;
стога би свак морао да настоји да се у његовој земљи не подижу
такве палате“, написао је Франческо Гвичардини (Андрићев
превод).
Насиље је старо и има старе облике; књижевност би могла
нешто да учини, прежући човека у нове облике, иако се он те
шко преже. Орфеј данас не мора да силази у лимб и пакао, до
вољно је да закорачи преко прага своје собе и осаме. Миодраг
Павловић у песми „Силазак у лимб“ каже:
Чудовишта се тетурају,
не зна се њихова врста,
сличне су уљу кад се проспе,
језичине им ко влажно рубље по нама
и преко свега мастило неписменог мрака.
Чудимо се како нам поглед још ради
и саветује да се склонимо под земљу;
није баш рат, али пођи да се скријеш
међу бившу гамад
што нам сад изгледа весело и чедно
у поређењу… сва су поређења пала
и око је свачије разроко.
Ко зна где су врата?
Божанско последњу поруку шаље
преко мрк лог мрака.
Ти стихови из давно објављене књиге Светли и тамни пра
зници, акт уелни су и данас.
Андрић је преводио Гвичардинија, не Макијавелија, који
пише смела упутства за идеалног владаоца – Гвичардинија, да
кле, који бележи ситна искуства за ћифте и бирократе.
Гвичардинија, који је имао, као и Етјен де ла Боеси, аутор
Расправе о добровољном ропству, узлете попут овог: „Тиранин
улаже сав могући труд да открије тајну коју носиш у души; он
ти ласка, води с тобом дуге разговоре, шаље људе који по њего
вом налогу постају с тобом присни да би те посматрали; те
шко је чувати се свих тих мрежа; али ако хоћеш да те не про
зре, старај се о томе бриж љиво и чувај се свом вештином свих
ствари које могу да те одају, не дај да те прозре и у то улажи
онолико труда колико он улаже да би те прозрео.“
Орфеј стоји на вратима пакла, данас; окружује га апати
ја, чији је смисао, како је Јовица Аћин приметио у поговору
књизи Маркиза де Сада Уживање у злочину (Градац, 1989, 72),
понављање, апатично понављање „апсолутно (…) равнодушно
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према истини и лажи, с оне стране је, тамо где влада разврат“.
Треба се чувати ума који је содомизован.
Равнодушност је гнусна ствар. Она је израз бестрасне
хладноће која се захтева приликом вршења ма каквог злоде
ла, насиља. Орфеј на вратима пакла прис уствује примерним и
непримерним перверзијама. Орфеј мора да крене даље од содо
мизовања, средишне де садовске перверзије, што даље од си
стематске јаловости. Према испит у невиности, испит у савести.
Апатија и њено понављање, апсолутна апатија која људе „је
дина може одржати у стању перманентне трансгресије“, обез
беђује напредак у злочину, у насиљу, у уживању у злочину и
насиљу. Аћин зна да је апатија „аскетска пракса, она је пракса
радикалног разврата“.
Мирослав Лукић, аутор изванредне књиге Земља Недођија
(БИГЗ, Београд 1993, 12) проговара о насиљу:
Ругоба овог доба гледа око себе
погледом глувонемог.
Храни се заборавом, губитком сена,
гажењем сенки.
Пари се са кучкиним синовима,
полуљудима полупсима.
Карике памћења служе јој
као предјело.
Прошлост је за њу само залогај.
Права су посластица за њу они
који своју главу носе у торби,
или у рукама.
Орфеј, прошавши кроз врата пакла, види догађаје у исто
рији рода људског који као велико звоно, како рече Велими
ровић, звоне „на уши неглувима и позивају њихову савест на
узбуну“. Прис уствује им. Прис уствује бирању између Бога и
сатане, бирању између добротвора и злотвора, бирању између
Исуса и Барабе. Иако на избору добија бараба и Зло и Насиље,
што потврђују сви песници на које сам се за ову прилику по
звао, Орфеј треба да стреми Истини, да ни за длаку не одсту
пи од ње, јер онда за километре одступа од правде и поштења,
за читаве светлосне године од Наде. Орфеј треба да избегава
оно о чему људи говоре, моћ, јер она садржи насиље, а насиље
производи несрећу. Насиље вређа љубав Христову и треба га
зауставити и избегавати, да би избегли гнев љубави. Живимо у
времену кад је порнографија пријемчивија од љубави. Људи су
заборавили да су гости и путници у овом свет у. Толико њих се
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претворило у безобразне госте и путнике. Многи су се острви
ли и никада неће признати своју острвљеност. За свако зло у
себи и свет у они криве другога; себе – никада.
Насиље прелази у навику, оно је постало део свакодневнице.
Циљ насиља је увек нешто коначно, смисао књижевности
– бесконачно.
Народ или човек који верује у силу зла, који улази у ор
таклук са злом, ближе је проклетству него благослову, ближе
је смрти него самом живот у. Не треба подцењивати мали број
оних који су се научили стиду и поштењу, иако су они капи
воде у океану рода злог и прељуботворног. Тој множини се и
Христ обраћао скоро пре две хиљаде година, као отровним
осицама, као лицемерима, као слепим вођама, као будала сле
пим, као змијама и породу аспидином. Милован Данојлић,
проклињући историју као „морију“, руга се онима који нис у
ништа научили, као ни људи који су живели у временима када
је Христос по земљи ходио и чинио чудеса. Где је једно насиље,
ту су одмах многа насиља. Тиранисати, светити се, пљачкати,
уништавати, уживати у злочину, силовати, палити и жарити,
маргинализовати, омаложавати, мрзети, ућуткивати, убијати,
варати, лажно опт уживати, уходити, уцењивати, рекетирати,
подмићивати, заводити – списак би могао бити и дужи! – пе
сник усред пакла, ипак, треба да се окрене оној нашој посло
вици: ближа је кошуља од хаљине. Песнику остаје да понови
молитву: „Чини добро прво својој браћи по вери, па својим ро
ђацима, па суседима, па онда даљњим и по вери и по крви, даљ
ним и даљним до најудаљенијих крајева земље. Да не будемо као
неки такозвани интернационалисти, који су спремни да чине
добро онима најудаљенијима, а да своју најближу браћу, по крви
и вери, оставе да беспомоћно гину и умиру.“
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I
МИТАРЕЊЕ ЧУДОВИШТА

АМБЛЕМ ТАЈНОГ ПИС МА СВЕТА
Шта је поезија, ако не изражава став песника? Ништа. Ја
бих рекао, лупање у кант у. Песник без става, није ништа друго
до онај краставац усред баште братства презрелих краставаца
који се рађа цвета, зри, да би иструлио. Та тужна судбина није
заобишла многобројне илузионисте. Пишући стихове за књигу
песама Јаспис, по ко зна који пут сам се приближио амбис у –
понору бездане уметности. Та поезија представља премошћа
вање понора. Мора да сам подсећао у тим ретким часовима на
дахнућа на минерал који се у додиру са светлошћу распрскава
и сагорева, нестаје. Жишке су пале у понор. Мислио сам да сам
победио!? Али славити нисам имао шта. Преда мном се отво
рио нови понор. Схватио сам, да је тај нови понор моја награда
за писање. Да сам је, итекако заслужио. Тај концерт са јајетом,
мени није апс урдан. Стихови су веза са боговима и временом,
са Падом и двотактним моторима, са говором маслина и паро
брода, са цијуком тек окоћених мишића.
Вечност је рођена на ђубришту. Осећао сам то још у бубњу
матере, пре но што сам угледао свет, који је био слика и при
лика ратног логора. Незадовољан животом који иначе водим,
дружим се са духовима. Писао сам и још увек пишем оно што
зову поезија, знајући да не смем лагати: гоним маглу да не би
никог насамарила. Поезија се сазнаје само поезијом. Моје срце
вуче истина светлија од пива. Вечност која стиже сваку ствар
да дирне, свако златно зрнце да спаси. Поезија није мање бе
смртна од душе. У снази поезије или у поезији снаге човек оби
тава, у будном духу – који нема почетка ни краја – она налази
излазе, али је најзаноснија она славина којом отиче, која се зове
Геније. Поезија не чека врагове, ни да неко повуче завесе вре
мена! Ни да голишави птићи у гнезду добију перје. Ни великог
чистача прашине и устајалости.
Она је чистач. Песник не треба да тражи боље занимање од
оног што је заиста проживео: то је довољно за писца суштин
ске де-конструкције. Поезија има непрес ушне изворе и треба
их изнова откривати. Онде где нема ни помена о изворима.
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Ето, шта ме је гонило да размишљам да је дошло време да се
скину образине осредњих песника са лица малених људи, си
ћушних прасећих очију, што су кроз књижевност и софистику,
уводили народе у огромне учионице апс урда. Српска поезија
друге половине XX века врви од залуталих путника у књижев
ности. Ти залутали путници, сакривени и међу најхваљенијим
писцима, нис у схватили да је песник најрентабилније Божје
откриће, да су песник и Бог више него сам Бог. Поезија није у
Оцу, нити у Сину, већ у Духу, и стога излази из окова Старог и
Новог завета. У поезији се ништа не показује Одозго. Дух нема
своје списе и не познаје поуке. И нема своје туторе, оличене у
свештеницима, идеолозима или назови критичарима. Беседе,
декрети и тестаменти бацају прашину у очи. Тестаментима су
се највише радовали празне главе, адвокати и залутали путни
ци у српској књижевности.
Гледао сам залутале путнике како се отимају о то наслеђе.
Људски је признати да сам патио уместо њих. Био сам сит ло
горских проповедаоница, са којих се са лакоћом пљује на све
оно што је изван бодљикавих жица (државе), у партијском
клубу окупљених око амбиција што порађају деспота, мртвог
братства, с гађењем свакодневно гледам како дефилују сенза
ције корисног грозда издавача, уредници без лица, чији је дух
превасходно трпезаријски, по мери и укус у Управе логора.
Вреди ли говорити, да најмоћнији издавачи у нас још
увек служе подупирању делимичних истина? Статистичким
карикат урама.
Хоће ли ко то да чује? Наша Итака је огрезла у срамоти гу
шћој од вагиналног корова. Не могу да се начудим – је ли то
заиста мој завичај? Докле ће се овде гајити страхопоштовања
уместо части и поноса?
Ја настојим да мој прави завичај буде Светлост и Истина.
Да свако рођен у светлости, има право да брани вид и видљи
вост, облик створен. Не могу отрпети муљ, у који тону породи
це, Орфеј, Одисеј, земљорадници и стари обичаји. Парламент,
где празне речи гуше као удав. Не могу прескочити тај циркус,
ту стихију (историје) – све то, линеарни ток, јер ме заокружује
као јодоформ. Не привлаче ме параде, ма где да се одржавају,
ни грбови ни заставе, већ гробови, јер крај њих има више ти
шине, више услова за размишљање и истине. Са тридесет годи
на човек је у пуној снази, са четрдесет – довољно разборит, са
педесет – може дати добар савет, са шездесет – за старење, са
седамдесет – сед је, са осамдесет – у пуној старости, у деведесе
тој погрбљен и подсећа: О мртвима све најбоље. Иако та изрека
има и другу половину: Првих четрдесет дана одржавајте помен,
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а после говорити све с обзиром на пуну истину. Мени није било
потребно да позајмљујем стихове из древних песама Срба, Руса
или Кинеза, да бих стварно изразио истину. Имао сам стрпље
ња да сачекам да ме пробуди цветање кромпира. А потом да
спознам да свако усамљено дрво преко реке на брегу, на пади
нама кадифеним, јасније је од стотина књига песника које су
младићи прогутали у младости, рачунајући и књиге оних које
историчари поезије светске, европске и националне убрајају у
важније. Усамљено стабло преко реке на брегу није било само
од оног тренутка када сам га обухватио погледом и удубио се у
њега. Самоћа ме је гонила да постављам и одговарам на питања.
Кад песник може да пише све, о свему, зашто да пише којешта?
Постоји прогрес душе, и у њега се морамо поуздати до краја.
Оно што је у српској или балканској поезији било лепо и при
мамљиво, треба и мора да се замени и истисне само нечим леп
шим и тако даље све лепшим од лепшега до у вечност! Песник
на овом свет у мора да зна да има барем неколико сведока који
имају много пријатеља, али да његова патња нема пријатеља.
Мене не одушевљава колективни напор за устоличењем
тзв. великог уметника. Та бледа конт ура обездуховљености,
има алтернативу. Поезију бездане уметности.
Ако песник не изражава истину, онда ту не може бити го
вора о стваралачкој личности. Ако није спреман на жртву, не
ка батали писање. Мало је уметника који познају своју улогу.
Свест о томе да су различити, да је лековит сваки тренутак у
коме поспешују различитост. Лукс уз је имати на данашњи дан
илузију о великом уметнику, „принцу поезије“. Наша књижев
ност има ту потребу да ствара такву илузију. Песник без неоп
ходне храбрости да се суочи са самим собом, са друштвом, са
прошлим и будућим, са светом коме припада, једва да је ноћна
песма славуја, понављање општих аксиома унедоглед, пљување
по сопственом лицу. Чему то служи? Кога то може радовати,
осим чиновника политичке пирамиде? Песник је одговоран се
би. Пре и после свега он се мора уздати у своје послање.
Тако би морало бити у српској поезији јуче, данас, сутра.
У таквом колу, стваралачке личности, дубоки инидвидуалисти
немају шта да траже. Томе сам се учио, и још увек учим. Поези
ја нема кога да изда. Треба да се зна да гађење које ми долази од
илузиониста и презрелих краставаца у свеукупној несаврше
ности, из часа у час постаје подстицајно. Поезија ме испуњава.
Ја знам да срећа није најважнија ствар у живот у, јер човек не
живи зато да би био срећан. Уметност је одвратна и грешна кад
уметник изражава ситне и сопственичке интересе. На крају,
знање не треба прецењивати, патњу не треба потцењивати…
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ПИСАЊЕ ЈЕ МОЈА ПРАВА И ПРВА НАГРАДА*
Иза ковчега Достојевског хтели су студенти да носе њего
ве окове. Умро је у радничкој четврти, на четвртом спрату,
куће – са много станова за издавање. Ове речи запис ује у свом
дневнику Франц Кафка 15. марта 1914. године.
Где је и како умро Србољуб Митић, знамо. Или многи и то
не знају?
Говоре о њему као уклетом песнику, а он је био самоук и пе
сник необичне судбине. Стасао је и израстао из мита и тради
ције краја у коме је рођен. Припадао је свом народу у најискон
скијем смислу као уосталом и Вук Караџић. Није се дао завести
на странпутицу. Та већ се зна, XX век је врвио од песника мута
ната у нашем језику који су опонашали и апсорбовали утицаје
страних песника.
Он није објавио за живота, све што је написао. Његове нај
боље књиге изађоше на светлост дана посмртно.
И данас вреди поновити: њему нис у објављена ни изабрана,
ни сабрана дела.
Мој старији брат Мирослав Лукић, као есејист и антологи
чар, високо је вредновао поезију Србољуба Митића. То потвр
ђује песникова заступљеност у Несебичном музеју, антологији
поезије 1938–2000, као и у Антологији Феникс.
Ја сам, пак, као уредник часописа и „Едиције Браничево“,
1994. године, објавио песников спев Стилити, једну од изван
редних књига српске поезије XX века. Његови рукописи по
смртно објављени показују да је он писац најбољих спевова по
сле Његоша. Песник који је своје дело заокружио сведочењем
о трагизму људског постојања. У трагању за Богом песник га је
заокружио налазећи смисао у Богу. Та религиозна поезија, или
ако више волите – поезија, стреми небеском, Богу. Оно што је
најбоље, по мом осећању, у опус у песника Србољуба Митића, у
времену будућем ће расти и разрастати се.
*)
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Беседа изговорена приликом примања књижевне награде „Србољуб Митић“ у
Малом Црнићу (2002).

Као што су песника Србољуба Митића, поезија а и читање
песника, одржавали до последњег часа. Србољуб Митић је, ве
рујем, слутио, као и Кафка, да је писање слатка и дивна награ
да, али за шта?
Кафка је мислио једне ноћи да је писање награда за службу
ђаволу… Можда има и друкчијег писања, ја познајем само ово;
ноћу, кад не могу да спавам од страха…
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КОЛЕНИКЕ – ВРЕТЕНО?
Размишљајући о Сајму књига у Београду, бавећи се њего
вим феноменом, преда ме искрснуше нека нужна питања. Не
могу отрпети, а да не кажем како та приредба већ деценијама,
до данашњих дана, подсећа на кочију привилегованих весеља
ка, претоварену по нејасним принципима са незаобилазним
главним јунацима од Организатора сајма, Издавача, Писаца,
Уредника, Трговаца, читалаца, до Славне неим
 еноване публике
која међу њима, ваља рећи, има најискренију улогу, дочим без
устезања и фолирања на самом улазу у сајам купује јефтино, а
потом, без стида лиже ушећерену јабуку. Сви су се нашли на
окупу, збијени један уз другог, тешко се овде може распознати
ко је ко? Осим лажи.
И ја сам се затекао у друштву тих весељака, вољно – не
вољно. Какав сам човек, током путовања упозоравах их да се
узму памети и уозбиље, али нико не хте да чује мој савет. Пре
кривине, у кривини, и иза кривине тик уз Саву, говорих им да
ће се сајамска кочија преврнути сама од себе, ако настави ова
квом брзином, нико не верује. Било је џабе говорити, јер, ни
ко није помишљао да промени што у свом понашању. Схватио
сам да се сви ти, ипак, неславни јунаци, збрда здола, утоварени
на сајамску кочију држе опробаног рецепта, као дављеник за
сламку. Тек, негдашњу комунистичку какофонију приредбе, за
менила је апстрактна логика транзицијских закона, која је да се
не лажемо ту да оправда постојећу стварност, опсенама. Након
трауматичног искуства урушавања свих вредности у српском
друштву, међу нама, ни помена о превредновању. Ником није
стало до промена. Па, добро, казах себи. „Ви хоћете забаву: Ко
ленике – вретено? Кад је тако, ето вам коленике вретено!
Сујете писаца и издавача су намирене. Организатори слу
тим, трљају руке, сумирајући финансијску добит. Публика се
једина, најдисциплинованија у организованим посетама, вр
ћешила знаменитим сајамским улицама током 2007. године, те
се седам дана бесциљног кружења халама заврши хепиендом,
са каквом купљеном књигом, сакривеном у цегеру. Која је то
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књига окончала у цегеру? Зар је важно? Јадац, Кувар, Речник
магије, Уџбеник из медицине, Освећена икона, или? Кога је за
то брига? Долап се окретао. Политика је дељена џабе из дана у
дан, спакована такође у шарену кес у, а у њеном додатку „Свет
књиге“ бесплатна разгледница са смешком српских писаца –
групни портрет, њихове мисли и мудрости сабијени у два реда,
о Сајму књига, наравно, сума сумарум у суперлативу.
„До следећег виђења другови! Сајам књига, био је и про
шао, марш на читање!“ У земљи Србији статистички подаци
неумољиво сведоче да је већина становништва формално пи
смена, али, организаторима приредбе важнији је број прода
тих улазница, од чињенице колико се у нас доиста чита? Од
чињенице каква је вајда од вашара? Да би, рецимо, приредба
морала да се мења, да има другачији изглед и суштину. Можда
би у њеном средишту требала и морала бити дела домаћег пи
сца, те да би по томе, такође и издавачи у вредносном смислу,
са насловима домаћих писаца морали чинити окосницу мани
фестације? Зашто прећутати, а не рећи да имају позорнију по
зицију, према дару и мару, служењу домаћој литерат ури, броју
објављених домаћих наслова?
Досадашња канонизација издавача подсећа на праисториј
ску животињу, којој су отказале ноге. Овакав сајам, какав је
већ, постао је старац, субординирана пирамида. Комунистич
ки Св. Павле. Неспособан да се мења. Какав је то Сајам, ако на
његовим ударним местима из године у годину посађени чуче
издавачи државне провинијенције: „Службени гласник“, „Вој
но издавачки завод“, „Министарство унутрашњих послова“,
„Завод за уџбенике“, итд?! Виђен фолклор.
Колико та мртва схема, доприноси или штети нашој све
укупној култ ури. Ко ће се осмелити да последице сагледа? Да
каже: доста!
За београдску приредбу књига важне су оркестриране сен
зације, које ће по свему судећи, безобразне ученице и старо
модне библиотекарке препричавати диљем Србије. Вала и јест,
било је дивно гледати у предвечерњим сатима српског писца
Милорада Павића коме је издавач, понет угледом писца код
женске популације и у Академији, а можда и зарад његове пре
познатљиве луле, изнео астал на главну штрафт у и посадио га
да ћаска са читаоцима и торбари? Мало даље, скоро преко пу
та, згодна списатељица чији се пупак видео, већи од поморан
џе, свраћала је купце књига на штанд свог издавача молећи их
да купе њену најновију књигу како би им је потписала пенка
лом, сефте.
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На штанду издавача са стажом, конспиративан проноси се
шапат како ће се Добрица појавити да потпис ује Власт. Писац
до писца, на задатку. Итд, итсл. Задивљујући је био изглед ди
ректора Завода за уџбенике, у општој гунгули, у беспрекорно
испегланом оделу, за кога је већина сајамске публике могла по
мислити да је ревносни службеник државне безбедности, јер
само такви ликови држе до елеганције. Уредници зује попут
осица, тамо-амо, исти, штрумфле. Министар култ уре чино
дејствује на озбиљном државном послу (лањски откуп књига
за библиотеке, може да чека, ствар треба да се крчка, пре но
се зготиви) запажено представљајући државу на италијанском
штанду, са оним дежурним Академиком двометрашем, што се
разуме у вина.
Да у држави Србији недостаје добро осмишљена и уређе
на политика у култ ури, издаваштву, стат ус у писаца, позицији
књиге као култ урног добра, па према томе и у организацији
Сајма књига, сулудо је доказивати. Савет сајма не сме бити за
штићен од јавне критике, као какав ретки медвед у зимовнику.
Јер, ако господа из Савета сајма ни на једној свадби не беху ку
мови, ваљда су гледали кроз плот како кум треба да се понаша.
Толико је Сајмова књига широм света, са којих се подсти
цајна искуства могу у београдски сајам књига уградити. За по
четак, пут под ноге. Улога српске књижевности прецењена је у
свет у, а и код нас, од стране домаћих култ уртрегера, но, то не
значи да српска књижевност треба да буде без штанда на сај
му књига у Франкфурт у? Запитајмо се, ко размишља о култ у
ри код нас, о српској књижевности, о, о, о…? Поновимо шта је
створио тај друштвено користан грозд бирократа? Која и каква
дела репрезент ују њих? Јес у ли где сазидали пољски WC? Нека
известе о томе. Док то не учине, онда бар нека уче код одговор
нијих култ ура и књижевности, шта се ваља чинити, за почетак
ево им блиске култ уре Грчке. Не боли, другови, не плашите се.
Не плашите се! Књиге српских писаца по професионалној
дужности, уз минималне дневнице, читају лектори и коректо
ри. Славни да су лектори и коректори. Нек, већина искрено
лиже и даље ушећерену јабуку и маршира сајамским улицама,
у Европу – корак напред, назад два. За који месец, биће обе
лодањен извештај Народне библиотеке Србије о најчитанијој
књизи код нас. А потом, следи награда! Сретењско мече. Коле
нике – вретено.
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МИТАРЕЊЕ ЧУДОВИШТА
Трећа Србија је у клими општег колективног лажидуха,
још увек неостварен пројекат. Он почива у срцима неколици
не нас који залажући се за Њу пристајемо да идемо раз света.
Труд је био и остао вредан напора. Ми нисмо вољни да будемо
потчињени.
Уобичајено скривање иза народа, чине лицемери, намерни
чекању нових прилика како би показали свој егоизам и пустош
епохе. Њих смо се нагледали, јуче, данас, нажалост, примери
накарадног наслеђа и ђубришта какистократије која једе своју
идеју неће изостати ни сутра.
И ћорав човек види да октобарска револуција у Србији, ни
је упокојила тоталитарни дух комунистичког диносауруса.
Демонтирање политичког система у коме је доминирао ко
минтерновски дух и култ Вође је изостао. И након револуције,
на цени су остали одани и послушни, како рече приповедач
Мирољуб Милановић: „Држали су се један другог као пијан
плота и на изборима редовно мењали положаје.“ Помоћи нам
није било.
Митарење чудовишта се десило. Изгледа да нисмо могли с
њим, а ни без њега. На чију штет у?
Србија после октобарске револуције свела се на шињел
политичке партије. Отуда је и потрајала као врбов клин. Сва
је прилика да другачије није ни могло бити кад су комунисти
напрасно постали демократе. Мени се чини да су некадашње
комунистичке комесаре наследили маргиналци, комесари које
је избацио поводањ револуције. Ти комесари су исувише били
сапети у властитом губитништву за подвиг који су морали учи
нити. Јунаци ироније, комунистичке стрине и тетке и домаћи
це марксизма нашле су се у редовима новопечених демократа.
Апс урд достојан литерат уре.
Пожаревац је пример такве трагедије.
Пријатељи су нас насамарили. Стога је морало да пукне да
би Трећа Србија стигла међу нас. Ко би поверовао да смо све то
издржали? Нико. Осим нас.
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ПАР ОХИЈСКИ ДУХ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОС ТИ
Борба: Како видите садашњи тренутак српске књижевности?
Александар Лукић: Српска књижевност је исувише парохи
јална. У свему. И ту чини се нема помоћи. У овом тренутку она
подсећа на какву праисторијску животињу којој отказују ноге.
Њена издаја је потпуна и дефинитивна. Јер, да подсетим многе
су лажи у њој устоличене у двадесетом веку, тачније у другој
половини тог века, да се неће скоро отребити од њих. Већина
писаца зидала је бункере илузија у њој, подупирући издају. Оно
што је пак и било солидно у њеним провинцијским оквирима,
Киш, Ковач, Шејка, партизански првоборци „књижевни јани
чари“ потрудише се да здушно растргну и униште. Без мило
сти. Тим бешчасницима у српској књижевности нис у била по
требна истинита дела. Већ књижевна лаж на којој су могли да
се гоје и слава која је допирала до шалтера државних благајни.
Бедуини српске књижевности нис у ни слутили да стварност
има другачије лице. Да стварност која није литерарно савла
дана није ни мртва, него се увек враћа као неподношљива са
дашњост. Али мали народи – какав је и српски – имају своје
неиживљене страсти, пристрасности, комплексе и сурову ло
гику парохије. Какав народ, таква му је и војска, власт, полици
ја, демократија. Вреди ли икоме овде данас словити изнова да
је српска књижевност прецењена: Црњански, Андрић, Пекић,
Ж. Павловић, Милорад Павић, Миодраг Павловић, Попа, Ла
лић, итд.
Треба ли заиста понављати да ће у скоријој будућности
многи бити сведени на меру свог талента, ако су га имали. Ма
о коме да је реч: Ћосићу или Исаковићу? Или? Списак је поду
гачак. Они који су поникли у близини власти, размножавају се
ванкњижевним „оплођавањем“: Псеудохијерархијама, псеудо
канонизацијама, псеудоантологијама, Псеудо…
Превредновање парохијалног духа у српској књижевно
сти је нужно. Тачније његовог учинка, његовог инвентара.
Што пре, то боље. Најповлашћенији простор у том послу мора
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имати: нова митологија. Истинита књижевност. Књижевност
која се не може фалсификовати. Која има само два циља: исти
ну и лепот у.
Борба: На почетку смо трећег миленијума. Којим водама
пријањају савремени ствараоци?
Александар Лукић: Српска књижевност и на почетку трећег
миленијума наставља по инерцији губитника. Хоћу рећи нема
битних стваралачких искорака. Оно ако ћемо право говорити,
српска књижевност данас пролази кроз најгрозоморније дане у
својој васколикој историји. Међу онима који то омогућују, који
је разграђују и растачу има доста оних са књижевном биогра
фијом. У српској парохији о том удес у неће нико ни да зуцне,
од писаца до академика, лакше је не замерати се. Нигде нема
толико камелеона, као што их је у овом народу. Не верујем да
је игде на земаљској кугли у тој мери развијен осећај за трпље
њем и мазохизмом! Магла, прашина, дим, струготина, лутке,
фабрика лутака, базара и куплераја. Права оргија књижевних
надуваних балона, који и не слуте колико је узбудљивија нај
обичнија порнографија. Све је у сенци политике, трговине и
донекле религије – најпрљавијих ствари – да се човеку смучи
шта се све данас објављује као уметност.
Борба: Имате ли за неке и речи хвале?
Александар Лукић: Овде нико не заслужује честити ком
плимент. Издавачи су се срозали до врага. Савремена српска
књижевност, поезија, проза, есејистика, тзв. критика – то је
позориште апс урда. Причати о уметничкој и небеској нацији,
сасвим анонимној на небу и још непознатијој у свет у посао је
за домаће пауке. Савремена српска књижевност је као човек
испод ормана. Пуна је књижевника и фарисеја, згомиланих као
сардине у конзерви. Многи су налик на Јону, доспели у утробу
кита. Али, не треба кукати, биће вајде. Неки млади и неоптере
ћени људи од успомена на тиранију медиокритета имаће дивну
грађу за писање будућих књига.
Борба: Да кажемо нешто и о наградама. Колико су оне сти
мулативне, а колико девалвиране?
Александар Лукић: Ни мањег народа, ни више књижевних
награда. Бранкова – за прву књигу песама, НИН-ова за роман
године, Његошева, Дучићева, Змајева, Ђурина, Дисова, Дра
инчева, Боре Станковића, Бранка Миљковића, Бранка Ћо
пића, Меше Селимовића, Андрићева, Попина, Србе Митића,
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Виталова, и три стотине других. Све награде у Срба су време
ном доживеле као и валута ове земље – „инфлацију“. Многе од
њих неки су добили пре но су и написали књигу.
Књижевна критика, шта то беше? Нема ни једног члана жи
рија у овој земљи коме се не би могло приговорити. Овде на
грађивања нечему другом служе а не подстицању и подршци
стваралаца који то и заслужују. Према томе, добити, неку књи
жевну награду, овде, не значи ништа, до – срозавање. Зашто?
Зато што нема велике личности, поузданог књижевног судије,
има пуно малих људи, који су се докопали универзитетских ка
тедарских бусија и свиг других синекура.
Борба: Шта би књижевна критика на то рекла? Који су ње
ни аршини у оцењивању књижевног дела?
Александар Лукић: Уместо књижевне критике и књижев
них жирија ми имамо – метафорично речено Црног Арапина,
на једној страни и на другој нашу савремену књижевност која
полако умире у белом дому као пропаст мушкараца. Они ретки
наши најбољи писци налик су на Боланог Дојчина. Друге судби
не они ни немају, нити другу судбину могу одабрати. Ми имамо
читав низ Налбантина, који су занате изучили у врзином ко
лу епохе Хокус-покуса. Наши књижевни критичари су отуђени
умишљени, мали, врло мали људи, пат уљци сапети као крава
која пасе траву. Колико јуче дирљиво су се такмичили у нави
јању и проглашавању својих пријатеља за горостасе у српској
књижевности, устоличавајући неке од њих као принчеве у по
езији, а неке као Курчевић Андрије у прози – правили су листе
XX века, деценије, „А“ листе, „Б“ листе, „сто најбољих“, прити
снути под орманом. Има ли и једног српског писца последњих
деценија којему треба завидети на таквој слави после свега?
Српска књижевност друге половине двадесетог века је ап
солутно прецењена од сурогата. Нити има довољно уметности
која је племенита, нити критике, која је света.
Борба: А књижевна јавност? Под чијим је она утицајем?
Александар Лукић: Књижевна јавност у нас је онаква какав
је и народ. Годинама подсећа на зону сумрака. Пристала је или
била натерана на обмане и притисак нају тицајнијих медија,
најтиражнијих дневних новина. Они који су најприс утнији у
књижевној јавности, на овај или онај начин представљају књи
жевне арлекине.
Та тужна понављања удес су и патент српске књижевности.
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Манипулатори су неуспели ствараоци неспособни да ство
ре оригинално дело. Задовољавају се да могу да покупе мрвице
са стола. Они само врше своју дужност. Чекају нове прилике.
Крај познат. За Божић или Ускрс објављују песме у тиражним
новинама, раме уз раме са посланицом Патријарха.
Борба: Постоји ли тзв. „интелект уална провинција“ и има
ли стваралачке разлике између оних који истину и лепот у от
кривају у метрополи и некој тамо недођији?
Александар Лукић: За ствараоца који као руски геније узима
на себе најтежи терет, пролазећи кроз трагедију стваралаштва,
провинција не постоји. Треба ли понављати да књижевност не
познаје границе, да Дух не признаје границе. Модерна уметност
је пролазна и води према другачијем стваралаштву. Њени под
визи нису тако велики као њена трагања и патње. Уосталом,
човек је најрентабилније Божије откриће. Поезија није у Оцу,
нити у Сину, већ у Духу, и стога излази из окова Старог и Новог
завета. У поезију се ништа не показује Одозго. Дух нема своје
туторе, оличене у свештеницима, идеолозима или назови кри
тичарима естетама. Поезија је Боголика Слобода. Откривање
лика Творца у Песнику. Ја се увек налазим на своме имању. У за
вичају Истине, далеко од култ уре и великог религиозног неуспе
ха. Далеко од уметности – неуспеха у стварању лепоте; далеко од
породице и полне љубави; неуспеха у стварању љубави; далеко
од морала и права – неуспеха у стварању људских односа; дале
ко од привреде и технике – неуспеха у стваралачкој владавини
човека над природом… Ево ме овде, где се остварује сазнање.
Где је лепота, а не симбол лепоте, где је љубав, а не симбол
љубави, овде где се све преображава.
Разговор водио: Драгиша Живадиновић (27–28. октобар 2001.)
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МАЈС ТОРИ ЗА БОЈАДИСАЊЕ ВУНЕ
Борба: Да ли песник данас може схватити себе и свет гле
дајући у звезде? Или је потребно нешто друго? Може ли човек
победити судбину?
Александар Лукић: Звезде су привилеговане да нам не мо
рају пружати одговоре, оне су доказ сам по себи. „Верују“ у њи
ховом случају има више смисла од оног записаног у Библији.
Ствар је јасна, одговор човек мора да потражи сам.
Помислимо ли на све јунаке из прошлости, сетимо ли се
њихових имена и дела, видећемо да је већина неславно заврши
ла, на вешалима, или у каквом боју, или пак од руку сродника у
мраку, распорен од учкура до бијела грла. Списак је дугачак те
претпостављам да се о мучитељима мора размишљати. Такви
међу нама шетају. Сви су они деспоти по мери својих дела.
Мањина зна да су једне књиге важиле јуче, и да ће друге
бити писане сутра. Ја се надам да се ми нисмо родили за радну
снагу у неком логору.
Борба: На шта Вам личе наше акт уелне култ урне, књижевне
и друге прилике?
Александар Лукић: На смех и сузе, на аплаузе незасите пу
блике што рукама млатара по ваздуху, као да извлачи џигер
њачу из свињске утробе не вреди трошити речи. Сеансе буду
и прођу.
Ја сам од оних писаца који зна да и време има своје празне
рупе, од оних који поред висака верује и паучини. Овде засад
немамо другог избора до да жалимо непоуздане пријатеље, Ср
бију са буком шерпи и канти, Србију без концепта, препуштену
на милост и немилост, плићаку реке и ожеднелим животињама.
Час историје за мајмунчиће пуштене са ланца је почео.
Диктат ура просечних духова прети са свих страна, нико од
њих неће ни да чује да простит уција захтева скровитије место.
Политичари припремају пекмез џеза, окружени истоми
шљеницима што узвикују реч демократија чешће но да врше
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малу нужду. Ти малени људи, несвеобухватни и непостојани
у сопственом губитништву, не схватају зашто служе обреди и
сложена процедура. Због тога Србија подсећа на обесног мај
стора за бојадисање вуне.
Борба: Докле ће трајати овде чекање литерат уре и Годоа?
Александар Лукић: „Данас је, нарочито код нас, све у знаку
фељтона. Надлежни професори – који силом несретних окол
ности и застарелих традиција – стоје на челу и Књижевне
Задруге, и фондова, и издавачких књижара, и установа, и целе
издавачке политике – подижу и негују обичан новинарски фељ
тон! Ми ништа немамо против забаве као такве, подлистка
као таквог, ни укрштених речи ни ребуса ни стрипова! Али ми
се противимо – у име свега што је значајно за културу – да се
подлисци и те укрштене речи подигну на степен литературе и
прогласе за праву светлост при којој треба да гледамо. Тога ниг
де нема! Књижевна задруга не издаје толике праве писце – којих
има – него издаје фељтоне! Академија Наука те фељтоне награ
ђује као књижевност! Издавачи, приватни и званични, иду тим
истим стопама. И горде се примером Академије и Задруге, ме
сто да се извињују. Да: хиљаду пута лакше је издавати крими
налне романе и укрштене речи – но праву књижевност! Ова је и
тежа, и незахвалнија, а њени аутори нису незлобива деца која
чичама љубе руку, него чворновати људи и уметници, са много
мана и ћефова, фантазија и пркоса – такви су већ уметници! И
боље је и лакше – како! чика-професору да прими вредног и бла
гобојажљивог фељтонисту и његов безуб текст! Само – тако
не сме да ради ни Књижевна Задруга, ни Академија – јер није по
среди шта је за професоре згодније, шта њима изгледа чедније и
слађе – него шта је за културу важно и неопходно. Нигде нема
у Европи, те злочиначки нехатне, те перверзно аљкаве неодго
ворности на врховима књижевних судилишта! (…)“ Ове Вина
верове речи објављене далеке 1935. године, сведоче да се од часа
кад их је он писао до данас у нас ништа није променило.
Ипак, ја настојим да идем раз света. Знам да се моја изда
вачка настојања неће допасти „друштвено корисном грозду“ –
војсци преживара туђих идеја. Критичност у књижевности је
неопходна. Ја не марим за те људе који ме ословљавају са „дру
же“, иако имају важно место на Универзитет у, ја знам да се они
задовољавају студентским виршлама обареним на брзину. По
буњеници, комунисти, фашисти, рашљари и монструми жуте
флеке од дувана крију међу прстима. Ја сам намеран да све те
старце поведем на бањско лечење, јер, њихова тиранија постаје
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неиздржива, а мени не пада на памет да се осећам у живот у
као да сам у позајмљеном оделу. Само се у поезији кроз време
границе померају без крви. „Кроз литерат уру – која готово му
ченички и мучилачки тражи и налази коначни израз за једно
стање, за једно горко и оштро одређивање и неминовно свесно
надзиривање тешког збивања и муке пролазности – кроз њу
можемо да свестраније наслутимо, ведрије измиримо, спасо
носније подесимо.“
Борба: Као човек и издавач, Ви сте независни у најтачнијем
смислу речи. Верујете ли, да можете победити судбину?
Александар Лукић: Сит сам људи којима се историја и у сну
понавља. Песници су најбоља војска будућности. Ја стојим у
североисточној Србији и посматрам овај народ као живину
покислу под стрехом куће, док протеже крила низ тело као
племенску заставу. Нимало охрабрујућ час. Велики писац би
овакву прилику употребио за шиљење оловке. Наша стварност
је одвише преплављена паролама: Демократија! Српска поли
тичка елита сготовљена је од бивших људи. Позицију пампу
ра на површини баре настоје подједнако сви да обезбеде се
би. Просечни духови подсећају на депонију стајског дјубрива.
У свеопштем смраду и распадању ударање у канте не помаже.
Демонтирање комунистичког система је неминовност.
Упокојење вампира мора се извести. Коме то није јасно, не
ка иде међу пањеве, ја сам сит да будем пуки број у Србији.
Овакве речи ваља изговарати из сата у сат као молитву, ма
кар оне падале негде далеко као мртве птице погођене драмли
јама, чиста срца ће их препознати. Винавер је веровао да може
победити судбину, иако су га књижевне околности и прилике
поражавале. Да, човек може победити судбину, али уз помоћ
вере и стваралаштва. Винавер је живео у нејасној нади; скоро
сто година је требало да се оствари. Било је и других песни
ка и људи, који су говорили наука, дефинишући је атрибутима
Бога: свуда је, на сваком месту и у исто време, а за разне ин
телигенције различно појмљива. То није ни наука ни Бог, већ
богочовечански реализам. Наспрам правог песника и самосвој
ног издавача су – ћифте, за које је највећа и бесмртна ствар на
свет у – бити ћифта. Наспрам правих песника и самосвојних
издавача је – фатализам, двојаки фатализам, глупи, леност мо
зга, очајање.
Нерелигиозност, христоборство. И активни фатализам, ко
ме су подлегли и тзв. највећи српски писци и издавачи. Тај дру
ги погубни фатализам, који није сакрио само Винавера, прави

18

песник и издавач, данас, и сада, треба да разбије у парампар
чад, јер може: тиме што ће више радити и стварати, како би из
бор могао да му се прошири, како би и број могућности који му
стоји на расположењу постао већи. После Винавера, нико овде
није устао у одбрану правог песништва. Зашто? Јер нис у има
ли осећање за то, јер нис у имали могућност за избор, јер нис у
имали то поносно осећање духовног, судбинског богатства, јер
нис у имали то, што највише охрабрује човека да живи и ради.
Овде је сувише оног другог, опаког активног фатализма, по
губног по култ уру, књижевност, будућност и живот. Неколико
правих песника живе за то да достигну што веће богатство мо
гућности за стварање њиховог живота; тако да се једнога дана,
та скала избора толико попне, да им се учини да стварају свој
живот. И заиста, они га и стварају, или ће га стварати. Тако се
једино може победити судбина. Прву своју књигу песама писао
сам с оне стране Атлантског океана у Емерсоновом завичају;
тај вагон у којем сам путовао није био само вагон Розанова, већ
и Винавера. То је био вагон – спремања. Стварање има своју
неисцрпну жеђ, која непрестано спрема. Све, па и садашњост.
Јер – да завршим Винаверовим речима и тако испуним
правду, коју су му учинили и савременици, синови, па и поне
ко од његових књижевних унука: „Садашњост је само машина
која чисти снег и препреке са глатких путева којима ће да про
јури захуктало чудовиште: задихана локомотива будућности.
Као да чух прастаре, препукнуте гласове древних, укипљених
кинеских мудраца који певају о самопрегоревању… Ево, где је
код мене самопрегоревање, дакле, врлина, у служби неког ви
шег егоизма…“
Разговор водио: Драгиша Живадиновић
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ТРАГОМ ЈЕДНОГ МОРАЛА
Награда „Госпођин вир“ је установљена почетком 2008.
године, од стране Центра за култ уру, Пожаревац и Едиције
Браничево, Пожаревац, и биће додељена по први пут у 2009.
години. Текст конкурса награде „Госпођин вир“, објављен је у
култ урном додатку Политике (субота, 7. 06. 2008. године). Не
пуне, две недеље, након објављивања конкурса књиж. награде
„Госпођин вир“, Вечерње новости у рубрици култ уре (субо
та 14. 06. 2008. године), објављују текст – разговор, новинара
Драгана Богутовића „Шта је писац без колајне“, вођен са го
сподином Предрагом Чудићем. Текст је посвећен „инфлаци
ји књижевних награда“ у Србији. Критикујући пракс у додела
књижевних награда, оспоравајући вредност истих (осим Ме
шине и НИН-ове), новинар и писац Господин Чудић, на неких
деведесетак редова у тексту „Шта је писац без колајне“ на вео
ма ружан начин „ударају“ по награди „Госпођин вир“, која још
увек није додељена? У име кога? Чему?
Има се утисак да је тај текст писан због поенте – у којој су
се и новинар Богутовић и Господин Чудић обрушили на књи
жевну награду, „Госпођин вир“, која још није ни додељена!
Реагујући на текст поменуте господе, у разговору са уредни
ком култ уре Вечерњих новости, госпођом Миљаном Краљ, ука
зао сам јој, на шта мени, као јемцу књижевне награде „Госпођин
вир“ личи текст „Шта је писац без колајне“, те да је веома ружно,
да се деведесет редова новинаревог текста, „праве“, да би се „ко
ла сломила“ на тек основану и још увек недодељену награду.
Уредник култ уре Вечерњих новости, госпођа Миљана
Краљ, се у разговору са мном, није сагласила са мојом тврд
њом, тврдећи да је новинарев текст писан да би се скренула
пажња на проблем додељивљања књижевних награда у нас. У
истом разговору, госпођа Краљ, је помињући самоин
 ицијатив
но Закон о слободи штампе, предложила да објави мој текст
који би био написан на петнаест редова, а потом, кад сам јој
ипак, скренуо пажњу да је суштина спорног текста таква да се
практично деведесетак његових редова, своде на исмејавање
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награде „Госпођин вир“, госпођа Краљ, је подигла „цензус“ обе
ћаних редова за објављивљање на тридесет. Договор је постиг
нут између мене (јемца награде) и Уредника култ уре Вечерњих
новости – тридесет мојих редова, за објављивљање на истом
месту на коме је објављен споран Богутовићев текст. Госпо
ђи Миљани Краљ послао сам крајем месеца јуна, 2008. године
текст „Мушка менструација“, и госпођа Краљ ми је у телефон
ском разговору потврдила да је примила текст.
Потом следи несвакидашња „акробатика“: иако ми је Уред
ник култ уре Вечерњих новости, госпођа Миљана Краљ, дала
чврста уверавања да ће текст објавити, то се не догађа. У теле
фонском разговору, госпођа Краљ ме уверава, да чека новинара
(господина Богутовића, који је отпутовао на одмор) да се поса
вет ује са њим око мог текста (?), шта јој је чинити. Потом, Го
спођа Миљана Краљ пут ује на одмор, сазнајем, приликом јед
ног позива редакције култ уре Вечерњих новости. Опет чекање.
Крајем месеца августа 2008. године, у телефонском разго
вору са госпођом Краљ, уредница ми саопштава да је новинар
Богутовић опет отпутовао на одмор, те да јој се јавим првог
септембра. То и чиним.
Првог септембра госпођа Краљ, опет у телефонском разго
вору, констант ује да у мом тексту „Мушка менструација“ има
реченица, које би требало „умити“ или одстранити, „реченице
које ударају испод појаса“ (цитат госпође Краљ), да би га об
јавила. Одговорио сам, да је то проблем који се тиче највише
мог имена и да ће се евент уални читаоци таквог текста смеја
ти самом аутору. Најпосе, какав је текст новинара Богутовића
(погледати сам почетак тог текста, као и редове посвећене књи
жевној награди „Госпођин вир“)?
Госпођа Краљ ме је учтиво замолила да се чујемо, опет за
два дана да се конс улт ује са новинарем господином Богутови
ћем, шта јој је чинити?
Моја завршна константација са Уредницом Краљ, садржа
вала је мој став да је најбоље да мој текст „Мушка менструа
ција“ објаве Вечерње новости, те да одлагања штете самим Ве
черњим новостима, а не мени, јер сам намеран да свој текст и
текст новинара, зарад истине, објавим у часопис у Браничево.
Госпођу Краљ, је занимало, који ћу текст објавити у часопис у
Браничево? Одговорио сам јој, да немам намеру да мењам свој
текст „Мушка менструација“ и да се држим своје џентлменске
речи, а и њеног обећања да ће га објавити у обиму договоре
ном, дакле, ни у чему измењен текст од тридесет редова.
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Након свега, госпођу Краљ, нисам више могао чути. Не
колико мојих позива њеног броја, беху узалудни. Схватио сам
да реч госпође Краљ вреди колико и врбов клин. То не треба
посебно доказивати. Обећање које ми је дала, она није испу
нила. Текст није објављен. Тако је рубрика култ уре Вечерњих
новости са Уредницом Миљаном Краљ, постала полигон за
елиминацију и одстрел нових култ урних иницијатива, на коме
се може свако испљувати, без права на одговор. То су Вечер
ње новости! То је слобода штампе Вечерњих новости, или, пак
слобода госпође Краљ, коју она тако подразумева.
Не имајући начин, за другачију реакцију након свега, као
јемац награде, настојим да забележим „ту њихову врсту бес
примерног бешчашћа“ на најбољи могући начин, објављујући
прво свој неизмењен текст„Мушка менструација“, а одмах до
њега „Шта је писац без колајне“, новинара Драгана Богутовића.
Нека читаоци прос уде ко је у праву!
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„МУШКА МЕНС ТРУАЦИЈА“
Болест позната у североисточној Србији по имену „Мушка
менструација“ лечи се, кажу, очас помоћу бајалица. Младун
ци мишева удављени у зејтину (у коме одстоје четрдесет дана)
древни су лек у истим крајевима за лечење алкохоличара. По
две капи тога лека дају се болеснику на дан у року од две недеље
и захваљујући тој терапији човек батали алкохол. Савремени
човек у овакву врсту лечења не верује, али у томе каткад и лежи
трагедија човека. Како се лечи једна друга „болест“ наше култ у
ре и књижевности, познатија под именом „инфлација награда“,
може се видети у тексту г-дина Драгана Богутовића „Шта је пи
сац без колајне“ вођеног са писцем, г. Предрагом Чудићем. У том
тексту подвргнуте су беспоштедној критици 337 награда у Ср
бији. Разговор има смисла и остао би у племенитом настојању
саговорника да се на крају није свео на исмевање и ругање јед
не тек основане и још увек недодељене награде „Госпођин вир“.
Чудић „Госпођином виру“, посвећује верујем не случајно не
себичну пажњу, две недеље након објављивљања огласа о на
гради. Ажурност новинара Вечерњих новости и писца, доју
черашње екселенције, да „вреднују“ још недодељену награду,
мора се признати, увесељава. Који је мотив? Чему и у које сврхе
служи сумњичење и дезавуисање унапред једне књижевне на
граде? У име кога врле јуноше кривотворе чињенице из огла
са о награди? Чудић у пропозицијама о додељивљању награде
поред „изазовности имена“ трага и за „плитком материцом“
награде, те књижевне сусрете „Бездана уметност“, покрштава
у „Бездан уметности“, а цитат из пропозиција о награди не ци
тира коректно, већ по властитом ћеифу. Што је још тужније,
писац моралиста не зна ни о чијем је цитат у реч. Не сматрам за
неуместан савет, препоруку, новинару и писцу, да посете нај
ближу библиотеку и упознају се са цитатом једног од значај
них писаца међу Србима. Учење не боли, а и што-шта о мора
лу код истог писца могу пронаћи. Најпосе, конкурс о награди
није објављен „у једним новинама“, већ у култ урном додатку
Политике, 7. 06. 2008. Уз екселенцијине „савете младом писцу“
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проглашене за „заједничко добро“ од стране новинара, додајем
питање: да ли је могуће да разуман човек не зна шта му ради ле
ва, а шта десна рука? Како се лечи болест трагача за „плитком
материцом“, писцу ових редова није познато, но као јемац књи
жевне награде „Госпођин вир“ зна да се „Мушка менструација“
лечи очас – бајалицом.
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ЗАДУШНЕ БАБЕ
Критика несвакидашњих феномена и догађаја, који одуда
рају од доброг васпитања, укуса, и култ уре понашања, подсе
ћа на грбу. Истина о „вулгарним“ појавама међу Србима, има
третман „лањског снега“. Незнатан је број, истинољубивих, од
важних и оданих људи, спремних да се суоче са лицем и на
личјем погубних последица. Незнање, сујета, „пренапумпани
егоиз ам“, „саможиви пат уљци“, „луткице и трабанти“ – неис
црпан су рудник из кога се регрут ује глупост. Набеђени струч
њаци, залутали појединци, групе, тужне скупине, по народном
обичају „причајте уста, да не будете пуста“, стижу право из те
непроварене и сирове стварности, не бирајући начин да саоп
ште како и „слине могу бити мед“. У народу који је имао свест о
вредностима, глупост прети да зацари, постајући канон за нову
вредност. Тиранија медиокритета наступа организованија од
стројевог корака. Буја коровњак.
Беспризорници не поседују поуздан кантар за морал,
основни темељ сваког друштва, чинећи непоправљиву штет у,
док бране и производе глупост. Но, и таквом, по много чему
несавршеном и исквареном свет у – човечанству, мора се пру
жити шанса. Ако, у њему под глупостима нахереном, по пи
тању опште добробити, и умивања наруженог лица, делује
само један човек, макар усамљен и наспрам свих, спреман да
именује глупост и избочине времена – „малограђанштине пу
ноглаваца из баре“, онда овоземаљски живот нес умњиво има
смисла. Усправљање пос увраћеног човечанства, изграђивање
зреле и примамљиве заједнице „пунолетне у одговорности“
није лак посао. У земљи Србији једва да се уочавају настоја
ња тог типа. У Пожаревцу се не слути ни у повоју. Сетите се,
како је читава Француска, у „Афери Драјфус“ осуђивала пи
сца Емила Золу – заступника Истине у том случају, и окончања
тако неславног доба и истог случаја, чињенице да је на крају
читава Француска признала грешку, извињавајући се славном
писцу. Зола није тријумфовао, како се очекивало. Тријумфова
ла је Истина. Француски народ, признавајући глупост коју је
здушно заступао.
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Код Срба, пак, вредан је коментара обичај „Задушних баба“
из традиције тог народа. Њихова улога се састоји у вишевеков
ном обичају, да за сваким покојником, који је за живота можда
био честит и радин човек, или лажов, оцеубица, братоубица,
зеленаш, овејани злочинац, набрајају добра дела из негдашњег
покојниковог живота. Тамо где таквих доброчинстава и људ
скости нема, Задушне бабе измишљају причу „добрих дела“ ис
пуњавајући форму и улогу намењеног им задатком.
У 21. веку, дочим то досад није учињено, ваља размислити о
смислу њихове улоге. Помак је могућ. До прве даће, може се, у
име репутације покојника (?) поштовати традиција Задушних
баба, да до миле воље „верглају своју причу“, али након четрде
сет дана, умесно је променити плочу. Нужно је говорити пуну
истину из живота покојника. Трезвеност би морала да тријум
фује. Лекција би била благотворна.
Саблажњив је час кад се у улогу Задушних баба, уживе „по
лумитолошки ликови“ из наше пресне стварности. Кад им се
тај модел организовања и сабијања у редове, ослади, и послу
жи за узор. Таквим примерима, обилује српска стварност. Иако
вас то вероватно не радује, оне живе уз вас – ту, у комшилуку.
Глупост звана „догађање народа“ избацује их попут поводња
повремено на позорницу, нашег друштва и култ уре, спремне
и наоштрене да у недостатку елементарног морала и аргумена
та, „посежу за кукама и мотикама“, разним марифетлуцима и
манипулацијама, не би ли одбраниле глупост коју њихови „пр
воборци“ заступају. Ти људи без укуса и култ уре понашања, до
бола неталентовани, са својих препарираних предикаоница
свима нама поручују: Живела Глупост! Ко може такву, „заду
шнобабску“ стварност да отрпи: ето му је.
Разлози за бригу постоје. Не умишљајте да су модерне „ба
бице“, тренутна појава „мода“. Мода буде и прође. Препрека
духу читаве епохе и милионима, која превазилази њихов дух,
јесте Истина.
Истина је једина препрека која превазилази снаге људског
духа! Човек је рођен да буде слободан и храбар…
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„СЛОНОВСКИ ВИЛАЈЕТ“
Људи који мисле како Зграда слонова не постоји и како је
она плод бујне маште писца, треба да знају да она почива загу
бљена у некој од костолачких улица, и да већ деценијама таво
ри са својим житељима у том месту. Гломазна и недвосмислено
романексна творевина, слутим, у светлу истраживања суштине
и сврхе њеног постојања, морала је бити, ипак – „измишље
на“. Она је, видећете, у неку руку, симбол: полувековног хода
српског друштва, од рудиментарног комунизма, преко „соци
јализма са људским лицем“, до демократије. „Измишљена“ је не
би ли ваљала многим ликовима пошто „зглајзну“. Квазикому
нистичко време, доба партијских органа и „кадровских коми
сија“ задужених за избор и именовања руководећих кадрова
је у међусобним чисткама осмислило овакву кућу, да би, чим
смени неког од акт уелних директора, „јуду“ упућивалa у њу. Та
квом логиком обезбеђивано је сигурно прибежиште сваком од
њих, кад дођу на ред. „Слоновски вилајет“ најчешће насељаван
ислуженим социјалистичким кадровима, „повезаним као тан
ка црева“, једва да и транзиција са неумољивим законима меље,
бележећи позитивне резултате, ударајући по њиховом питању
и стат ус у. Али, жилава и од пиревине упорнија сорта се не да.
Тек-тек, поводањ их избаци пред нас. Тако опстајавају „смење
ни а чашћени“ другови, листајући Политику, анализирајући
тренутну политичку сит уацију у својим апартманима „сигур
не куће“, препуштени маштању и чекању прилике да се поново
врате на сцену.
Сличне зграде обитавају широм земље.
Вишестраначки живот у значајној мери компликује уста
љени „кућни ред“ Зграде слонова. Могућност промене стат уса
„отписаних другова и другарица“ постаје „растегљивија од хи
мена“. Демократија буди наду и међу „Покондиреним тиквама“,
које у време демократизације српског друштва, и ако ни на јед
ној свадби нис у били кумови, а оно бар, гледаше свадбе пре
ко плота – схватише да страначке чланске карте омогућавају
пут у лепшу будућност. Напредовање по октроисаном рецепт у.
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Буђење из мртвих. Простор за трговину им се нуди за сваким
ћошком, у било ком партијском брлогу. И, ево их, испливавају
као дављеници, право отуда. Шибицарење партијским легити
мацијама делује уносно. Ко да одоли?
Србији натопљеној фантастичном стварношћу, метафора
о „Згради слонова“ пристаје. Та својевремена, комунистичка
иновација рођена је на плодном тлу. У народу, познатом по ве
ровању у вампире, она се по свим изгледима, чини нормалном
појавом. Једино се на тај начин могу разумети „нови – стари“
кадрови, углавном неуки, незаинтересовани за посао који им
се поверава, склони корупцији, необразовани, послушници
подобни за нове радне победе. Људи који су нас довели у „гво
здене опанке“, рециклирани, и редизајнирани делују смешно.
Приучени да сроче CV и окаче о ревер VIP, прсе се попут пар
тизанских ослободиоца.
Младе, образоване, идеолошки и партијски неоптерећене
генерације, способне да српско друштво извуку из беде сиро
маштва, наша стварност и лудило тера у „бели свет“. На „борбу
са ветрењачама“ пуштеном из трбуха Зграде слонова, млади и
способни људи немају времена да губе. Млади и паметни, не
погрешиво дијагностицирају да „отаџбина Србија“, према њи
ма има „маћехински однос“.
Час је да им се јавно призна, да су у праву. Бирати друштво
где се поштују, вредности достојне човека и његовог знања ни
је грех. Зграда Слонова, тај костолачки – српски изум, остаје
патентиран народу који га је измислио. Малобројним и кура
жним, преостаје да изнова прочитају Маркесов роман Јесен па
тријарха и подсете се његове описане Куле и бојазни јунака
да у њој не скончају. У Зграду слонова ће се још доста српских
јунака уселити и вратити међу нас. Нека се припреми следећи у
том правцу. А, о променама, други пут.
Србија чека Годоа?
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ГАС ТАРБАЈТЕРСКЕ КАСАРНЕ
Када се крајем шездесетих и почетком седамдесетих годи
на прошлог века, а и нешто касније, указала прилика да велики
број наших грађана оде на привремени рад у Европске земље,
шанса је искоришћена. Некако у то време, у ондашњој Југосла
вији тињала је криза, слична данашњој, обрушавајући се на
другове – грађане, а заједнички именитељ обе кризе, беше не
упосленост радне снаге. Јосип Броз Тито, некрунисани краљ
југословенских народа, проблем је решио тако што је отворио
границе и омогућио југословенским грађанима да оду „трбу
хом за крухом“ путем Европе.
Други велики талас, такорећи бекство радне снаге из Ср
бије (углавном високообразоване), догодио се током ратних
збивања на тлу већ распадајуће Југославије деведесетих година
прошлог века. Несрећни људи, бојећи се ратних страхота, а и
да их не задеси „каква главна улога“ у непојмљивом по њихов
ум рат у, бежали су из Србије „са душом у нос у“, носећи скром
ни пртљаг у рукама, не либећи се да коме могу наличити на
јунаке „белог робља“.
Али, вратимо се на основни проблем ове приче. Популар
но названи „гастарбајтери“ из првог таласа сеоба, марљиви и
вредни радници, улагали су једино што су имали код европ
ских послодаваца – радну снагу, да би из године у годину, за
хваљујући тврдичлуку и штедњи заим
 али средства на својим
рачунима. Како су их трошили?
Браничевски и хомољски крај, који предњачи са гатарбајте
рима, пружа невероватну и стварну слику нарави и менталитета
нашег човека. Чињеница да су се међу гастарбајтерима нашли
најсиромашнији слојеви тога доба, резултирао је њиховом мало
грађанском потребом, да слику о сопственом сиромаштву, пре
отискивања на пут у непознат свет, промене, нигде другде, но
међу својим сељанима, по селима и засеоцима, међу рођацима.
Тако се уштеђевина гастарбајтера немилосрдно улагала у
нове грађевине, куће, помоћне зграде, штале, шупе, пољопри
вредне машине. Џакови новчаница трошени су на грађевине
од неколико спратова, са базенима у двориштима, лифтовима
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по кућама, на скуп намештај, свадбе и прошевине, фараонске
гробнице… Многобројна села у Браничевском региону поседу
ју савремене куће, које би постиделе и гастарбајтерске посло
давце у Европи. Боље да их нис у ни трошили.
У пустим и празним касарнама, што би могло бити друго
име за те куће, на жалост нико не обитава. Оне се отварају је
данпут годишње, о гастарбајтерском ферију. Некад и ниједном.
Просто, те куће нема ко честито да проветри. Друга и трећа
генерација потомака гастарбајтера не помишља да се врати у
очинска здања. Већина њих је заборавила и матерњи језик. Ми
лиони евра, речено садашњим речником, заробљено је у зиди
нама „чардака ни на небу ни на земљи“.
Велика економска криза, која нас је задесила „попут грома
из ведрог неба“ (целокупну светску економију), и која ће мно
ге гастарбајтере оставити на улици и без посла, диљем Европе,
леп је повод да се размишља шта би се дало чинити са гастар
бајтерским касарнама, са њиховим случајем у коме су се обрели.
Све досадашње иницијативе које су мамиле гастарбајтере
да уложе новац у какав бизнис у Србији подсећале су на игру
лакомих вагабунда – уличара са „три шибице“. Несрећни људи
су углавном бивали преварени и благо речено опљачкани од, и
са иницијативом државе.
Време је мислити другачије и ту неславну пракс у државе
треба прекинути, а осоколити гастарбајтере да судбину свог
улудо уложеног новца у празне зградурине, преконпонују пра
већи од њих мале производне и добростојеће погоне, довољне
да упосле и доносе добит у почетку на нивоу мале породичне
мануфакт уре. Гастарбајтерске куће представљају леп иметак и
капитал, који би се дао лако претворити у услужне и произ
водне радионице, фабрике, мала и средња предузећа. Искуства
италијанске привреде вредне су помена да оваква идеја не мо
ра бити само „леп сан“, већ да могу постати реална стварност.
Оствариви сан, ако се на време почне деловати у том правцу.
Ти свакако „мртви домови“ могли би преко ноћи да оживе,
постајући добар темељ, савезник и замајац српској економији.
Одржавање пустих „гастарбајтерских касарни“ прескупа је ра
бота. Арчење новца, лудост је коју не треба понављати.
Најпосле, можда „светско економско посрнуће“ представља
ретку прилику да се новац, који је крајње егоистично уложен
у непрофитабилне зграде, приведе у извесну позитивну еко
номску будућност. Свет се мења. На овом свет у се све мења и
то треба разумети. Можда ће гастарбајтери схватити, у шта би
могли упрегнути капитал који су трошили немилице.
Гастарбајтерске касарне, могу оживети и постати чудо. Не
треба се либити и позвати их да тако што учине.

30

БЕЗОЛОВНЕ КАБАДАХИЈЕ
Биће да смо се свикли, на нашу традиционалну неоргани
зованост, неодговорност, нерад, гломазност државног апарата,
бирократију, мито, корупцију, бесомучно изигравање закона,
отказе са разлогом и без разлога, на трабанте транзиције. Обес
прављени и свакодневно слуђивани грађани, већ деценијама се
суочавају са извесним неправдама, маћехинским односом др
жаве према поданицима. Мученици који током избора улише
снагу „народним“ представницима, бирајући их да искривљено
и пропало, запуштено, девастирано и нахерено друштво са еко
номијом дигну на ноге, надаше се бољем односу према матери
јалним добрима и према самом човеку – грађанину. А од свега,
мученике, опљачка „рођена отаџбина“ а да за ту грдобну и не
запамћену пљачку нико да се постиди. Политичка елита, ради
споро и често противу интереса грађана. Ко мисли да није тако,
нека се огласи, грађани би радо читали њихову аргументаци
ју. Али ко може, ко сме да се огласи? Да га чујемо, нек изволи.
Безброј је примера који одударају од лепог васпитања, етике,
пословног морала, безобразних крађа на сваком кораку. Ти хо
кус-покуси, најчешће спаковани у „обланде“ настоје да се учине
нормалним по српско друштво. Сме ли се та ненормална прак
са, сматрати за нормалну? Може ли се преварити грађанин?
Можда ви мислите да може, другови и другарице – али на
„куково лето“.
Немоћни грађанин, ако ћути, никако не значи (то и пуно
главци знају) да одобрава лоповлук и друге пошасти, бахатост
горих од себе. Грађанин је разборит и није слеп код рођених
очију. Докле треба српски грађанин да трпи лажи, да стеже ка
иш, за кога то да чини?
Таман човек помисли да је аферама дошао крај, а, онда по
пут грома из ведрог неба наступи нека од нових брука. „Мач
ка поједе миша“, „прашина се узвитла па слегне“, а после свега
ником не фали длака са главе. Много буке ни око чега. Да ли
је тако? Зар проневерене милионске своте, зар бахатост и ка
бадахијско понашање новокомпованих бизнисмена никог не
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вређа? Судство, полицију, државну управу, остале адресе до
пишите сами.
Вест по којој је једна од пожаревачких бензинских пумпи,
на путном правцу Београд–Пожаревац без дозволе копала ка
нал/ров, у дужини од неколико стотина метара како би се при
кључила на водовод и канализацију, једна је у низу од увредљи
вих вести. Сазнаје се да је то чинила како јој је воља, ругајући
се тим бахатим начином и поступком свог пословања Закону,
Градским урбанистичким правилима, Јавним предузећима по
жаревачким, општинској управи, грађанима Пожаревца? Вапај
једног од директора Јавних предузећа – водовода, упозорење
шта се у нашем окружењу дешава, не би требао остати уса
мљен. Наравно да не би смео остати усамљени крик. Газда бен
зинске пумпе, својим кабадахијским поступком, вређа интели
генцију свих Пожаревљана, док троши и користи добро које
су финансирали грађани Пожаревца. По чијем овлашћењу тај
кабадахија осионо руши Законе нашег града. Пуштајући свој
објекат у употребу са наведеним мањкавостима (јасно је) убира
профит од наших грађана.
У Европи: Аустрији, Немачкој, Италији, Француској, Ен
глеској, и осталим чланицама европске заједнице, то се не би
смело догодити. Инвеститор не би помислио да се игра са за
конима тих земаља. А у Србији, ради како му се прохте. У По
жаревцу, тера шегу. Ко дозвољава кабадахији да то чини? Нека
позвани одговоре. Хајде да и њих чујемо? Ред је да знамо „број
ципела“ пожаревачке персоне која омогућава кабадахијино
безобразно понашање.
Сме ли да влада неописиви хаос у Пожаревцу? Ако се ка
бадахија јуначи по своме угледу, што онда не би и грађани По
жаревца одбили да плаћају прикључке за воду и канализацију
– утрошак за поменуте услуге? Осиромашени грађани Пожа
ревца имају легитимније право за такво понашање од бело
светских кабадахија. Пожаревљани, уосталом од својих сред
става изградише сву ту инфраструкт уру.
Ма какво мишљење да влада о Пожаревљанима, поновимо,
ти дивни људи бар поштују закон и лојални су грађани. Плаћа
ју поштено обавезе и рачуне, одвајајући од својих уста и уста
своје деце, редовно, у корист осиромашеног града. Кабадахијин
поступак је „чаша која је превршила меру“.
Кабадахије ма ко да су, ма чији да су, морали би да буду
приведени Закону. Нек се не понови, сличан случај. Вртети
причу, „нисмо знали“, не пролази. О којој је пумпи реч? Пи
тајте директоре надлежних Јавних предузећа. Један од њих се
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одважио да брани јавно, лице нашег града. Ова колумна је по
тицај том савесном човеку да истраје.
Ево, сад знате, да и ми знамо. Закон у руке. Пожаревљани
изискују правду. Сиротиња се уз правду лакше подноси.
Злу не требало, грађани могу да се самоорганизују и демон
стрирају пред кабадахијином пумпом. Међу њима има још ела
на и отпора за протест. Помислите како би изгледала та врста
грађанског гнева? Не кушајте га.
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MADE IN POZAREVAC – АЛЕВА ПАПРИКА
Када би данас поставили питање коме од суграђана: веру
ју ли напорима и настојањима градских власти да од пожаре
вачке средине учине заједницу достојну живота, какав би се
одговор добио? Већина испитаника би вероватно одмахивала
главом. Ти дивни, толико пута преварени људи, би на тај начин
у сопственој немоћи, и очају, одбијали да верују да је бољитак
могућ. Где је нестала њихова вера и нада? Радост живљењу? Зар
се песимизму и људској апатији не слути крај? Може ли се бо
љитак претпоставити? Размишљајући о тој врсти духовне пу
стоши (у којој смо се стекли), покушавам у осами да одговорим
да ли је икоме након избора и устоличења у градску фотељу
стало до чињенице – шта мисли и осећа грађанин Пожаревца?
Није ваљда да одмахивање главом не представља знак за узбу
ну, како у нас „ствари леже дивно наопако“, те да су људи сити
празних програма и шупљих обећања?
Транзиционо доба у коме се вољно-невољно затекосмо тра
је и крај мукама тако суровог експеримента се не наслућује. Не
имаштина, беспослица, феномени њихових пратећих пошасти
уселили су се у већину пожаревачких домова. То не треба по
себно доказивати. Погледајте колико мученика обилази кон
тејнере у потрази за храном. Суочите се са срамотом, чик? Не
верним Томама, ако таквих после свега урађеног у име грађана
има, ваља препоручити нека се прошетају заједницом уздуж и
попреко, да виде голу пустош отвореним очима.
Улога акт уелне власти се разводнила, следећи пракс у прет
ходних Владалаца. Уместо да служи општој добробити зајед
нице, грађанима, идеалима економски независних појединаца,
власт по устоличењу постаје самодовољна себи, спадајући на
тужну узречицу „сит гладном не верује“, јефтино задовоља
вајући потребе сопствених надуваних апетита. Арчење оп
штинског буџета на „шминку и козметику“ дотрајалих и не
исплативих пројеката, кога чини веселим осим бирократа који
народни новац уживају да троше? Усуђујем се да подсетим те
недвосмислено трагичне јунаке што држе судбину нашег града
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у својим рукама, да грађане не треба уљуљкавати непојамним
глупостима, нити им препричавати причу како се „свака баба
може нашминкати и изгледати укусно“. Грађани то, и без дик
тат уре просечних и „надобудних генсека“ знају. Они знају ви
ше и подробније, мимо селектованих партијских следбеника,
да шминка има век трајања. Баба претворена у девојку може
бити начас некоме лепа, али, пошто такви феномени стреме
увек свом првотном облику и изгледу – баба остаје оно што је
у свом значењу одувек била – баба.
Подсетимо се обећања хвалисавих локалних јунака, који до
данашњег дана вршише власт у Пожаревцу. Није наодмет. Цр
вених, Плавих у дуплом издању, и осталих претендената без
бројних колора, њихових међусобних комбинација у мешању и
тискању једних уз друге око ћепенка градске власти. Обећава
ху: „нове куле и градове“, модерну индустријску зону, прилив
инвестиција у град, већу упосленост, Фабрику за воду, Фабрику
за комуналне отпатке, Пекмез од шипурка… итд., итсл. списак
је дугачак. А од свега грађани не добише ништа. Или можда
тако тужну истину треба саопштити мало ублаженијим реч
ником: једва сврачији кљун – запршку од Алеве паприке. Куд
су нестала обећања? Где се сакри савест „предизборних певачи
ца“? Је ли је ико међу њима имао савест?
Судбина сваког града мора да се темељи на вољи његових
грађана. Да би та воља била остварена, није упутно безвољно
одмахивати главом, већ ствари и појаве крстити правим име
ном. Ослободити појединца дугогодишњег слугерањства ко
ме је робовао. Вратити му достојанство да јавно критикује, и
тражи одговоре од сваке власти – да је мења. Грађанин не сме
да зависи од самовоље других – Једног, већ да слободу разми
шљања и избора, слободу уопште узме у своје руке. Да схвати
да неопходну слободу поседује и носи у себи, у свом бићу. Сло
боду пре и после свега, како би живот кренуо унапред. Тад би
се акт уелна и раштимована коалициона власт „од усправних
рогова“ призвала памети. Та својеврсна „Алева паприка“ у бу
дућности не би „глумила Тошу“, имајући више слуха за реалне
проблеме грађана. Запршку коју је закувала по сопственој чор
би, пред очима јавности морала би сама и да куса. Кус! Кус!
Човек се држи за реч. У противном: јао нама.
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ШАРАМПОВ
Назив пожаревачке улице, Шарампов, нетипичан за српски
језик (вероватно добијен од Јевреја, пре стотинак година), одо
маћио се, и при самом помену уличн
 ог имена, већина житеља,
зна наизуст где се она налази. За малолетне, и неупућене грађа
не (бива и таквих), објаснимо да се та улица на градској мапи
града Пожаревца бележи савременијим именом: Улица Драже
Марковића. Са поплочаном калдрмом по себи, улица Шарам
пов, у култ урно-историјском смислу, има улогу јединствене и
најочуваније целине – потиче из XIX века.
Лисабон, пак, порт угалска престоница од памтивека до
данас поплочава своје улице такође калдрмом. И мада посто
је захвалнији, јефтинији и модернији материјали за уградњу у
лисабонске улице, њима калдрма представља понос, престиж,
заштитни знак. Градоначелник Лисабона, а и Главни архитек
та Лисабона (иако се током историје мењаху небројено пута)
представљају тврд орах – брану скоројевићским новотаријама,
кад је у питању историја лисабонских улица, калдрма.
У Пожаревцу се, култ ура и историја улице „Шарампов“ це
ни, колико и изанђали свињски опанак. Иако је улица стављена
под заштит у Закона о култ урним добрима, то јој не беше од
помоћи да се отме од обести бирократизованих вандала. Тек,
и за Шарампов освану „црни петак“. После њега она оста само
нестварно свучена и огољена улица. Калдрму коју Пожаревља
ни чуваше и одржаваше вековима да краси Шарампов, мајсто
ри потпомогнути бректавим машинама и камионима однесоше
незнано куд. Управитељи града, вежбајући моћ својих мишица
на недужној улици, пожаревачко култ урно добро разроваше
и набише песком, да би у њему потом ископали канал/ров за
неопходне градске инсталације. Чиме се то улица замерила да
„легне на зуб локалној власти“?
Зар је збиља неки јуродиви појединац из градске власти
умислио како је „Шарампов“ његова „бабовина“ да може да
се спрда са њом колико му је воља, крчмећи је без реда и по
ретка? Ако Главни Архитекта града Пожаревца нема времена
да грађанима објасни шта се то са њиховом улицом догађа,
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ваљда има ког другог, компетентнијег да на то питање одгово
ри? Општинске службе – одељење за урбанизам, на пример?
Дирекција за изградњу града? Предузећа укључен
 а у „посао“?
Градоначелника – капу над свим капама? Њему би ваљало, кад
већ други то неће да учине, да се испрси уместо њих. Ћутање
може произвести лавину (не)утемељених спекулација.
Нека од питања која се намећу око Шарампова, могла би да
гласе: Да ли је Градоначелник Пожаревца пре почетка радова
био упознат са намерама извођача радова да се улица преком
понује? Ко је и са чијом сагласношћу дозволио да се култ урноисторијско добро скрнави? Постоји ли План, шта се од те улице
хтело постићи? Имају ли извођачи радова сагласнот – одобре
ње Регионалног завода из Смедерева, дужног да штити култ ур
на добра на нашој територији, да се радови започну? Важе ли
Закони Републике Србије у Пожаревцу по том питању? Где је
однета калдрма из Шарампова? Коме је поверена на чување?
ШАРАМ(пов) би, писан овим начином, могао предста
вљати шифровану поруку за уносан посао у који се укључи
неколицина Пожаревљана, рецимо? Или лозинку за тврдњу:
Калдрма из улице Шарампов и мада стављена изван Закона, и
мада плавичаст камен, Пожаревљанима значи колико и корен
о сопственом трајању, у одбрани града. Хоће ли те и такве кал
дрме поново бити у Шарампову? Не дао Бог, да калдрма стекне
неславну судбину и буде самлевена у туцаник, а затим постане
везивно ткиво црном злат у из Арабије – асфалт у.
Улица Шарампов може бити пресвучена арабијским асфал
том, ко зна? Пожаревљани би тако непромишљеним потезом,
„црног петка“, свакако, били оштећени. Ускраћени за ужитак,
да им се „тресе гуза“, као некад, док се возише чезама и аутомо
билима шарамповском калдрмом. Тај ужитак мора да се стиче
и негује кроз генерације (попут Лисабона), да би се умео бра
нити. То осећање мора да учи и позна Градски архитекта. Гра
доначелник, Пожаревљанин.
О томе, ко би евент уално имао користи од новог „руха“
Шарампова, шта рећи? Можда ће цене новоподигнутих обје
ката – станова поскупети? У том случају би на добитку били:
Купци? Продавци? Извођачи радова? Пршипетље и булумен
та, да ли, незнаних бирократа? Незнање и непознавање Закона,
никог не аболира пред Законом.
Кад израчуна корист и штет у, проистеклу од проблема на
шег култ урног добра, Градоначелник ће можда одлучити да
узме метлу у руке, да почисти двориште око себе, како не би и
сам постао прљав?
Коцка је бачена.
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СТАНДАРДИ ЕВРОПЕ – АЗИЛ ЗА ПСЕ
Недавни локални и републички избори у Пожаревцу, и зе
мљи Србији, на основу остварених изборних резултата, сведо
че да већину гласова освојише политичк е партије које у основи
својих Програма, поред осталог, имају бар једну алинеју, по ко
јој се залажу за европску перспективу српског друштва. Србија
из све снаге настоји и „цима“ да се прикључи породици европ
ских народа. Хоће стандарде и вредности које негује европско
друштво, е, да би постала кандидат за чланство, а потом при
дружени члан. Осиромашено и у опанке дотерано друштво,
недвосмислено изабра правац куда да иде. Но, то по свему су
дећи, а, на основу ставова које европски званичници упућују
политичкој елити Србије, није довољно. Стићи на жељени циљ
није лак и једноставан посао. Срби пре уласка у Европу морају
положити пријемни испит, решити енигму сложених задатака.
Отрес у опанке, испуне стандарде, а и без европских правила
науче да раде. Ленствовало се и превише. Земљу је освојио ко
ров. Време Јованче Мицића, кад је са клечаном торбом окаче
ном о раме, кренуо на пут око света је прошло. Нека Јованча
егзистира као јунак литерат уре, српског фолклора. Садашњи
тренутак живљења у Србији је суров од реалности, њега нико
уместо нас не може савладати. Европа жели умивене, умилне,
чисте, и демократски настројене Србе. Зар је огледало криво,
што је принцеза ружна?
Прича о неопходним Стандардима – Законима које српски
парламент мора да усвоји као предуслов за стајање у ред пред
европским вратима, чини се сувишном. Тим законима се срп
ска јавност свакодневно обасипа, бомбардује такорећи. Они
посташе „светиња“ налик оном чувеном Титовом писму из
1971. године, које у силини понављања и врапци научиш
 е напа
мет, чаврљајући о њему од раног јутра по стрњикама и гранама
жбунова. „Бела шенгенска листа“ (такође Стандард – омогућује
слободу путовања без визе) потврђује границу нашег казамата.
Ипак, Европски стандарди морају да се испуне и зажи
ве у читавом српском друштву. Нема врдања. Пожаревачка
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политичка елита мора да мисли шта јој је чинити? У супрот
ном, следе пацке. За осам година стажирања пред Европом,
Пожаревац је видевши како се коњи поткивају и сам подигао
ногу да прикачи себи потковицу о стопало. Пожаревац би у
Европу, макар и пешке. За осам година Пожаревац у име опште
(европске) ствари, гле чуда, испуни један од стандарда. Сазида
Азил за псе. Да парадокс буде већи, сазида га радикал. До јуче
шиканиране, мучене и омаловажене домаће животиње доби
ше достојан дом. Сад у свом станишт у имају храну, воду, удо
бан смештај и ветеринара (претпостављам) да брине о судбини
паса. Достојно животиња, свака част. Достојно и Европе. По
хвално за српске Радикале. Српска брига о немоћним и напуш
теним животињама – псима, има смисла, колико и америчко
инсистирање на људским правима. Положен је први од испита.
Како је Азил за псе, урађен у предвиђеном плану, намеће се
питање (такође произ ашло из европских стандарда), кад ће и
у ком року бити окончана градња пожаревачког „Скадра“ за
раслог у коров, у кругу пожаревачке болнице? Пожаревачко
породилиште започето са градњом, крајем деведесетих, а око
кога се врзмаше многи функционери током изборних кампања,
и након „револуције“, тек чепркајући око њега, и дан дањи де
лује сабласно. Брука је рећи, како Породилиште личи на Пусту
кућу. Апаратчици имају оправдања зашто је то тако. Они своје
незнање, претварају у врлину владања. Докле? Осам година из
врдавају одговорност. Хтели сте Стандарде, ево, имате их, по
ручује Европа. И без Европе, и њених Стандарда, Пожаревљан
ке заслужују хумане услове, бар, у време порођаја. Оне морају
имати цивилизоване услове достојне за себе и децу коју нам
дарују. Ако и радикали, доврше посао око Породилишта, вајда
је. Врапци су престали да чаврљају о Титовом писму, одавно.
Срби морају схватити да је Породилиште нужност. Мајица је
ближа човековом телу од капута.
Пожаревљанима је Породилиште прече од Азила за псе.

39

„ПЛАВА ГРОБНИЦА“
Ваљда највеће војничко гробље из Првог светског рата на
Крфу, опевано у српској литерат ури, а у народу познато са име
ном Плава гробница, није било узор да се пожаревачка шећера
на грађена током осамдесетих година ХХ века, крсти тим име
ном. Ако, пак, јесте, онда нам нема помоћи. Наопак смо народ.
Историју пожаревачке шећеране, по намени за коју је грађе
на, чини период од три деценије, у коме није стекла ни честито
пунолетство. У једном од њених погона, на данашњи дан, таво
ри неколико складишта датих у закуп малим привредницима
– трговцима. Зарђала и од свих напуштена, никог се не тиче.
Стотинак радника је у временима њене експлоатације, оту
да издржавало породице. Пољопривредници са ораница, та
кође приходоваше, пласирајући шећерани сировину – репу. А,
онда се преко ноћи све сурва до врага. Привредни објект оста
напуштен, и неочишћен, током једне кампање, након откупа и
прераде шећера. У постројењима и цевима шећеране још увек
почива меласа – слатка „гвоздена трава“. Крајем деведесетих
година ХХ века, током одржавања позоришне манифестаци
је посвећене имену Миливоја Живановића, „Плава гробница“
беше нуђена једном високом функционеру ЈУЛ-а не би ли од
ње направио престижно позориште пожаревљанима, али и
то пропаде. Ако је веровати упућенима, „Плава гробница“ је
отишла на „таламбас“, те, чека купца – продају код Републичке
Агенције за приватизацију.
Чудо је да Пожаревљани, а и главешине града, на ту чиње
ницу гледају олако? Сме ли се некретнина са београдског пу
та, на најбољем месту за индустријску зону оставити на цеди
лу? Буде продата будзашто? Пожаревљани и ако досад нис у
имали дар за газдовање, морају га стећи. Добро од ванредног
значаја за наш град, тик испред носа Пожаревљана, заслужује
позорност.
Шта ваља чинити са пожаревачком шећераном? Како
очигледну пропаст таквог привредног објекта претворити у
општ у добробит? Градоначелник, а и коалициони му партнери
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у градској власти, би морали изнаћи решење. Пожаревљани их
плаћају за то. Најпосе, у изборним кампањама и трци за фоте
ље, они на сва уста обећаваше грађанима, покретање еконо
мије, већу упосленост и стварање индустријске зоне. Кад већ
тако обећаше и рекоше, време им је да зас учу рукаве и крену
на посао. Остваривање обећања и услова за индустријску зону
им се нуди, на тацни.
Подсетник: „Плава гробница“ се простире на десет хектара
земљишне површине са неопходном инфраструкт уром за про
изводњу – бизнис. Локација Богомдана, за паметне и предузи
мљиве привреднике. Градоначелника. Упућени тврде, како по
менуто добро код Републичк
 е Агенције за приватизацију, има
почетну цену од педесет и пет милиона динара. То су чињени
це. Штета пропале шећеране би се дала претворити у добитну
комбинацију по град Пожаревац и његове грађане, на основу
ових сазнања. Како?
Градоначелник би за поменуто добро, у име Града Пожа
ревца, код Републичке Агенције за приватизацију морао пока
зати сушто интересовање. Ако се да спровести и истакао пра
во прече куповине при продаји пожаревачког добра. Цена од
педесет или седамдесет милиона динара за пропалу шећерану,
мали је издатак за буџет града, ако се има на уму, како су досад
из истог буџета потрошене стотине милиона динара на разне
„коленике и вретена“. Шећерану не би требало да купе пожаре
вачки и српски тајкуни, који би потом јевтино купљено добро,
скупо продали – згрћући милионе евра. Пожаревац не сме то
допустити. Разлози за куповину шећеране, између осталог, мо
гу имати следећу аргументацију:
Десет хектара поменутог земљишта дају се претворити у
минимум тридесет и три плаца будућих предузећа. Градонач
елник са својим професионалним службама, и менаџером, мо
гу пронаћи солидне инвеститоре, те да по пројектима исплати
вим за град Пожаревац, утемеље услове, по којима би будући
привредници добијали плацеве на јавном конкурс у. Један од
услова би могао бити да ти будући привредници морају у свој
бизнис упослити по двадесет радника. То, је већ нешто опи
пљиво и важно за Пожаревљане. Шест стотина упослених рад
ника. Вреди, зар не? Плус, приход од пореза, од (?), израчунајте
сами. Захваљујући паметном промишљању, ево, индустријске
зоне. Нуди се сама. чами испред носа.
И то, наравно није све? Зарђала гвожђурија шећеране, (дру
ге му нема) може се, продати директном погодбом US Steel-у.
Амери се не либе да купују отпад. Гвожђе на кило. Кажу да
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новац од продаје зарђалог гвожђа, може да достигне цену од
половине нивоа плаћања добра код Агенције за приватизацију,
но, ни четвртина те цене није за бацање. Нека експерти узму
оловку и изведу прецизну рачуницу. Нема смисла да довека,
окривљујемо друге за сопствене недостатке. Јер, „кад би се сре
ћа продавала, човек би свраћао у дућан и куповао од ње коли
ко му је потребно“. Али, срећа се не продаје, њу човек мора да
тражи сам.

42

МУЗЕЈ ВОШТАНИХ ФИГУРА
Лето Господње 2008. године измами сијасет државних
функционера да отпут ују на одмор. Ко помно прати полити
чку сцену земље Србије, може сазнати где ко, из „политичке
елите“ лет ује. Аферим.
Господин Драган Марковић Палма, неприкосновени пред
седник општине Јагодина, например, пут ује у Лондон, у оби
лазак Музеју воштаних фигура. Градоначелникова посета
Лондону има радни карактер. Поред љубави према уметности
– воштаним фигурама, Господин Палма ће вероватно поучен
искуством лондонског музеја, поспешити рад сличног Музеја
у Јагодини. Приход од туриста намерних да отпут ују међу Ја
годинце је неизбежан. Пара на парицу. Посао на првом месту.
Да ли су одмарали пожаревачки функционери?
Туристичке дестинације им се нудише: Египат, Тунис, Тур
ска? Како им је било? Јес у ли патили од уобичајених туристи
чких болести? Што се не похвале? Чега се стиде? Није срамота
угледати се на Господина Палму.
Код нас државни послови уобичајено мирују током чита
ве године. Фасцикле са пројектима, ако оне уопште постоје,
прашина докус ури током летњег ферија. Ипак, не треба бити
неправедан према пожаревачким функционерима, унапред их
подценити или преценити, није фер. Да тако не би било, мож
да је прави тренутак да их грађани упитају, где и како прове
доше лето, шта се дешава са њима? Можда и они, „вреднице“,
попут Господина Палме, донеше какву идеју са пута? Пелцер,
егзотичну садницу? Оно, ако јагодински градоначелник захва
љујући годишњем одмору сазда Музеј воштаних фигура, што
не би ко од пожаревачких функционера за почетак, подигао
огледни пластеник за поврће – зелену салат у и фефероне. Мо
равска земља им се нуди за такав подухват, и то без по муке,
могу видети, враћајући се са пута, чим пређу моравски мост.
По угледу на Палму, може неком од њих „пасти на памет“ да
сагради „Музеј пожаревачком коњу“. Што да не?
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Пожаревачке злоће, а таквих међу нама, да се не лажемо
има, могле би казати да су пожаревачк
 и функционери најјеф
тинији по градску кас у и грађане кад се одмарају. И били би,
бар делимично, у праву. Пожаревачки лајави шерети, иначе
безобразна сорта, данима већ, препричава негдашња службена
путовања општинских функционера диљем европских метро
пола у потрази за идеалним решењима из тих престоница ко
ја би се дала применити у Пожаревцу. Анегдота о Фабрици за
комунални отпад и рециклажу смећа, и мада краћа од мишјег
репа док се слуша, делује као заштитни знак у биографији јед
ног од функционера. Обећање о приливу инвестиција руског
олигарха Господина Абрамовича у ергелу Љубичево слови за
мастан виц.
Место за споменик сиромашном Паји Патку у Пожаревцу
не постоји. Да ли ће се наћи место за богатог Ујка Бају, питање
је данашње?
Јес у ли доиста пожаревачки функционери били џаба на
одмору?
Свако може претпоставити како наши функционери, са
конкретним именима и презименима уписаним у српску пут
ну исправу – пасош, отпутоваше у Рим, а да се отуд вратише у
своје нахије, покрштени као Нушићев „Газда Мата“, или који
други лик из „Ожалошћене породице“, са лецидерским срцима
у крцатим зембиљима.
Пожаревљани ће добити редовну порцију јесењег следо
вања. Поправке и преправке пожаревачких улица. Лакиров
ку. Овде закрпи асфалт, онде замени тротоар, тамо префарбај
графит. Посади садницу, залиј корупцију. Бар, деценију уназад
таква пракса тужно траје. Наше „Газда Мате“, никако да личе
на Господина Палму. Макар у центру града зидали јавни WC,
макар он био склепан у пољској варијанти, да постоји, грађани
би у великој нужди, имали где да се олакшају.
За веће послове наши функционери немају слуха. Велики
послови заобилазе Град Пожаревац. Јес у ли Пожаревљани за
служили такву судбину? Јес у ли грађани дужни да испаштају,
туђу осионост и неинвентивност за великим пословима?
Одс уство великих радова, је очито. Они који тврде друга
чије, потврђују жалосну чињеницу, да са нама одавно нешто
није у реду. Запитајмо се шта је то „нешто“? Не ослањајмо се
на пракс у, овде литерарног „Газда Мате“ и Нушића. Живот је
сурово стваран. Лекција о живот у, тако вели.
Пожаревац и без изградње Музеја воштаних фигура, сво
јим изгледом представља Музеј воштаних фигура?
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АДИО РАДИКАЛИ
Монолитна и ауторитарна, а при том гвоздена радикалска
шипка, пуче по средини. Шешељеву политичку скаламерију
уруши сопствена силина и снага, бацајући за собом облак љуте
прашине, од које многим радикалима зас узише очи. Тресак и
лом, покренут изнутра, од мангупа из својих редова, не преста
је да разголићује страначке крхотине, лице и наличје трабаната
субординиране политичке пирамиде. Радикалска ујдурма, ма
колико жалосна по саме актере, подсећа на оставинску распра
ву два одвојена табора. Опт уживања правоверних шешељева
ца и „тазе“ од матице отцепљених следбеника Томе Николића
је смешно. Бајка се извитоперила у ружно паче, те радикал
ска слога, братство, љубав, слепа оданост и послушност Вођи
странке, престају то да буду. „Постајући Папа, већи од самог
Папе“, Николић се одлучио да у политици почне соло игру,
оформљујући Српску напредњачку странку, и сад, као „свој на
своме“, типично за српског газду, поред биографије свог лика и
дела може уписати да је и сам постао „прва виолина“.
Комунистичк а идеолошка матрица СКЈ, по којој су форми
ране све политичке странке у Србији, од успостављања парла
ментарне демократије до данас, функционише по опробаном
рецепт у. Речима Вође сви чланови странке морају беспоговор
но да се повинују, како би тријумфовао азијатски и тоталитар
ни дух. Спорадична дељења и распадања политичких странака
настављају пракс у СКЈ. Кад се догоди „куршлус“ попут овог
у радикала, тад наступа и наставља да делује крилатица коју
вешти комунистички манипулатори лансираше за Титовом
смрћу – „И после Тита – Тито“. Вампирске идеологије, тради
ције по којој је мртвац требало и након смрти да влада једном
земљом, нико се не одриче међу Србима. Други, пак стихови:
„Обриј Дражо браду, да те не познаду, па, како си много тра
жен, буди мало Дражен“, могли би да послуже сврси постајући
мото на корицама Програма Српске напредњачке странке. Дух
непознатог народног уметника са епском душом, прецизно од
ређује настојања Томислава Николића, Вође.
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Да се у будућем времену, садашња радикалска помана, и по
ред тако бучн
 е и несносне супротстављености два табора, мо
же претворити у савез и идиличну љубав испочетка, не треба
посебно доказивати. Гвоздена шипка, данас, поломљена по сре
дини на два дела, могла би се зарад голе власти опет заварити у
једно тело, те би тај вар који би их спојио био „Тројанска варка“
добро упакована и осмишљена за српску политичку сцену, и
српски политички простор.
„Николићева чета“, броји двадесет посланика. Задњи од
расколника који се прикључио, илити прелетео у „отпадно
јато“, јесте посланик са Браничевског региона – дојучераш
њи „алфа и омега“ радикала, Председник окружног одбора
СРС-а и шеф Одборничког клуба радикала у СО Пожаревац.
Олабављени, или покидани шавови странке, кад је у питању
Град Пожаревац, компликују политички живот правоверника
и отпадника. Ако је веровати саопштењу Општинског одбо
ра СРС-а објављеном у локалној штампи (Општински одбор
СРС-а у Пожаревцу заступа акт уелни Градоначелник) сазна
јемо да Општински одбор Пожаревца остаје веран изворном
Програму и начелима СРС-а, вери у Др Шешеља. То што упу
ћени у радикалску „бракоразводну парницу“ кажу да се бланко
потписане оставке одборника СО Пожаревац из редова ради
кала налазе у поседу „грешника“ – посланика, и да их он може
активирати како му се прохте, компликују коалициону схему.
Значи ли то да је радикалском Градоначелнику „одзвонило“? Да
пожаревачка коалиција састављена „у трку“, од СПС-а, ДСС-а
и СРС-а, еродира? Или да ће њој одсад бити придодат и један
одборник Српске напредњачк е странке, „блудни син“, за украс.
Можда се „шешељевац“ – Градоначелник, и „отпадник“ –
Николићева „перјаница“, могу договорити да још неко време,
пију воду из исте тикве, упркос расколу, до даљњег, док се и
сам Градоначелник зарад лукративности политичког заната не
би окуражио и прикључио „отпадном јат у“. По тој варијанти
би Посланик напредњака, дојучерашњем саборцу, Градоначел
нику, шапнуо на једно уво, не би ли ствар била од обостране
користи: „Вози Мишко“. Али, мукама ту није крај. Човек од ро
ђења има два ува? Друго уво Градоначелника би, хтело то или
не, морало да чује и неизбежну реченицу: „Адио, радикали!“.
Легитимно је питање, да ли би Градоначелник, млад и горд, по
пустио пред предлозима „отпадника“. Шта ако и он пожели да
трасира себи пут без „туторства“ старијег партијског друга?
Из облака љуте прашине, упркос томе, да многима сузе очи,
следи неизбежна константација: Адио радикали! Шта сте тра
жили, дало вам се.
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ЛУМПЕНПРОЛЕТАРИЈАТ
И ЛУМПЕНБУРЖОАЗИЈА
Педесет година нашим друштвом доминирала је идеоло
гија о водећој улози радничке класе у изградњи социјализма.
Негдашњи лумпенпролетаријат, плус сељаци, (потлачени и
сиромашни радници организовани у самосвесну клас у) изгра
ђиваше друштвено уређење по мери сваког појединца. У про
кламованим идејама и би тако, али, изградња идеализованог
друштва, је ипак запела. Била је јалова. Социјализам се урушио
као кула од карата за падом берлинског зида. Социјалистички
заговорници, престаше то да буду, код прве кривине. Утопи
ја се на ружан начин претопила у сурогат. Звецкање ланаца и
катанаца по капијама фабрика, ступало је пред очи радника.
Оркестрирана тиранија социјалистичке бирократске врхушке,
негдашње вредности свела је на меру свог шињела. Распадање
социјалистичких вредности у Србији било је мучно гледати.
Лоповлук и отимачина диктираше нове вредности, те се ћифте
и никоговићи прихватише посла, а сиромашни осташе оно што
су одвајкада били – најамници. Јефтина радна снага, шупљи,
код сопственог носа.
Вреди ли константовати након тако заударајућег социјали
стичког експеримента, да је свако друштво са иоле уређеним,
макар и елементарним вредностима, боље од сваког хаотичног
друштва? Да је сваки морал, у друштву неморала, добродошао.
Карел Косик, један од блиставијих умова ХХ века (ми
слилац који због критичког преиспитивања социјалистичких
вредности већи део свог живота проведе на робији и онемогу
ћавању да јавно говори и брани сопствене ставове), то време,
урушавања социјалистичких вредности и наступање једне нове
епохе у посткомунистичким друштвима без зазора преиспит у
је на начин који је једино могућ за одговорног интелект уалца.
Шта се то догодило у рају негдашње радничке класе? Како по
чиње и како се окончава транзиција? Код њега за све те непо
знанице постоје одговори. Од чеха се може штошта научити.
Кога заступа Лумпенбуржоазија? Од кога је настала? Ода
кле се регрутовала? Лумпенбуржоазија међу Србе није банула
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из иностранства. Из свеопштег хаоса који је разарао српско
друштво, (рат, санкције, итд), она је стигла из беде распада
ња самог друштва. Самоуправну привреду черечили су биро
крате и технократе, државни чиновници, парламент, судство
и чиновници, несавесни полицајци, мафија, трговци и банка
ри, свако на свој начин, преим
 енујући радничко власништво у
власништво појединца, отимајући социјалистичке материјалне
вредности. Властито богаћење избило је у први план. Тржиште.
Суперкапитал. Власништво савременог српског лумпенбуржу
ја настало је из зноја радничког деценијског самопрегора. „Ко
шта стигне, то и узима“ је девиза грамзивих појединаца, већ
деценијама. Лумпенбуржоазија је из властитог егоизма, украла
и тековине „петооктобарске револуције“ код Срба. О моралу
у тако нечас тивим пословима не може бити ни речи. Логика
лумпенбуржуја је да поред већ отетих добара, следи пракс у ко
ју је сама наметнула: ићи до краја – отети и преостало. У тој
прљавој утакмици – утакмици незајажљивих апетита, досад су
многи изгубили главу.
Има ли Лумпенбуржоазије у Пожаревцу?
Наравно, да има. По чему би се то Пожаревац издвајао од
осталог друштва. У последње две деценије, развоја – назадо
вања (?) града Пожаревца, та каста се регрутовала од најгорих
међу Пожаревљанима: дилера девиза, директора бивших пред
узећа, партијских функционера, трафиканата, илегалних трго
ваца дуваном, трговаца свих фела, маминих и татиних мезима
ца – синова, грамзивих зетова покупљених са бувљака, лопова
и сецикеса, мафијоза, корумпираних чиновника, новокомпова
них грађевинара, списак је неисцрпан. Они проповедају са сво
јих предикаоница типичним новоговором за свој бизнис како
представљају „мотор – локомотиву“ пожаревачке привреде.
Сетите се тих људи. Али, сетите се и зарђалих погона и фабри
ка на путном правцу за Београд. Некадашњи плашљиви ми
шеви из социјализма, а данашњи пацови узрастоше да насрћу
на људе, у име демократије, у име свог поим
 ања демократије, у
коме нема ничег светог, осим голих интереса да циљ оправдава
средства. Тако је транзициона трагедија стигла међу Пожаре
вљане. Од Лумпенпролетаријата до Лумпенбуржоазије, мало је
растојање. Тек, црта.
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ЛАПОТ
Све више је старих, беспомоћних, болесних, и од свих на
пуштених особа код нас. Статистички и демографски рачун из
прве декаде трећег миленијума, о питању и стању српске на
ције са тог становишта (хтели то да признамо, или не) делује
обесхрабрујуће. Најбројнију популацију старог становништва
у Европи има Србија. Браничевски регион не заостаје.
Последице систематске небриге, према старим и онемоћа
лим особама узима данак. Браничевска села, настањују старци.
На сваком кораку, множе се опустела домаћинства. Неприме
рена историја бешчашћа нашег друштва према тој популацији,
нема одговор како, и на који начин да реши тај проблем. Оп
станак старих и социјално најугроженијих – њихово питање о
живот у и смрти. Кашњења са доношењем социјално одговорне
политике и програма за најрањивији део становништва, држа
ву Србију не оправдава. Код потомака, пак, та врста несаве
сности државе, добија стат ус нормалне појаве. Потомци бес
помоћних људи, нажалост, не показују никакво интересовање
за судбину најдражих. Не тиче их се, како живе, јес у ли уопште
у живот у? Већину Срба не занима чемер и јад, њихових роди
теља. За, на правди Бога отписане старце, већина њих се сети, у
току сахране и давања „последњих почасти“, оставинских рас
права, прихватања материјалних добара – наслеђа. Срозавање
нашег човека бескрајно је да га и слепци могу видети. О хума
ности ту нема говора. Срамно напуштени, умиру старци.
„Не убијам те ја, убија те погача“, говорише син оцу, не
способном и старом да привређује, кад га водише у планину и
умлаћиваше дрвеном маљицом у теме. Наш мрачни средњове
ковни обичај, Лапот, опет је акт уелан међу Србима. Промење
ни су само његови методи и средства за обрачун са најближим
и најрођенијим. Држава предњачи у беспримерном геноциду
немоћне популације.
Основну вредност цивилизованог друштва, представља за
гарантовано право на живот сваком појединцу. То, прокламује
и српски Устав. Откуда се онда, инстит уције и службе српске
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државе, бирократизоване до бола, фолирају деценијама, да из
грађују социјално одговорно друштво? Зашто држава „не шо
ћа“ Уставом загарантовано право, старом и немоћном човеку?
Њен систематски немар, поприма алармантни црни биланс.
Старост је најтежа болест. Ту непорециву животну лекцију
српско друштво мора да научи. Свакодневна хуманост и брига,
за живот сваке јединке у заједници, старих у првом реду, мора
да предњачи. На Лапот, вериге и ченгеле, то најсрамније човеко
во посрнуће, мора се заувек ставити тачка. Слављење и пошто
вање живота беспомоћних и нејаких људских бића, својте, ваљ
да би морала бити врлина којој српска држава треба да стреми.
Стварност данашњег доба допис ује ове реченице, писане
за, и у одбрану немоћних стараца. Пред вапајима најближих за
помоћ, ко сме остати равнодушан? Толико дивних људи свако
дневно умире напуштено и запостављено, у беди сиромаштва
и самоће. Њихове лешеве налазе, тек, кад почну да се распадају
и заударају по кућама и становима. Толико, о нама.
Браничевски округ и град Пожаревац на свом простору, не
мају ниједан старачки дом, склониште за јадне људе са душом у
нос у. Сиротиња и беда у коју западосмо не може бити изговор
за одгађање изградње таквих наменских објеката. Најзад, и оно
што имасмо за ползу старој популацији – Пензионерски дом у
Пожаревцу, проћердаше ситне и грамзиве душе, у бесцење, а да
се не зна у чије име, за коју свот у новца, нити где новац од про
даје Пензионерског дома заврши? У ком џепу? У чијем џепу?
Какву ми поруку шаљемо потомству, младим и неупрља
ним душама, синовима нашим, ако тако бесомучно и немило
срдно тероришемо најстарије становнике? Наше најрођеније,
што нас са љубављу хранише млеком? Неке од последњих Ису
сових речи, разапетог на крст беху: „Оче, мој, оче, мој, заш
то си ме напустио?“ Шта ми имамо да кажемо у своју одбра
ну? Смемо ли говорити? Није ли наше лицемерје, лукс уз без
преседана?
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ПЕКИНШКА ПАТКА
Можда пекиншка патка представља посластицу, првог реда
у великој и многољудној Кини? Некулт урно је „на невиђено“
кудити репутацију, тако ретке, и многима од нас далеке шаре
не птичице? Ко зна, можда по основним карактеристикама и
изгледу чувена пекиншка патка наличи нашој домаћој пловки?
Што да не? Белој? Црној? Мутавој пловки? Признаћете неви
тешки је смејати се том дивном створењу, што се по дворишти
ма многих наших домаћинстава, тако мило гега са ноге на ногу.
Лева-десна, десна-лева. Па, опет јово-наново. Ква! Ква! Ква!
Ко има снаге, храбрости да куша: пачију супу, печену пачетину
увијену у шните сланинице, онако снисходљиво мален батак?
Прича о Пекиншкој патки, а богами и српској, вероватно не
би имала смисла, а још би мање иког занимала, да се у нашем
друштву: трговини, економији, а од скора и пољопривреди не
догађају појаве попут чињенице да се у тим сферама привре
ђивања појављују у главним улогама Кинези. Њихова преду
зимљивост је безгранична, док стижу да отварају трговинске
радње и по српским варошицама, што се каже: „Богу иза ногу“.
Да подижу пластенике, под којима на „себи својствен начин, са
знањима и искуством које су понели са собом из култ уре древ
не Кине“ узгајају: краставац, парадајз, зелену салат у и остали
драгоцен зелениш.
Да ли у свему овом има нечег необичног? Једном речју –
„модерни гастарбајтери“. И наши су људи шесдесетих година
прошлог века „у невољи“ отперјали путем Западне Европе, на
привремени рад. И рекао бих, већина њих остала у тим земља
ма до пензије. А неки и доживотно. И како стоје ствари, друга
и трећа генерација наших гастарбајтера нема намеру да се вра
ти у рођену земљу. Ето, и ми се „можемо подичити како у нас
влада потреба за страном радном снагом“. Некад то беху Руму
ни и Бугари, а сад браћа Кинези. Тачка.
Може ли се прича о пекиншкој патки, а што да не и нашој,
зауставити на фону узгредног уочавања? Нама својственом
идиличном разумевању света? Смемо ли се у свет у неумољивих
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и до бола реалних чињеница, приклонити фантазмагоријама
могућим само у литерат ури?
Кинези су са својим бизнисом прис утни на свим континен
тима планете земље. Марљиви и вредни (економија у успону)
снашла се да производи робу прихватљиву за већину светске
популације. Сиротиње има у свим друштвима довољно, за коју
је роба широке потрошње са кинеским стандардима, прихва
тљива. Сиротиње свуда има превише. Тако функционише овај
свет, без обзира на облик политичких уређења, без обзира на
облик привређивања, без обзира на традицију и особености
различитости у култ урама. Сиротиња је за ово човечанство за
једнички именитељ, од Истока до Запада, од Севера до Југа.
Српско друштво, извлачећи се из хаоса, доскора, а то је са
мо једна димензија којој зарад ове приче ваља посветити паж
њу, (након хиперинфлације, након немаштине производа, и
свођења појединца на психологију „бувљака“) стало је на ста
новиште да се хаос мора уредити. У светлу те чињенице, еко
номисти су зарад опште добробити и опстанка нашег друштва
у сваком смислу, увели контролу у начин пословања, поготову
у промет у робе. Наплати пореза – чувени ПДВ, а уз њих и фи
скалне касе. Многи су се опирали тој мери, али је ствар легла
на своје место. Хаосом угрожени појединци и групације су осе
тили благодет макар и са симболичним побољшањима, јер су
она могла бити остварена плаћањем из државне касе. Срби су
се научили пословању у систему ПДВ-а. Они који то одбијају да
учине, или изврдавају обавезу (мањина у овом тренутку) трпе
за несавестан рад законске консеквенце. И треба да их трпе.
Али проблем са пекиншком патком, и браћом Кинезима
летимичним увидом током куповине у њиховим радњама „на
тезгама и бутицима“ постоји. Занемаримо квалитет робе у тим
радњама? Занемаримо, да српска радна снага ради за плат у ис
под загарантованог законског минимума? Занемаримо да је ве
ћи број радника од те српске радне снаге у кинеским радњама
углавном непријављен „ради на црно“? Занемаримо да Кинези
у својим радњама међу тезгама пред очима клијентеле – купаца
готиве ручак, или кувају млад кукуруз, а можда и сос за пеки
ншку патку? Занемаримо…? Но, Закон Републике Србије дру
гачи
 је уређује ствари, обавезује, и говори по том питању, зар
не? Неко треба да га спроведе, на ползу Кинеза, и Срба.
Због краја приче о Кинезима и пекиншкој патки, све се
ово морало рећи. Но, поента, на коју се желела скренути паж
ња, почива у пракси да Кинези, већина њих у својим радњама,
купцима након куповине робе не издаје фискални рачун. Они
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једноставно не фермају Закон о ПДВ-у. По чему они имају тако
привилегован положај у однос у на српске трговце? Да ли по
рез од продате робе у њиховим радњама смрди за Буџет наше
заједнице? Шта се то са њима догађа? Контролише ли ко кине
ске радње, у Србији, у Пожаревцу? Време је да се замислимо.
Вероватно су, слутим, мале разлике између пекиншке и српске
патке. Али не треба да претпостављам да на српском тржишт у
морају сви бити равноправни. Неки сељак из Драговца, на по
жаревачкој пијаци нуди робу уз обавезну доскочицу: „Род за
род, а сира за паре!“
Додајем и српска патка мора бити цењена. Кад се пекиншка
патка готиви у Србији, порез се плаћати мора.
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ANNO DOMINI 2009.
Ускоро ће банути славље… Дочек нове 2009. поприма уста
љени ритам. Ужурбана набавка „брда потребне и непотребне
хране“, куповина гардеробе („их-их!“), лакованих ципела, по
последњој моди, поклона за рођаке, и пријатеље, домаће љу
бимце, тја, већ гони трговце да трљају руке… Нервоза и хитња
писања и слања честитки, диктира породичне зађевице. Једни
се спремају на далека путовања, други за атмосферу домаћих
ресторана са печеном прасетином и обавезном јабуком у њуш
ци, до урмашица и баклава. Сиротиња ће славити Нову Годи
ну по систему „домаће радиности“ у кући – већ виђено и тако
стандардно, („кум до кума, отац до сина, брат до брата, прија уз
прију, мили Бого!“) уз песму и вриску гологузих народних заба
вљачица „плаћених да веселе опијено грађанство са ТВ екрана
магичних сокоћала“. Док са њиховог стола буде ћурликала реш
печена ћурка, и док се поспана и мусава деца буду облизивала
око ћурећих крила, политичари ће одреда упућивати грађани
ма честитке, (и њима најмлађима, чедним и неисквареним), чуј
– „срећну и берићетну Нову Годину – нове радне победе, ружи
част рај!?“ (Хај! Хај!). Како се час нове године стане приближа
вати, усијање ће добијати на темпу, крв ће многима ударити у
главу, тачно на време, чим почне одс удно одбројавање секунди:
три… два… један… нула. Онда следи добро знана и новоком
понована трагикомедија. Свако добија главну ролу. Бум! Бум!
Куц-куц! Унакрсна честитања.
Замислите на тренутак, тај, залеђен кадар, сами. Но, но, не
чудите се! То смо ми, драги пријатељи! Без претеривања и ла
жи. То је наш групни портрет.
Кад мамурлук од славља мине, упитајте се, шта сте слави
ли? Јесте ли након празничне теревенке и болести претоваре
ног желуца, на добитку или на губитку?
Не јадајте се. Та, зар нисте за једну годину постали старији
и паметнији? Докле ћете се спотицати о исти камен?
Ничег новог, зар не, после те ноћи нема да се каже. Били
сте и остали: шворц. Без цвоњка у џепу. Свуд су муке, а нис у
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једнаке! Пирамида не мења изглед. Шта сте тражили, дало вам
се. Нисте на врху, „шиљак“ припада другима.
Је ли то неко непознат виче на вас осорно: „Марш на по
сао?“ Виче из даљине, протрљајте уши. Виче бараба! Ушуњао
се током славља међу народ. Две деценије се припремао пре
рушен да би командовао свима. Није то Лажни цар Шћепан
Мали, а као да јесте. Личи. Одазива се на име: Профит, а милије
му је да га зовете Екстрапрофит.
Логика такве барабе (кад је ваша судбина у питању; кад
треба што да вам да: од зарађеног, од зноја) претеже кантар на
своју страну по систему: „пола мени – пола све мени“.
Тако је светска економска криза покуцала током ноћи сла
вља на ваша врата. Нисте је чули!? Добро! Чућете је. Утихнуле
су зурле и прангије. Сад вам се нуде саме сировине живота.
Србија обитава тако дуго и неизбежно као непроветре
на земља. Тужна земља. И помак се не наслућује. Исто и Исти
људи су се надвили над нама премошћавајући једну одлазећу
лудост, другом још неизвеснијом. Где ћемо стићи са таквим ка
рактером и менталитетом, ко зна. Човека је страх од те поразне
чињенице, да би Истину јавно саопштио. Већина се нећка да
саопшти Истину, салдо наше невоље, јасним српским језиком,
радије им је говорити „округло па на ћоше“.
Свима изгледа годи лаж. Лакше је са лажима колективно
наступати и ма колико то болно било, марширати руку под ру
ку из кризе у кризу. Углавном за све недаће умемо окривити
„неправедан“ свет.
А ми? Какви смо то ми народ у очима света око нас? Ка
квим нас они виде? Имамо ли одговор?
Каква ће бити наредна година? Без српске политичке елите,
врачара, надрилекара и Тарабића, без њихових „утешних и по
лугласних“ предсказивања, већ се слути – биће гора од године
за нама. Србију, треба у наредној години проветрити и почи
стити. Изградити вредности, или пак, вратити вредности којих
смо се преко ноћи одрекли. Што пре то учинимо, биће боље по
све грађане. Постанимо вреднији, престанимо са лоповлуком,
имајмо одговорност пред родом и за род, унесимо и познајмо
љубави за друге. То су неке од вредности које нам недостају.
Памет у главу. Anno domini 2010. стићи ће а да не приметите!
Ако живот у Србији не може бити леп, ни достојанствен, данас,
нек буде сутра!
Мењајте ружне навике. Наш народ је кроз искуство из жи
вота добро уочио, вреди подсетити: „Према свецу и тропар!“
Мање славља, а више рада. Ако се сами не заузмете за себе и
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порадите за своју породицу, онда се не надајте никаквој помо
ћи. Рад има лековита својства по људску врсту.
Као што дође време кад треба да се сеје жито, тако дође и
час кад се исто жање. Тргните се од мамурлука, новогодишњег.
После толиких патњи, безобразно је рећи да треба да стегнете
каиш. Али, у наредној години за добробит ваших породица, од
говорно је саветовати да га стегнете.
Сад сте старији и паметнији.
Сретно вам Лето Господње 2009.
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МР А ПОТОМ ДР – БР ИЛИ БРР
Све мање је честитих појединаца, који са пуним правом
стичу, носе и примењују висока научна звања стечена заслуже
ним прегалаштвом на основу несебичног талента, дара и мара,
доприноса са обележјем општечовечанског открића у науци и
култ ури која их препоручују данашњем и будућем времену. Та
кви научн
 ици иако ретки, најчешће напуштају српско друштво
и своја умећа селе у богатија и развијенија западна друштва. Да
би свој таленат самоостварили и развили до неслућених гра
ница, друго им не преостаје. шта би постигли остајући у земљи
која и сама не ферма тит уле које здушно додељује? ВШС, ВСС,
Мр, Др, итд. Понижење? Свакодневно суочавање са неимаш
тином, основним недостацима у поступку својих истраживања
– експеримената? Окамењени камени фосили у лествици на
предовања, испречени су пред њима. Дрчна просечност надо
будних стараца? Наопака пракса која претрајава упркос здра
вом разуму?
Невероватна је и болна истина да у Србији свака „шуша“
може задобити високо научно звање. Српска „пресна ствар
ност“ сведочи у последње време, како у свакој од српских улица
сред надреалних градова животари по неки факултет, са пу
тујућим професорима, вичних остваривању ударничке норме.
До тит ула, попут, Мр и Др никад се лакше није могло стићи. У
магли високообразовне какофоније тек се слути на који начин
Срби обарају рекорд у поређењу са другим нацијама по броју
Магистара и Доктора наука по глави становника. Овде нико
ме није стало до истине да и поред толико образованих глава,
српско друштво никако да се помери са места. Свако српско се
ло, или бар готово свако, има бар једног дичног „учењака“, уз
јогуњеног да маше дипломом пред свачијим носем. Негдашње
писаре, надрилекаре, траваре, звездочатце и видовњаке меље
и брише са лица земље шум савремене цивилизације. Универ
зитетска хиперпродукција кадрова за будућност? Модерном
друштву приличе модерне гатаре. Ево их! Научне тезе свежих
и на „брзу брзину“ промовисаних Дрмрсовића, изванредно су
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штиво које ће убудуће забављати генерације студената, можда
и каквог сатиричног писца? То им ако се српско друштво не до
зове памети следује. Најбољи ће, као и други што досад учини
ше напустити домаће огњиште.
Можеш ли, поштовани читаоче, остати равнодушан, не
насмејати се над нечијом магистарском тезом која носи на
слов попут овог: „Оглед о очигледној разлици између биљних
и стидних ваши током пролећа“, или, пак о нешто озбиљни
јој докторској упитаности, доведеној до тврдње: „Оправданост
диктат уре пролетаријата у доба транзиционог вртлога – гута
ње мачева у Србији“?
Да ли су доиста такве тезе одбрањене на нашим Универзи
тетима, пред српским професорима, упитаћете се оправдано?
Одговор је једноставан – јес у. Има и веселијих теза, од поме
нутих. Научнијих. Али о њима нека неко други пише. Такве
„покондирене“ тезе, маме сузе, подједнако код женске и мушке
популације. Неупутно је терати море суза са лица српске наци
је, њиховим помињањем. Од тако бомбастичних и запаљивих
теза „трес у се полице универзитетских билиотека“. Какве су
оне могу бити од користи једино потенцијалним фантазмаго
ричн
 им сивим мишевима током тестирања њихових зубића. У
најгорем случају, притешњене једна уз другу, такорећи упарене,
чине леп суд за скупљање прашине. Ни врсне библиотекаре ви
ше Дрмрсовићска целомудренија не занимају. Да лепе ли среће,
рећи ће ко!
Чему служи лажни сјај? Незајажљивим амбицијама поједи
наца? Ужареним сујетама да се „по сваку цену“ стигне до ти
туле – звања? Или? Нашој изопаченој болести са деценијским
симптомима за чијим леком треба тек да се трага? Можда је
час, прави час, да се практикованом наслеђу каже:доста! Да се
лажидух у човеку надвлада и победи. Човек треба да буде оно
што заиста јесте. Његове могућности не треба потценити, нити
преценити. Пинтер нек прави бурад, достојан је тога. Фармаце
ут нек трага за лековима неизлечив их болести, то му приличи.
Нек се човек чува од вука, који се окреће да гризе сопствени
реп. Науку и култ уру не легитимише пуки број посланика који
се залажу да је представљају, већ остварења. То је пеницилин
напорног рада. Резултат посвећеног појединца. То казује тале
нат генија.
Од „мртве схеме – српског фолклора“ бесконачне „произ
водње Дрмрсовића“ „по себи и за себе“ клонити се мора срп
ско друштво. У трајању једног народа, у току једног века, права
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је мера да стаса неколицина која ће својим знањем задужити
људску заједницу. Тесла, Пупин. То је довољно, зар не?
Какви смо ми Срби, после свих чудеса и бенгалских ватри,
које проживесмо, време нам је да се нашалимо на сопствени
рачун. Лековито може бити то стање. Могли би за почетак по
пут Американаца и њихове награде „Иг Нобел“ што се већ не
колико деценија, додељује лауреатима за „шашава, откачена,
смешна и некорисна открића“ у Србији основати награду за
Дрмрсовиће са овог подручја сличну америчкој награди, крш
тену по нашки: „Сербика типика“?
О потенцијалним лауреатима не брините. Толико Мр, а по
том Др одавно чека у вијугавом реду. Ко има смелости да их
једноставним језиком: Бр или брррр дозове пред будући жири?
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КРАТАК СПОЈ
Белег српског народа, са неизбрисивим трагичним иску
ством поткрај 20. века и почетком прве деценије трећег миле
нијума (рат, санкције, бомбардовање, промена политичког си
стема, неим
 аштина, глад, жртве, сурова приватизација, остатак
без запослења читаве армије радника, бела куга, неразјашњена
убиства, црна берза, тајкуни, мафија, атеистичка дрес ура, итд.)
поред трауматичног талога који се слегао у души српског на
рода, по свему судећи остаће понаособ да мучи све нас. Неспо
собност да се одговори, и разуме стварност тужног раздобља
које према потреби тренутка скројисмо по „мустри кратке па
мети“, да се не лажемо, ствара плитки модел.
Какву год представу и мишљење о себи да гаји и поспешује
Србија, време је да се спозна степен њене личне голотиње. У ка
квом се часу, и на каквој страшној ледини обрела, уместо стра
шила. Без шајкаче и опанка, где ће јој бити место да буде изло
жена? У излогу продавнице, са мешовитом робом (стешњена
између кобасица и ексера), или на позорници позоришта, где
ће у туђој, шаљивој до суза представи, служити за реквизит?
Јадиковке Србије, свет не жели да чује. Неумољив свет не
третира српске јадиковке. Свиђало се то коме или не, из уни
формисаног братства лутака, ствар по српском питању тако
стоји. Отуда ће Србија морати да слуша лутку поред себе, до
даљњег, док се не заврши комад који режираше у прошлости,
док не схвати, да улога полних органа служи за продужавање
врсте, а глава за размишљање.
Има ли Србина, одважног, да стане пред огледало и погле
да своје лице, упути себи, или фабрикантима лутака за собом
питање, а да се не постиди: Где смо то били, кад су у наше име
убијали?
Признање „у Србији, брале, а не у вирт уелној Диносаури
ји“, олакшало би сит уацију?
Колика је штета што језик заведене и опијене већине беше
деценијама подређен идејама и мислима Једног, свезан у чворо
ве? Кад ће се отпетљати тај чвор? Имамо ли снаге да признамо
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„људску и небеску“ кривицу, погубног чињења и нечињења, бо
равка у караказану? Нис у ли наше жртве „грдна опомена“ да у
наопаком колу од кеца до коловође, играмо, држећи се за ру
ке? Дуго, предуго, прескупо. Глупост што својевремено насели
српску главу, још запенушана прети да закорови чисте мисли?
Докле глорификовати, или обожавати, или глумити Лутку?
Вероватно се може упитати ко, чему служи овакво јалово –
нејалово, размишљање? Одговор није једноставан, а за почетак
би могао да гласи, како су слична промишљања потребна, да би
буђење српског народа било безболније. Берлински зид је сру
шен, и ту стварност сви европски народи схватише, сем Срба.
Време је и њима да протрљају очи. Сан је одсањан, неповратно.
Политички и економски систем, који се шепурио пре „осме
седнице“ је мртав. Самоуправљање је мртво. Они који живе
по сећањима и од сећања о добробити самоуправне стварно
сти, њене кардељевске теор
 ије и праксе, имају битно другачију
стварност поред себе. Варијант у српског капитализма, „без ли
ца“. Грубе отимачине.
Самоуправни политички и економски систем се током
грозоморног српског сна преконпоновао. За време фантазма
горичног сна „црноберзијанци“ посташе „индустријалци“. Са
моуправни директори, преко ноћи посташе власници „кому
нистичких добара“ и за „дику“ капиталисти од формата. Што
су пре сна славили и хвалили као таламбаси идеологије, данас
не фермају. Онда у име Партије и Тита, а данас у име сопстве
ног егоиз ма, алавости и богаћења.
Свежим, рудиментарним српским капиталистима је била
неопходна промена политичког система, вишестраначки си
стем, правна држава, европско и демократско друштво. Стан
дарди европског друштва, са уређеним инстит утом неприко
сновености приватне својине.
Самоуправљање је леш. Утопија се истопила. Социјални
моменат постаје сваким даном заоштренији. Будућност непро
буђених грађана, њихова егзистенција постајаће све суровија,
и непредвидивија. Непоћудности таквог доба, стижу у знаку
сложене једначи
 не коју свако мора да решава. Никог не заоби
лази рачун, нашег курцшлуса.
Живот Срба, личић
 е убудуће, на перманентно дежурство
над животом. Капиталисти настоје да бране свој систем вред
ности, а радници пошто се својих идеала и вредности олако
одрекоше, тек има да легну на нову стварност, к’о во на руду.
Класно друштво. То им је. На парове разбројс, српски Бого!
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Велика светска економска криза ће се попут вампира ушу
њати у српске домове. Вртоглавица економског колапса засад
ломи најбогатије. А, кола се, знамо, ломе и заустављају на по
следњим карикама у ланцу.
Курцшлус који у непажњи, или обести произвесмо, опрљио
је свачију кожу. Кратак спој варничи, и варничиће, све док се
не раздвоје погрешно припојене жице. Тај задатак нико неће
решити уместо вас. Свако мора да почне да се чеше, тамо где
га сврби.
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ПРИЛОГ ЗА НЕПОС ТОЈЕЋИ ЈАВНИ НУЖНИК
Крајње је време да Пожаревац почне да живи у складу са
стат усом који му је недавно додељен – Статусом Града. Наша
заједница тим стат усом сврстала се у ред сличних градова у
Србији, номинално. Прави је тренутак, да се толико дуго и не
праведно заостајући за другим срединама, током читавог XX
века, Пожаревац, ослободи „проклетства“ локалног поимања
о живот у и развоју једне заједнице, њеном уређењу и функци
онисању, који практикује, те да приступи одговорнијем, амби
циознијем и свеобухватнијем организовању и осмишљавању
градске средине. Тај посао, изискује добру вољу, елан, и хра
брост да се поштују Правила – Принципи и Закон који дефи
нише будући Град.
Озбиљан Град, а Пожаревац би то свакако могао да поста
не, мора да се понаша у духу „урбане целине“. За такав, по ве
ћину становништва примамљив Град, треба да постоји визија.
Досадашњој пракси, која углавном настојаше да пронађе „рупу
у закону“ не би ли њима окористила „сумњиве работнике, тај
куне и булумент у никоговића“ мора да се „стане на реп“. По
штовање Закона мора да буде изнад свега. То је први испит за
сваку одговорну Градску Управу. Закон, Господо, мора да ва
жи подједнако за све. А то значи, Детаљни урбанистички план
Града Пожаревца не сме да се крши, те ни једно „друго слово“
од општег значаја за заједницу. Свако ко се осмели да делује
против таквог плана и намера Града, да уреди „запуштену и
девастирану до бола“ градску садржину, мора да буде упозо
рен „на правила утакмице“, а потом да буде спреман да сноси
последице. И ту не сме бити одступања.
Стамбена зграда не може да се зида на месту где такав обје
кат није предвиђен. Ни киоск не сме да се постави где за њега
место није планирано. Ни дрво не сме да се посади како је коме
воља, а некмоли да се посече. Стихију која деценијама нервира
ше Пожаревљане неко мора обуздати.
Један словеначки градић, по броју становника мањи од
Пожаревца, гаји одличну пракс у по којој градоначелника те
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заједнице, бирају из редова староседеоца истог градића. Оби
чај Словенаца је за сваку похвалу, и као пракса он ни у ком
случају не сужава демократске слободе поменутих житеља, већ
служи чињеници да први човек тог градића (имајући легити
мацију да припада трећој или четвртој генерацији какве фа
милије која живи у том градићу) познаје проблеме града ког се
прихватио да заступа. Да уме и може да брани његов иденти
тет, вредности из прошлости, те да будно размишља над про
јектима који требају да се реализују и потврде у самом граду,
за будућност истог. Нема врдања и изврдавања! Нема лабаве
карике код њих. Отуда су Словенци, искорачили напред у од
нос у на све друге народе из бивше Југославије. Зато су тако бр
зо ушли у Европу, о којој ми још увек сањамо.
Забринутост за разлоге који тиште пожаревачку средину
постоје. Како ће се горућа питања из корпуса функционисања
града одвијати убудуће? Непознаница како распетљати нераз
везљив чвор, оклевања што спутавају такву одлуку, можда дик
тирају стварност, да се чвор пресече. Неко то мора да учини.
Нека не буде замерено, ако кажем, да се за почетак једна
градска средина попут наше колико сутра може опробати на
једној иницијативи попут залагања за постојањем јавног град
ског нужника.
Безобразлук је сматрати било који град за озбиљну средину
уколико у њему не постоји јавни WC. U пожаревачком Буџе
ту мора да се нађе новац за његову изградњу. Ко то тврди да у
Пожаревцу не постоји место где би се јавни нужник лоцирао?
Није ваљда да нико у граду не уочава грађане који се скривају
за угловима грађевина, неретко и по хаусторима зграда, у тра
гању за местом где да обави малу нужду? Није ваљда да нико
не види грађане који долазе по разним потребама у град, како
притиснути стомачним тегобама (а то се дешава често) утрча
вају у „Сунчани парк“, дивно лоциран између Центра за култ у
ру и Окружног суда, да се олакшају и прекрате муке (ненаданог
пролива) или чега горег, болести која их успут снађе? Зар треба
да представља стид кад се неко одлучи да заложи углед у овако
опскурним временима за изградњу Нужника?
У памет се, Господо, Пожаревљани! Ако хоћете да имате
Град, онда неизоставно морате да таквом пројект у и циљу при
лагодите и психологију властитог понашања. Постојање јав
ног WC-a је први степеник, на који ваља закорачити. По цену
да такав нужник зврји празан, то се мора учинити, о његовој
цени не вреди расправљати. Уз то, није упутно да трчите куд
који кад вас сустигне цревна мука. Помислите колико би тај
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нужник значио туристима, путницима намерницима, трговач
ким путницима, пословним људима у пропутовању кроз наш
град, сељацима из околних села и варошица. Размишљајте и на
ту тему.
Ако имамо јавне паркинге за аутомобиле и убирамо таксу
од паркирања, зар се не би сличан модел дао применити и на
услугама Јавног нужника? Ваљда Град Пожаревац, може да фи
нансира две раднице које би се бринуле о хигијени таквог објек
та и наплати услуга у њему. Посао око изградње нужника, и са
услугама у њему може бити чак, и профитабилан, нема збора?
Усуђујем се да кажем, да без јавног WC-a Пожаревац никада
неће постати Град. Зато се дајте у зидање Господо, Пожаревља
ни. Човек на празном плацу, пре но почне да зида кућу, прво
сагради WC. Да има где да се склони, да се не брука у очима
комшија. Зар не?
Јавни нужник треба да буде доступан сваком од нас. Коли
ко знам: и Цар иде пешке у то место.
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… ЂЕЛЕМ, ЂЕЛЕМ …
Данашњи дан представља идеалан тренутак да се прозбори
која реч на тему „друштва без граница“. Како човек не би залу
тао „у шуми какофоније и еуфемизама“ изреченим на разним
странама о том друштву, важно је рећи, кад се говори о том
питању, да је за његово разумевање итекако важан угао посма
трања. Међу читаоцима ће бити, верујем, оних који се неће сло
жити са ставовима изложеним у колумни. Читалац, ма колико
се не слагао са колумном, биће испровоциран њеним духом.
Садашња Европска унија, изграђивана, већ годинама као
друштво без граница, пројекат је вредан стремљењима већи
не европских народа да постану део тог друштва. Идеја о за
једници без граница, („слободног друштва“) настала је из по
требе, дојучерашњих европских држава да се припада једном
заједничком идентитет у, Европи. Дојучерашње Европске др
жаве које су се не тако давно грчевито бориле и браниле своје
националне границе, оне границе које у модерној политичкој
историји, након француске буржоаске револуције познајемо,
све до Другог светског рата, због истих националних граница и
територија изазивале су многе крваве сукобе и бесмислене ра
тове. Милиони жртава су узидани у те некдашње границе ши
ром Европе. Новија политичка историја сведочи да је таквом
поим
 ању, са становишта организације европског континента,
дошао крај.
Идеја за изградњом заједнице – друштва без граница, „је
динственог у лепоти различитости“, пројекат је достојан па
жње. Ма колико да изградња таквог друштвеног, политичког,
економског и култ урног пројекта протиче споро, ма колико да
је оспораван у различитим државама унутар саме заједнице,
као и код оних који се припремају да тој заједници приступе,
ма какве „теорије завере“ да владају у појединим главама о њој
као потенцијалном „Живом вампиру“, хегемонији великих на
рода над малим народима, такву заблуду треба свакодневно
изводити на светлост дана из њених мрачних кутака, и гледати
на њену корисну страну – предности које заједница нуди. За
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соло игру „да се иде раз света“ свака од држава има времена
напретек, и то може да учини кад год јој је воља. Но, овде, није
реч о „раз свет у“, већ о практичној страни припадања великој
Европској породици. Како постати њен део? Имати корист од
припадања једном тако великом друштвено – политичком си
стему у трећем миленијуму човечанства.
Срби би морали „да пожуре, полако“ у Европску породицу.
Наш народ би морао да сапне свој егоиз ам и накарадно пои
мање сопственог поноса. Чињеницу да није самодовољан сам
по себи и за себе у оваквом свет у. Једна од народних српских
пословица вредна је за ову прилику помена, поготову кад се
прича о овој теми: „Го се не свлачи!“ Нашу представу о нацио
налном осећању и понос у морамо мало приземити, и учинити
реалном. Попут Грка, који су кроз векове имали шта учити од
Срба. Али друштва нис у статична, времена се мењају, дошао је
дан кад Срби имају шта учити од Грка. Погледајте како изгле
да њихов национални понос и како та нација функционише у
Европској породици.
Најпосе, ево још једне идеје за размишљање? Замислите се
над питањем: како су то Европљани стигли до идеје о „друштву
без граница“? Нис у ли ту велику идеју позајмили из култ уре
неког од европских народа? Ког?
Чини се да је једна таква идеја међу велике европске наро
де стигла (близу је истини) из култ уре једног народа, који чак
никад није имао своју државу, народа разбијеног у мале групе
и скупине, по различитим европским државама. Роми су народ
који је неговао тако велику идеју, узор за садашњу европску по
родицу, народ који је у свеколикој слободи, осећању суштинске
слободе, начином свог живљења и трпљења поништавао све
границе. Њихове вечите сеобе, лутања, настањивања где му се
прохте, родиле су идеју за садашњу организацију и поимање
Европске Уније.
Може се веровати да су државотворни народи Европе, иде
ју о „друштву без граница“ позајмили од Рома, малог народа,
кога је сама Европа кроз историју тако дуго оспоравала. Зами
слите велике култ уре Европе, које стекоше куражи да од Рома
преузму идеју о слободној заједници, заједници без граница?
Зар вам се то не чини својеврсним подвигом? Велике култ уре
имају ту особину, да добра искуства по себе саму, траже и међу
малим народним скупинама. То је лепо лице великих култ ура
– Европе.
Славни нека су Роми!
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Једна њихова песма у преводу на српски језик почиње са
стиховима: „Отишла сам, отишла, широким друмовима за Ро
мима…“ Тим путем је пошла Европа, у сусрет са самом собом.
Тако изгледа лице савремене и митске девојке Европе. Европа
је пошла за Ромима – искуством скитача. Свакако, не заведена.
Време је да се и Срби окушају на том пут у.
Ђелем, Ђелем, Србенде, низ друм… То је ваш правац.
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КАКО СЕ РЕШИТИ ПОКОЈНИКА
У српским селима, те тако и у овим, који се тичу браничев
ског региона, сахрана покојника представља догађај од посеб
ног значаја. Сахрана драгих особа по неписаном правилу про
тиче у несвакидашњој напрегнутости, да се последње почасти
морају обавити у журби, „на врат, на нос“, што би се казало
„помоћу штапа и канапа“. Сахрањивање покојника претрајава
на исти, рудиментаран начин двестотине година уназад, пре
тварајући последње почасти у ноћну мору (чињеницом да тело
покојника бива изложено у просторијама сеоских домаћинста
ва) због непостојања адекватних услова – пристојних капела,
трпезарија за подушје.
Навике српског народа су чудновате, јер, како другачије
окарактерисати да се у случају покојника народна ћуд не мења
вековима. Живети уз покојника, неколико дана, док се сахра
на не обави, у ововременом тренутку више је но збуњујуће. Та
пракса благо речено нехигијенска и нехумана према ожало
шћеним члановима фамилије (а и према преминулом), питање
је над којим се ваља замислити. Како изгледа та надреална си
туација, док тело покојника бива изложено у кући ожалошће
них, поред кога се мора даноноћно дежурати, сетите се ви, који
читате ове редове. Да ли је неко од вас дежурао поред премину
лог? Осетио воњ, сиров и исувише стваран што избија из леша?
Гадио се, људски, искрено и исувише људски, а да је зарад до
бре култ уре морао крити то сопствено осећање гађења.
Колико сте се досад пута затекли, током сахрана по срп
ским селима? Како сте се осећали у тим приликама? Одгово
рите у осами, себи, на овакво питање. Без бриге, нико вас не
може чути. И људи „без осећаја“ морали су у близини покојни
ка познати у својој души нелагодност. Ко није то тако доживео,
кажите му, без сумње да се налази у проблему.
Чини се да српска традиција по том питању, најчешће про
изилази из опскурности сиромаштва које се лепи за нас попут
чичка. Или из одс уства за заједнички самопрегор и деловање,
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да и у селу, било ком селу, морају постојати услови и простори
је од опште добробити, попут капеле.
„Ничија није горела до зоре.“
Ако је данас капела била у функцији комшије, доћиће час,
као незван гост, кад ће ко и из вашег окружења допасти ње
ног блага. Најлакше је (да ли је најлакше?) у сит уацији кад ко
умре, сместити покојника у мртвачки ковчег, те га убацити у
неку од соба, или ходник куће, набацујући мртвачки ковчег „на
две столице“.
Беда сеоских услова у време сахрањивања покојника, дик
тира да се са покојником другачије не може поступити.
Смрт је, дакако ванредно стање, у човековом живот у. Човек
не бира час кад ће да умре, но, кад му за то дође време. Да ли
сиромаштво српског села, може бити оправдање, било коме, да
покојника у најт ужнијем час у држи у кући? Да ли је такво по
нашање аргумент? Какав аргумент? Коме, и за кога аргумент?
Зар се одиста у обичају сахрањивања покојника на селу, не би
дало што променити?
Припадати модерним култ урама европских народа, подра
зумева, да српски народ, неке од својих навика, треба да ме
ња. Не да би опонашао велике европске култ уре, (то Србима,
свакако смета, јер, Срби се тешко одричу своје припадности
византијском обрасцу понашања) колико да олакша себи муке,
е, да му се не догађа да бива приморан да чува и бди над покој
ником сред куће. Слутим, да легенде, о постојању вампиризма
међу Србима, на неки начин долазе из те традиције, примора
ности дружења са покојницима у одајама српских кућа.
Прилог стварности тихе језе, да покојници пре сахране
обитавају у српским кућама, представља и овај мали напор на
посветљављању те теме. У „разиг раном колу“ или „врзином
колу“, придруживања Европској заједници народа, као што се
зна, Народна скупштина „пуном паром“ усваја неопх одне За
коне да се тај процес у случају Срба, што пре оконча.
Ваљало би веровати, да би био нужан Закон, којим би, по
ред школа, здраствених и ветеринарских установа, Месних
канцеларија, Домова култ уре, уређених гробаља, депонија и
здраве пијаће воде, пре свега, требало усвојити регуле које би
уредиле зидање капела по селима. По свим српским селима, о
трошку државе Србије.
Није од греха, да се таквој иницијативи, придружи и Срп
ска православна црква. Наши попови, наплаћују драконски
своје услуге током укопа покојника. Зашто, не би и попови
одрешили кес у у ту сврху? Нек се зна!
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Афористичари, би претпостављам, случај сеоских покојни
ка, решили на свој начин, а да не трепну. Али то су афористи
чари. Како се решити покојника? Изнесите га из куће на гро
бље, и тамо покопајте!
После укопа, за ожалошћене душе бива неопходна трпеза
рија. Гости на подушју, морају да обедују. Дарови од овог света,
о подушју томе служе.
Кади вечеру, домаћице. Кади, него шта!
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БАМБИЛЕНД
Туга је и грехота, видети како изгледа негдашњи, а и сада
шњи простор Бамбиленда. Руин
 иран, запуштен, закоровљен,
до бестидности покраден. Све што је било употребљиво, поје
дини и несавесни грађани (зашто не рећи најгори међу Пожа
ревљанима?) развукоше са тог простора, као да је била у пита
њу Алајбегова слама. За отимање имовине ником није фалила
длака са главе. Испада да се груба и хајдучка крађа нечије имо
вине, претвара и промовише у врлину понашања?
Након свега, тужно огољени простор, који је имао своју на
мену, претворен је и сведен на кућу страве. У име кога; у име
чега је тај вандализам почињен? У чије је сврхе нанета срамота
и љага лицу нашег града?
Сме ли се пожаревачким барабама допустити да докрајче
простор Бамбиленда?
Толерисати бахато понашање појединаца према том објект у
је злочин првог реда. Није ли немаран однос грађана према том
простору довело у питање част пожаревачке средине? Докле ће
та брука трајати? Хоће ли је и убудуће бити? Има ли одважних,
и одговорних да се одупру таквом усијаном лудилу, да стану на
реп ружном догађању? Има ли памети, да се простор Бамби
ленда врати власницима, е, да би био од вишеструке користи
по власнике, и по град Пожаревац?
Ако се залажемо, за неприкосновеност приватне својине,
својине уопште, ваљда права и обавезе које проистичу из ње
ног права, морају бити заштићена у пуној мери. Чија год своји
на да је у питању, она мора бити загарантована у потпуности.
Наш однос према својини у граду Пожаревцу, ваља теме
љити на основним принцима једнакости по сваког. Нико нема
право да се по истом или сличном питању својине, понаша како
му је воља. Закон мора штитити поседника својине, од лудака
и насилника навикнутих да посежу за туђим добрима. Својина
не трпи двоструке аршине, (бити коме мајка, а некоме помајка)
и закон Републике Србије је ту јасан. Учињена штета на про
стору Бамбиленда, извесно је никоме не служи на корист.
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Усуђујем се да кажем, свиђало се то коме или не, да би овај
простор што пре требало вратити намени за коју је изграђен.
Они који живе у сагласју са митологемама које су приписива
не Бамбиленду у прошлости, морају и сами постати прошлост.
Идеолошка папазјанија је тријумфовала, у главама са помуће
ном памети. Идеолошка папазјанија не сме бити модел који ће
поново тријумфовати. У демократском друштву комесарска
идолатрија губи смисао.
Земљи Србији је потребан сваки објекат који може донети
зараду – остварити зараду. Бамбиленд је један од тих простора
кад је у питању наша средина. Колико странаца кружи земљом
Србијом у потрази за локацијама за свој бизнис? Поставља се
питање, зашто би објекат који има изванредну локацију, зврјао
празан? Зашто би тај објекат, у стању у коме са налази произ
водио губитке власницима и граду Пожаревцу?
Тврдим и острашћеним пожаревачким главама, ако таквих
још има, ваља поновити, да су „ратне секире“ из прошлости за
копане. Декларативно у земљи Србији, већ су измирени „бивши
и садашњи противници“, идеолошки противници, леви и десни,
„горњи и доњи“. Рововска психологија не доноси добро ником.
Штета произведена туђом бахатошћу, мора бити заједнич
ка брига свих нас.
Власници Бамбиленда би морали свој простор да приведу
намени. Град Пожаревац, би морао да иницира и омогући да се
то догоди. Да помогне, да се једна нормална атмосфера са ста
новишта привређивања у Пожаревцу оствари.
Срамота је да се по питању објекта Бамбиленда толико дуго
ћути. Непојмљиво је да власници, а и Град пристају на ћутање.
Камо среће да већ током овог пролећа, простор Бамбилен
да заживи. Да може угостити многобројне ђачке ексурзије и
туристе. Да буде у сит уацији по природи свог посла, да упосли
многобројне Пожаревљане. Приход нам је преко потребан. Тај
објекат је, ма колико туђ, ма колико сматран туђим, питање на
шег образа.
Решење за сваку непознаницу постоји. Упорно одлагање и
чекање кошта. Суочимо се са проблемом. Ако „жаба мора да се
прогута“, нек се прогута без одлагања.
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ЛЕЦЕДЕРСКО СРЦЕ
Европска Унија – фонд за Међудржавну сарадњу Румуније
и Србије, преко Агенције за реконструкцију и развој одобрио
је донацију пожаревачком Музеју у износ у од око 350.000 еура.
Том износ у, намењеном Програмима пожаревачког музеја тре
ба придодати и 10% у висини укупне донације, као обавезно
учешће локалне самоуправе у остваривању посла, што укуп
на средства битно увећава. По сведочењу, негдашњег Начел
ника Браничевског округа, цењеног г-дина Живадина Јотића
(најзаслужнијег да донација буде остварена) новац је добијен
на основу Пројекта за израду настрешнице над споменицима
култ уре изложеним у „Лапидаријуму“, дворишту Музеја (око
220.000 еура), те за изградњу и обнову Етно села на Тулби (око
130.000 еура). Да је свака парица из света упућена на било коју
адрес у нашем осиромашеном и у гвоздене опанке доведеном
друштву добродошла, јасно је и слепцима. Проблем искрса
ва када се новац – донација, стане да троши. Где ће и на који
начин „драгоцена свотица“ завршити, то изгледа никог у По
жаревцу не брине? А требало би. „Лапидаријум“ оста без на
стрешнице. Киселе кише и атмосферске прилике ће и даље да
купају изложене споменике.
Шта чини један Музеј важним и значајним у очима публи
ке, или интересантним за научне кругове и јавност?
Драж и основни циљ сваког музеја је да прикаже, ако не
сво, а оно бар део богатства које поседује и чува у својим збир
кама из трајања људске цивилизације. Оригинални експонати,
раритетни предмети не могу заменити никакве реплике и ко
пије. Та јединственост и посебност издваја сваки од Музеја чи
нећи га непоновљивим и препознатљивим.
Реконструкција изложбених сала Музеја града Пожаревца,
тзв. „Крстине куће“ подигнуте поткрај XIX века плени пажњу.
Крстина кућа век и коју деценију стара, у време градње, издва
јала се у однос у на друге зграде Пожаревца. Довољно је поме
нути да су за ту зграду, што у време њене градње није било баш
уобичајено за то доба, градитељи донели паркет из Беча, рађен
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у облику мозаика јединствен за то доба који је вредело очувати
и конзервирати. И савесни и пожаревљани чуваше тај паркет
сто година, да би, како другачије рећи до „скоројевићи“ прес у
дили преко ноћи, и одлучили да му прес уде. Како?
Скандал? Преко тог и тако јединственог паркета, Директор
Музеја уграђује керамичке плочице на којима је невешто, тако
рећи шлосерски урађена представа са грба Виминацијума, са
још неким детаљима из античког периода.
Један Европски пројект „Римски Пут“ финансиран из фон
дова међудржавне сарадње Румуније и Србије не дозвољава
никакве импровизације.
Зато је чудно да у њега нис у укључени стручњаци највишег
домета попут: Милана Палишашког, или млађих као што су Зо
ран Радивојевић и Александар Радојевић или у крајњем случају
неко од амбициозних архитеката из Пожаревца. Ако је проје
кат вредео 150.000 евра, плус 10% учешћа средстава из локалне
самоуправе, дакле Буџета града Пожаревца, те ако изложбе
ни простор, склепан такав какав јесте представља приближно
150m2, на чему се онда штедело. Проста рачуница износи да
је за сваки метар квадратни било довољно средстава: хиљаду
евра по квадрат у. Одговорнији и брижнији домаћини би за тај
новац по садашњим условима градње, саградили нову зграду,
По свему судећи послови урађени на изложбеном простору
су плод импровизације, Директора Музеја, те и самог Управног
одбора Музеја, јер чудо је да је УО Музеја одобрио такву ска
ламерију, рушећи паркет који се морао заштити, да се у посао
укључе врхунски стручњаци.
Бесловесно трошити драгоцен новац на примеру о коме се
сведочи могућ је само у Пожаревцу. Само код Директора по
жаревачког Музеја. Има ли кога да му постави питање, шта то
ради, у чије име траћи новац, и за кога гради једну промашену
гробницу усред града?
Какво Директор има морално право и да ли се у њему јавља
морална дилема радећи на овом пројект у очигледно везаном
за Виминацијум, када поспешује сукоб са археолошким инсти
тутом и Заводом који раде на археолошком истраживању на
локалитет у Виминацијума. А да истовремено локална самоу
права издваја средства из Буџета општине за археолошка ис
траживања на Виминацијуму. Чему тај сукоб? Зар се ко пита,
ако се зна да је највећи део и највреднија збирка у Н. М. Пожа
ревац потиче са Виминацијума у којима је Музеј у истражива
њима сто година учесник?
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САВРЕМЕНА БАРБИКА
Уникатни модел лутке Барбике, на недавној светској про
моцији, у једној од Латиноамеричких земаља представљен је са
несвакидашњом помпом и гламуром. Ко гаји симпатије према
симпатичн
 ој луткици, и кичу, ако је хтео, могао је сазнати, да је
хаљина луткице за ту прилику украшена дијамантима, те да на
њеном накит у од белог злата, такође, беху уграђени дијаманти.
Вешти менаџери пропаганде из тима произвођача, сведочише
пред заинтересованом публиком, да би цена уникатног модела
на тржишт у могла достићи вредност од сто хиљада долара. И
поред лицитиране цене, снобови, који беху заинтересовани за
куповину „невине Барбике“ осташе кратких рукава. Презен
тиран модел не беше намењен продаји. Слава и наличје лутке,
њено лице, оста заробљено на страницама Каталога, израђеног
за потенцијалну публику широм света. Маркетиншки потез
произвођача, поред поменутог скупоценог модела, у „породи
чни албум“, унесе и све досадашње варијанте истоимених лут
кица. Логика бизниса заснована на остваривању профита, не
либи се да удовољи потребама најнижих порива код човека.
Кич као продукт савременог доба (одс уство изграђених вред
ности, стреми да надомести „црну рупу“ мањка вредности,
промовишући себе у „нов“ квалитет) чини праву меру за по
водљиве духове. Глобална појава кича, не оставља већину по
страни. Култ ура кича, потхрањује подстицајним соковима, и
пракс у локалних средина.
Феномен, који заслужује пажњу коментара, недавно се збио
међу нама. Реч је о Монографији Историјског Архива у Пожа
ревцу, која би штампана у част јубилеја – шездесетогодишњица
рада и постојања ове знамените установе. Утисак да се новац
за штампање Монографије није штедео, је сувишан. Издашност
касе за учињене трошкове, за сваку је похвалу. Тврде корице,
скуп папир, гламурозно представљање издања у Салонима На
челства, итд. Славље је протекло, у весељу, према рангу јубиле
ја. Ко да приговори? Има ли места за критику?
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За евент уалног знатижељника – читаоца, мука предстоји,
кад почне да прелистава садржај Монографије. Поштен човек
не може остати равнодушан током упознавања домета ове
књиге. Питања која се намећу, а нимало нис у безобразна, тичу
се основног циља јубиларног пројекта. Та недоумица могла би
да гласи: Ако је Монографија сачињена поводом шездесетого
дишњице рада и постојања Историјског архива, откуд онда да
се на њеним страницама паралелно провлачи глорификација
једног, такорећи, „свежег директора“ – његових шездесет месе
ци руковођења овом установом? Има ли таквог ума, који уме и
може да објасни чињеницу, да поред основног садржаја, о раду
и постојању архивске установе, на самим страницама Моно
графије, барабар, егзистира штампан и лични фото албум, ди
ректора – око шездесет, или осамдесет фотографија – различ
итих поза? Коме је био потребан тај егзибиционизам? Он једва
да служи и самом директору, који у својству Издавача потпис у
је тако нагрђену књигу. Како иначе, крстити „ту врсту самоза
љубљености“? Личном промоцијом? Бесплатним „Породичним
албумом“ штампаном о трошку заједнице? Сујетом апаратчи
ка? Или? Недостатком мере? Недостатком укуса? Кичом?
Посебан колај, белај је, како се „плаћени новински тексто
ви“, на страницама Монографије, поређани један до другог
(ваљда у недостатку валиднијих оцена?), претварају у „научна“
факта. Они свакако могу бити интересантна прича за професи
оналце из архивске струке. Зашто да не?
Шта је у садржају Монографије морало бити важније? На
првом месту? Није ваљда, да хаљине директора, на објављеним
фотографијама (између осталог), истина без дијаманата, вреде
више од саме суштине шездесетогодишњег постојања архивске
Установе? Сме ли Монографија пожаревачког архива, читаоце
да подсећа на „Барбикин каталог“?
А, то се, раз, јубилеја Архива, ипак, десило.
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ГРУПНИ ПОРТРЕТ СА ДАМОМ
О истом трошку:
поводом текста душебрижне „Групе грађана“
и оном другом: „Злочестом Кену од Барбике“
Има ли смисла, подсећати нормалног човека на истину, ко у
зорт у „околиши као киша око Крагујевца“? Паметан човек би,
за случајеве који се пренемажу да разумеју спор у коме инси
стирају да учествују, рекао да вреди. Чак, и љута Господа мора
да води рачуна шта у ком тренутку размишља и заступа? У та
квим сит уацијама, ваља имати такта. Групни портрет са Дамом,
(како би можда, могао да гласи заједнички наслов за оба текста)
изискује да му се Истина понови нежније. Ево тог покушаја.
О истом трошку текстови из „Групног портрета са Дамом“,
случајно или намерно промашују тему изложену у колумни
„Савремена Барбика“. Доказ: Текстови које су написали потпи
сници оба сочињенија.
На основно питање, постављено у колумни, нема одговора.
„Породични албум“ из Монографије Историјског Архива, по
ред све халабуке, и да хоће, нема куд да избегне. Доказ: Моно
графија Историјског Архива у Пожаревцу.
Напомена: Дијалог са Дипл. инг., Руд. тех., Инг. хем., Граф.
диз., Евент уалним брачним паровима, Дилерима удружених
осигуравача, потписаним у спецификуму „догађања народа“,
има смисла водити кад дођу на ред теме у које се поменута Го
спода разуме.
Писцу колумне преостаје да се захвали на изреченим пону
дама. Хвала, други пут.
Пажња посвећена овом проблему, од стране писца колум
не је засад доста. Аргументи су исцрпени. Будуће полемике би
биле сувишне. Конец.
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ЖУТО ДУГМЕ
„Не пут уј у Хомоље, тамо ће те убити за жуто дугме!“
Овако гласи резиме приче, сведен на ниво једне реченице,
којој вреди посветити пажњу. Ту предрас уду уврежену у глава
ма већине Срба (на сам помен Хомоља) толико пута морах да
слушам. Београђани иначе, препреден и углађен свет, предња
чи са приповедањем исте, већ, од Аутобуске станице до Српске
академије наука, а репови њене легенде допиру и до њачећих
магараца привезаних за камену клоцу, или маслину, изџикља
лу крај морске обале. Магарци такву накараду од тврдње „уби
ће те за жуто дугме. Ој! Јој! Ој!“, понављају по неколчико пута
дневно. Бар једном у живот у имали су да чују и отрпе Хомољ
ци, у разним приликама и сит уацијама, у које их је живот умео
одвести, ту магарећу заблуду… Вулгарно поимање приповеда
ча, о завичају и нарави Хомољаца, незнање тих површних из
ругивача, пре би се рекло говори о посебној сорти тог тврдо
корног соја, навикнутог да из сопствене тескобе и ругобе ружи
хомољски крај?
Зашто се белег „жутог дугмета“ припис ује Хомољцима?
Претпостављам, да основа ове приче, њена потка, сеже и
вуче корен, из времена деветнаестог и прве половине дваде
сетог века. Из времена кад по Хомољу кружише хајдучке дру
жине, попут Хајдук Рајка, Поп Мартина, Петра и Миље из
Кобиља, Остоје Тинчиног, Ивана Бабејића – „Краља Хомоља“,
Струјића и Митровића из Сене, браће Барбуловић, као и мно
гих других непоменутих хајдука и њихових јатака. Из црних
хроника тога доба. Из легенди о закопаном благу, омиљеном
штиву Хомољаца, „трагању за закопаним благом – златници
ма, сакривеним по пећинама, и запуштеним манастириштима,
остацима римских утврђења и градова“? Из прижељкивања да
се у кући нађу дукати – „за црне дане“?
Злато има универзални језик, разумљив за сваког човека.
Хомољци су за то знали, одвајкада.
Но, зар говор златника, не познају и сви други Срби? Зар
остали српски крајеви нису обиловали са хајдучким дружинама?
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Зар српска историја, на известан начин не представља историју
наше хајдучије?
Покушајмо да одговоримо на питање, да ли постоји разли
ка између прадревног човека, човека антике, човека средњег
века, модерног човека? Није ли живот сваког од њих, и мада
припадаху различитим временима, диктирао исте потребе: за
јелом, пићем, уживањем, љубављу, вечним животом, еликси
рима, слављима, полним односима, ратом, миром, итд.? Јесте.
Дакле основна човекова природа је у свим временима остала
иста, непроменљива. Француз, Немац, Енглез, Рус, Италијан,
Србин није имун у „јагми за новцем“. Без обзира, на национал
ну различитост и култ уру код свих њих из очију исијава сјај
„жутог дугмета“.
Ја желим да верујем, да се стереотип приче о „жутом дугме
ту“ провлачи до данашњих дана, из неразумевања и непозна
вања хомољског краја. Доминације динарског култ урног обра
сца, а допишимо и азијатског, међу Србима. Самодовољности,
српског нас ушног слепила. Усамљености и скучености малог
језика. Хомољски крај, слутим у будућности, имаће своје пи
сце и песнике који ће умети да тај несебични рудник осветле и
све његове драгоцености из ризница изнес у на светло дана. То
позвање, дабоме, извешће самосвојне и стваралачке личности
које умеју да просеју време прошло и време будуће. Да самере и
превреднују догматично наслеђе. Да нађу израз за доба, што
наступа. Позивам Вас да зажмурите у тишини на тренутак, ка
ко би чули божанствену музику, будућег.
Сумњалицама, топло препоручујем, да изнова прочитају
Маркесов роман Сто година самоће. Повест о Хомољу, могла
би за понекога радозналог духом бити драгоцена лекција о хи
љаду година самоће…
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ДРВЕНИ АДВОКАТ
Ако сте за овако написан наслов, на нивоу досетке, поми
слили, како је он већ сам по себи назив некакве од нових књига
коју сте у силној какофонији и гунгули издавачке пропаган
де и продукције пропустили да купите и прочитате, остаће
те ипак разочарани. Ма колико да тај наслов делује поетски,
остављајући утисак сличан љубави на први поглед, заводљив
и поводљив, какав је иначе у лакоћи изговора; коликогод као
кованица од две речи био вишезначан у језичким слојевима,
он ипак није измаштан у глави „занесењака“ г. Писца. Али, шта
ви имате од сазнања да таквом наслову, није кумовала лите
рарна братија? Могло се и тако што догодити? Уопште речено,
зар је битно ко му је током настајања кумовао? Ко је његов Ро
доначелник? Поп, учитељ, пандур, пастир, лау тар, разочарана
и завидљива мирашџика у тужном час у по њу, кад је схватила
да је много тражила, а мало добила од светковине удаје, тако
рећи јадац, или којим случајем „талог времена трусне српске
историје“, јер, и време се каткад шали са људима, док развија
и негује жив организам њиховог језика. Време приноси човеку
дарове најчешће у различитим облицима, варијантама и значе
њима. Оно у својој пуноћи за човека, рађа ленте, медаље, јунаке
и јарце. Надимке. Хоће ли човек примити уздарје последица
тако вулгарно склепаних надимака, наслова и изрека? У којој
мери? То зависи од култ уре појединаца, општег стања култ уре
сваке нације, од човека до човека.
Ви који, досад нисте чули за надимак о Дрвеном адвокат у,
или се правите да мало шта знате и разабирате о њему, прили
ка је да то учините, пре но га употребите. Специфична тежина
тог надимка, разумевање и употреба истог морала би да се по
знаје, у суштини и по суштини, кад се ко одлучи да га припише
неком човеку. Дијалог међу људима мора имати смисао да не
би био сведен на пуко мекетање надимака. Ако се човек, било
који човек, осмели и учини спремним да буде неинвентиван и
безобразан према другима, те им поред датог имена при рође
њу, изнова кумује, шта та људска слабост казује? Да надимак
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не познаје? Да га значење надимка не занима? Сме ли се за та
кве кумове рећи да су: несавршени, духовно осиромашени,
рудиментарни у познавању живота, идеолошки заслепљени,
острвљени над нејакима, у стању непроменљиве туге поцепа
ног капута страшног пука, простог функционисања амебе, да
су страшљиви према бољим од себе, страшљиви да признају
да постоје моралнији бољи и ментално очуванији људи поред
њих, спремни да по сваку цену бране голо очување сопствене
егзистенције на туђ рачун, да постану „добровољни даваоци
туђе крви“, да остану ушушкани „никоговићи“, трули шумски
вргањи? Скица би могла бити потпунија са дописивањем ка
рактерних особина, чак и овако опскурног описа кад су у пита
њу портрети просечних Срба. Кумова. Срби уживају да само
муче, једни друге, свакојаким надимцима.
Кад за ког човека кажу да је Дрвени адвокат, нужан је опрез.
Значење овог надимка осмислио је вероватно „нишчи дух“ у
сопственој немоћи, да упозна и призна немоћ властитог сиро
машног духа. Њега углавном диктира завидност, одбојност пре
ма изграђеним и стваралачким личностима, личностима са ста
вом, јасном представом о људима, времену и свет у, личностима
са изграђеним вредносним системом. Јефтин и погрдан начин
изума „нишчег духа“ у неимању аргументације и одговора, не
схватању и неприхватању улоге која му припада у окружењу
према моћима које поседује, на тај начин настоји да триковима
елиминише надахнутије, боље и свестраније духове поред себе.
Да стварност подреди мери коју носи од рођења у себи, сводећи
је на своју пат уљасту меру. Да људе који су бољи, те са памећу
и интелигенцијом штрче над другима, покоси једним замахом.
Вулгарност надимка Дрвени адвокат у нашем народу и (не)
култ ури, издваја се у још једној посебности да се прилепљује
једино мушкарцима. Надимак попут „Сека Перса“, за разлику
од њега, има другачију миру. Примера ради, он по својој сврси
служи да обележи каквог „млакоњу“, те се тако у „својој уни
верзалности“ припис ује једнако женама и мушкарцима, деци,
старима и младима. Али, и он је ружан и недот упаван.
Нормалан човек може имати симпатија према надимку
Дрвени адвокат. Некако тај надимак, иако произведен од „ни
шчих духом“ сигуран је знак да имате пред собом драгоцену
личност. Кад га чујете, весели – невесели, обратите пажњу на
особу чашћену тим белегом. Тестирајте неке од ставова из ове
писаније. Нормалан човек, не сме себи дозволити да држи
страну примитивног света, његовог обрасца за обитавањем у
глибу полумитолошког речника, његовом жилавом и дубоком
корењу и претрајавању у начину опхођења и начином живота.
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СВЕТЛОСТ СЛЕЂЕНИХ СУЗА
Друго издање монографије „Милене Павловић Барили“ би
штампано поткрај осме деценије 20. века. Припреми и послу
око њеног захтевног подухвата, прихватио се тадашњи издавач
Центар за култ уру Пожаревац, те тако Монографија о живот у
и раду знамените сликарке и песникиње доби свој јавни живот.
За прилике и услове у којима је рађена, Монографија беше вео
ма успела. Њен тираж од 2000 примерака, током две деценије,
стигао је до руку многих поштовалаца Милениног дела, људи
од духа и култ уре, што у Србији, што широм света. Важно је
рећи, како је Монографија била најбољи и најплеменитији ди
пломата кога смо досад имали у нашем граду. Текст о Милени
ном сликарском делу написао је г-дин Миодраг Б. Протић, а уз
текст су представљена репрезентативна сликаркина дела, и по
езија. Ставови и запажања г-дина Протића чине незаобилазни
темељ за тумачења, кад је у питању Миленино дело. Пишући
их г-дин Протић је исписивао најпоузданији путоказ за то исто
дело кроз време. Темељ који, не попушта, нити се ма на ком ме
сту круни. После свега, друго издање је дотрајало, остао је са
мо симболичан број примерака – тек, седамдесетак, брижљиво
чуваних у магацину издавача. За позване и изузетне госте. Шта
нам ваља чинити?
Сан који годинама сањасмо и недосањасмо, а, по коме се
требало одавно приступити изградњи Модерне галерије за де
ло Милене Павловић Барили (у којој би се дало на паметан на
чин изложити, целокупно сликаркино дело), по свему судећи,
уздајмо се, догодиће се можда, тек, са умећем наших синова и
унука. Камо среће и да тако буде! Да којим случајем, и они не
поступе, попут нас предајући бригу „са колена на колено“, сво
јим пак потомцима? Миленино дело, засад, делује у простору,
који је граду Пожаревцу завештала сликаркина мајка Даница
Павловић, те и у оном додатом (скрпљеном) простору коју По
жаревљани „попут кутије шибице“ доградише. У крајње сиро
машном кутку, недовољном да одговори основном задатку –
Миленином талент у, њеном делу које оста завештано на част
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Пожаревцу. Тај, иако скучен простор, колико год се то дало,
„оплемењен у свом сиромаштву“, прворазредно је место за део
не само сликаркиног дела, већ пожаревачког идентитета. То би
сваки Пожаревљанин морао да разуме.
Галерија која би се у част Милениног дела саградила, била
би добро трајне култ уре, а таква добра настала у духу, из духа
и зарад духа, ма каква клима да обитава у друштву, претраја
вају. То је корен, на који српски народ и српска култ ура треба
да се ослањају, из кога треба да израстају. Традиција није само
прошлост, нешто што се догодило пре нас, мимо нас. Традици
ја је дух нашег лица. Доба наше одговорности.
Несрећа је да у нашем народу, они којима је дато да разуме
ју ту благотворну суштину, и који би радије градили Модерну
галерију, од например фудбалских стадиона и савремених „Гла
дијаторских арена“, чине мањину.
Предузећа се оснивају, послују успешно, а онда пропада
ју, економије имају узлазну линију у стицању профита, а онда
наступе времена кризе, и замајац почне да се врти испочетка.
Сиромаштво никог не оправдава да се не започне такав про
јекат, јер, сиромаштво пут ује уз наш народ „од када је света и ве
ка“. Сиромаштво није аргумент, колико криза духа. Нашег духа.
Година 2009. је година јубилеја. Сто година од сликаркиног
рођења. Љубазно особље – управа Фондације Милене Павло
вић Барили, припрема низ култ урних догађања и манифеста
ција тим поводом. Та настојања заслужују похвалу. Ипак, за
питајмо се, ако већ не можемо саградити Модерну галерију за
Миленино дело, има ли нечег што можемо и морамо учинити у
години јубилеја? Друго издање Монографије је на измаку. Сим
боличан тираж од седамдесетак примерака, плануће очас. Није
ли време, да у години стогодишњице рођења, одштампамо Тре
ће издање те књиге? Треће издање, допуњено са новим уљима
сликарке, колико јуче приспелим у Миленину Фондацију? Није
ли време да финасијски безрезервно подржимо ту идеју? шта
год она да кошта, да одрешимо кес у. Да не питамо за цену. Ка
ква би то Монографија са савременим штампарским достиг
нућима била? Може ли ко помислити? Може ли домаштати?
Колико би та књига у будућем времену значила, Фондацији,
нашој препознатљивости међу другима, Пожаревцу?
За такав пројекат, верујем да има памети у опскурним вре
менима, о, ви, малобројни пријатељи!? То би морала да буде
наша лична карта! Лична карта и водич града Пожаревца.
Да сликарка Милена Павловић Барили (далеко од родног
дома) није веровала и писала: „Како је небо над Пожаревцем
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најлепше на свет у“, каква би њена вера била? Ако ми не веру
јемо, и не размишљамо слично њој, какав ће бити Пожаревац?
Хоће ли имати смисла без такве вере?
Упитајмо се, наглас, и замислимо, јесмо ли без Трећег изда
ња сликаркине Монографије достојни њеног јубилеја? Видимо
ли Светлост слеђених суза?
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САЧУВАТИ ДОС ТОЈАНС ТВО
Постоји час кад човек треба да одступи, из посла у ком се
затекао. Бива време кад ваља наћи неопходну меру за такав по
ступак. Ради властитог достојанства, човек мора познати тре
нутак, кад треба баталити такву работ у.
Досадашњи писац: цртица, опажања, колумни се уморио на
известан начин, бележењем истина о лицу и наличју града По
жаревца. Српском народу.
Верујући како је град Пожаревац заслужио слободоумну и
непоткупљиву грађанску новину, писац се прихватио да у „не
славном добу“ „натовари крст себи о врат“.
Пишући текстове, он се није обазирао на „секире“ подиг
нуте над главом, на цену коју је морао сусретати и плаћати ус
пут. Упознавање „пат уљака оданих јефтиној политици“, оданих
ћифтинским интересима, удовољавању сопствених апетита
„задовољављања потреба уста и гузице“, а не општој доброби
ти, било је део судбине, у суштини – јалов је посао. Служење
истини приноси горак укус. Увек горак укус.
Након свега написаног, да ли се што међу пожаревљанима
променило? Да ли је ишта од нахереног исправљено? Рекао бих
у слободним часовима надахнућа, мало тога. Готово ништа.
Потреба да се робује колотечини, инерцији, лажима, илу
зијама, пресној сировој стварности надвладава.
Истина се тиче мало ког. Србима је до истине стало колико
и до лањског снега. Саопштавати истину Србима није упутно.
Има ли смисла повлађивати полумитолошком српском
менталитет у – тако вулгарном поимању наше стварности, жи
вота? Саобразити се са њима?
Необазирање на истину, не значи да она не постоји!
И онда кад је познаје само један човек, частан у намерама
и однос у према њој, чини се довољним за образ и спас једног
друштва.
Посвећени имају снаге да се осмеле да иду раз света. Мало
бројнима је природа подарила кичму за праву сврху, да остану
усправни. Истина, служење њеним вредностима, изискује жртву.
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Болест нашег друштва, тужна и жалосна, почива на чи
њеници да је неспремност истог друштва, да почне са свеобу
хватним лечењем неизвесна. Немоћ да трага за лековима, више
је но очита. Страшна је слутња, да ће болест трајати, оноли
ко времена, колико јој је било потребно да се развије. Пола века!
Али, можда је бележење истине о нашој стварности, покре
нуло „ствар са мртве тачке“. Та вера је нужна.
Да се свет, заједница није сурвала до врага, сведоче они
ретки читаоци, који су веровали редовима исписаним у „ко
лумнама“. Они су поред војске безобзирних, саосећали са исти
ном. Подупирали је према свом умећу. Довољно.
Колумна је кроз време, стекла доста пријатеља и непријате
ља. Са алалом им било.
Писац колумне се враћа свом основном послању: поези
ји. Оној која истину и живот једина може да оправда. Путем
поезије.
Поезија је у дубинама самог бића и она је деловање у бићу.
Поезија је сунчева светлост, од које се биће развија.
Остати неупрљан задатак је сваког човека.
На крају, шта може човек рећи, а да се не постиди. Ћутање
је лековито.
Ако се ко одважи служењу истини, нека зна, да мора савла
дати наук да бира друштво и пријатеље, према себи.
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II
ПРЕПЕВИ
Влашке басме

ДОБРО ЈУТРО РЕКО ЈОРДАНСКА!*

I
1

(Похвала СЛАВИ)
На великим колачима леже мали колачи,
прекрштени крстићима од теста.
На великим колачима крунице од цвећа
претварају се у крст кад их вино натопи.
На малим колачима усправљају се свеће,
над пројом која је темељ кућишта и света.
На великом колачу сејем шаку жита,
и испијам ову чашу,
за Славу коју васкрсавам.

2

(За пресахло сунце)
Иди на реку са три камена
и окрени се ка истоку,
пиј сунце суво и још сувље,
добро сунце је на небу,
а сунце најс увље,
са водом опрано,
опрао сам га и бацио.
У црном мору утопих га,
а три девојке
сунчеве га сачекаше,
са постављеним столовима,
тамо нека пије,
тамо нека једе,
*)

Влашке басме сакупили Александар Лукић и Бен Младеновић. Препевао на срп
ски Александар Лукић. Видети више у „Белешкама“ на крају књиге.
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а он нек’ остане
сјајан као месечина,
ко звезде на небу,
ко роса по земљи…

II
(Против урока)

3
Можда су се чудили што је велики,
што није велики?
Можда су се чудили што је мали,
што није мали?
Можда су се чудили што расте,
што не расте,
што говори, што не говори,
што је леп, што није леп?
Да се не чуде њему!
Нек’ се чуде једном пустињаку великом,
што пролази преко села
и на курац се ослања.
Да се чуде гузици, и пички,
чија су уста окренута надоле,
ал’ се не прос у;
ја дунух преко носа,
а нос преко главе –
урок нек’ оде оном ко га посла,
ко га је оставио,
ко га је болесном наменио.
Уречени нек’ остане,
сјајан као месечина,
као суво злато очишћен,
ко од мајке рођен,
ко од оца посејан,
Света Дјева Марија
и моја уста нек’ помогну!
Ја рашчинитељ,
Света Дјева Марија излечитељ,
да га излечимо,
да га оздравимо,
нек буде лепши
него што је био. Амин!
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4
Ја дунух у главу,
урок оде у село,
на главу ко га је послао,
на главу ко га је изрекао.
Нис у се чудили што је велики,
нис у се чудили што је мали,
нис у се чудили што је леп,
нис у се чудили што је ружан,
нис у се чудили што је дебео,
нис у се чудили што је мршав,
али се чудише
трима арапским кћерима,
њима се чудише,
њима се и рашчудише.
Вратио сам ономе
што га је урекао,
на главу оног што га је урамио.
Дете остаде чисто,
сјајно као месечина,
ко звезда са неба,
ко роса са поља,
ко босиљак из градине,
лек и Света Дјева Марија
из мојих уста нека помогну.

5
Дунух у чело
да се чини
изгубе у планини.
Ко је учинио да се распукне,
ко је проклео, разбио се и распукао.
Пошао је болесник путањицом,
сусрео се са учинитељкама.
Оне су се чудиле, и учинише му,
учинише и разболе се;
запомагао је жалостан,
али га нико на свет у није чуо,
рашчинитељка пљувачком пљуну,
и босиљком очисти,
чини одагна у морске дубине,
и лек од Свете Дјеве Марије
болесном нек’ су у помоћи!
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6

(За кућу, фамилију и напредак имања)
Боже помози,
да нам Бог помогне!
Са очишћеним лицем
и одвезаним језиком!
Амин! Амин! Моје песме
и песма Божија,
и Света Марија Дјева,
нека лек буду оном ком’ се пева!
Кренуо болесник путањицом
и стигао на велики друм,
сусрео се са чинима,
које га не пустише
да се сусретне са Божијом вољом,
већ га чини и враџбине обузеше.
Кукао је на сав глас
и дозивао до неба,
и сузе су му капљале на земљу,
нико на свет у није га чуо,
само Света Дјева Марија,
са неба га чу,
и на мердевинама од сребра и злата
сиђе, узе га за десну руку
и у уста му удахну живот.
Рашири крило и рукаве заврну,
струк босиљка узе у десну руку,
и лековит у песму позва
да језиком рашчини,
да босиљком помете,
и опере водом,
и окади тамјаном
чини и уроке послате у зао час –
они су послали једном руком,
ја их враћам са две,
они су послали са две,
ја их враћам са три,
они су послали са три,
ја их враћам са четири,
они су послали са четири,
ја их враћам са пет,
они су послали са пет,
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ја их враћам са шест,
они су послали са шест,
ја их враћам са седам,
они су послали са седам,
ја их враћам са осам,
они су послали са осам,
ја их враћам са девет –
моју вољу нико не може да победи,
враћам их са два ножа, газди,
да се с њим изгубе и у мору утопе,
а он нек’ остане очишћен,
као месец и звездице,
као сјајно злато,
као стих из песме,
као лек и здравље,
као бистра вода са кладенца,
као јаје у кокоши,
ко зелениш из баштице.
Брз ко вода,
сладак ко мед,
мекан ко кадифа,
на водици бистрој
нек’ се болесник излечи
и лек од Свете Дјеве Марије
нек му помогне…

7
Ко је урекао, тај се распао,
ко је учинио, тај се распуко.
Малена метло, велика госпођо,
као што знаш да будеш дању чистачица,
ноћу буди чуварица,
да сачуваш моје дете,
од ала и аждаха,
од шумског оца,
од шумске мајке,
да га браниш,
да га чуваш
од зоре до поноћи,
од поноћи до праскозорја,
од праскозорја до изласка сунца,
од изласка сунца до поднева,
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од поднева до поподнева,
лек од Свете Дјеве Марије
нек’ мом детет у буде,
да остане сјајно као месечина,
ко звездице на небу,
ко роса по земљи,
ко босиљак у градини,
као што се босиљак отреса
од росе и семена,
тако нек се отресе моје дете,
од урока,
од речи које обузимају,
и лажи, и нек’ остане сјајан као месечина,
ко од мајке рођен…

8
Како се отреса босиљак од росе,
тако да се отресе дечија глава од урока,
ако је урок од жене –
да јој се сисе осуше,
ако је од девојке –
да јој отпадну црни курјуци косе,
ако је од мушкарца –
да му се ноге одузму…

8а
Као што се отресе босиљак од росе,
тако нек се отресе
ова дечија глава од урока,
ако је од жене –
нек јој отпадну сисе,
ако ли је од девојке –
нек јој отпадне коса,
а ако је од мушкарца –
нек му отпадну муда…

9
Амин, Амин, песмо моја,
песмо моја и Божија!
Пошао уречени
у сусрет слепој путањици,
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вичући, запомажући,
великим гласом до неба и земље,
нико на свет у га не чује,
само Света Дјева Марија га чу,
крила рашири,
рукаве заврну,
и сиђе низ стубле од сребра и злата,
и на столицу од злата седе –
уреченог прихвати у крило
и упита га:
Зашто си се тако уплашио
и тако гласно запомажеш?
– Како да не запомажем
кад сам путем пошао
и сусрео чуму и чумине чуме
које ме обузеше,
месо ми сасецкаше,
и крв ми пустише,
и на земљу ме стровалише?…
– Ћути и не вичи,
јер рашчинитељка стиже
и устима рашчињава,
и дуну преко језика,
и рукама оправља:
стављам месо на месо,
и коску на коску,
и још лепше,
и још боље,
и још боље него што је било,
рашчинитељка устима рашчињава,
Господ и Света Дјева Марија,
болесном лек дадоше
и болесног устима излечише…

10
Птичице сива, изнад и испод,
искљуцај све уроке
и враџбине,
урок који обузима,
и пакости, лажи и преваре,
извади их и испод крила их стави,
и у камен – кремен од девет звезда их стави.
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Болесни остаде, сјајан као месечина,
као злато суво чист,
ко од мајке рођен,
ко од оца посејан.
Лек и Света Дјева Марија
и моја уста нека помогну,
ја рашчинитељ,
Света Дјева Марија излечитељ,
да оздравимо,
још лепшим и допадљивијим
да га учинимо
него што беше…

11
Чини и речи које учине,
крава лиже своје теле,
овца лиже јагње,
овца јаловица
лиже туђу вуну,
а ја лижем своје чедо
од чини и учина.
Ко је учинио, нек’ га Бог распамети,
нек’ се речи што обузимају распукну.
Чини и уроци, устук из главе мог детета,
ко је учинио, вратило му се,
ко је урекао, нек му пихтије завичај буду.

12
Помози Боже!
Да нам Бог помогне
озареним лицем,
одвезаним језиком.
Амин, Амин, песмо моја!
С Богом и
Светом
Дјевом
Маријом.
Лек нек буде коме певам.
Пошао је заљубљени путањицом
и сусрео учинитељке на пут у
које не поштују Божју вољу,
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чинима га зачинише,
послаше му на срце,
замазаше, лажима ушећереним ко мед,
и обас уше га.
Он је чезнуо и тужио,
великим гласом до неба,
сузе као летња дуга преко земље,
Света Дјева Марија његов глас са неба чу:
сиђе низ стубле од сребра и злата,
за десну га руку узе
и удахну му у уста,
и лек му поче тражити.
Света Дјева Марија
с главе му скину кожу од јарца,
са лица кожу од жабе
коју само ноћ познаје,
са руку му скину псеће шапе,
са сиса му скину мачећу кожу,
са стомака кожу лисице,
са оцрњеног лица маглу,
са леђа длаку мечке длакаве,
и облак дебео,
опра га и окруни га
Света мајка Марија моћна,
таквог га неће оставити,
на главу му висок барјак стави,
на нежну кос у
перо од јаребице,
на две обрве два цветића.
Коме се он буде свидео,
без њега да не може,
у два окцета два дугменцета,
у две ноздрвице две свећице,
у две јагодице два крстића,
на две уснице медно саће,
са ким буде причао уста да му заслади,
на врх језика груменчић шећера,
да му реч буде слатка
и код великих и код малих,
и људима и царевинама и комшилуку.
Ко га угледа, да не може без њега,
да му лек Свете Дјеве Марије помогне.
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13

(Вода за одвезивање и отварање рса)
Помози Боже!
Да нам Бог помогне
са лицем озареним,
са језиком одвезаним.
Амин, Амин, песми мојој!
С Богом и Светом Дјевом Маријом,
лек нек’ болесном буде.
Пошао болесни путањицом,
слепим путем,
сусреле га воде
које теку са девет планина,
планине су се помериле и лишће је опало,
вода се замутила.
Захватила сам воду чашом
од сребра и злата – воду сусрет ушу,
водо сусрет ушо,
како знаш да опереш каменчиће од смоле,
и војничке ноге, кошуље од блата,
тако да опереш и уреченог,
од закључаности,
од везаности.
Оне воду закључаше,
ја одкључавам,
катананац кључем откључах,
са чворовима од вешоке
и чворовима од гроздова.
Чворовима завезаног одвезах.
Везане ствари,
закључане ствари,
чини и уроке,
језиком отворих,
босиљком почистих,
тамјаном окадих,
водом опрах,
да се откључа,
да се одвеже,
да изађе и да крене,
да иде у прво село,
да прође Витовницу,
од Витовнице да прође Млаву,
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а од Млаве да прође Мораву,
да иде у друго село,
да иде у треће село,
тамо га чекају три девојке,
испод једне врбе,
једна игра, друга разиг рава,
трећа бије зидове од магле,
да донесе лек,
лек да излечи,
уречен да оздрави,
лек и Света Дјева Марија
нека помогну уреченом!

14
Амин, Амин,
ја се молиим светоме Јовану,
и свети Јован моли Арханђела,
а свети Арханђел се моли
Великом Петку,
Велики Петак се моли,
четрдесет и четири славе,
да није једнодневић,
да није једномесечић,
да није рођен на Бадњи дан.
Са мајком и оцем,
са браћом и сестрама,
са старим родитељима,
које нико не зна.
Две воденице за мељаву,
једна грана од ораха,
један црвен конац од свиле,
колики је ам од орме,
код јабуке петровке,
катанцем га вежеш
и концем измериш,
колики је ам,
као што је сунце у зенит у,
и заточеници излазе из тамнице,
тако да он изађе из наручја смрти,
ја са избављењем,
Света Марија са излечењем.
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15
Не потресох плот,
већ протресох бару,
протресох ђавола,
са мајком,
са оцем,
и са младожењом,
и са младом суђеницом,
ја протресох,
ја пробудих,
суђеници својој послах,
недајте јој да једе,
недајте јој да шета,
недајте јој да спава,
док код мене не дође,
па она која буде,
да дође мени у сан,
да се јави и да каже:
јер ја сам јој послао
и младу и младожењу,
и кума и старог свата,
да је доведу ноћас у сан,
да ми покажу која је,
и како се зове.

16

(Лист зелене оскоруше)
Зелен лист од оскоруше;
пођох увече по хладовини,
да видим драгу, у долини.
Ужелео сам се твоје љубави, драга,
нисам те видео одавно,
годину дана, можда и више,
немам гласа о теби,
дошао сам ове вечери по тебе,
да те водим својој кући,
да ми будеш невеста,
да те водим овим друмом,
нека сви момци умру од чежње…
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17
Добро јутро,
реко Јорданска,
кладенцу Адамов,
ја сам дошао да ме опереш
од урока и лажи,
и од речи које обузимају,
уроке, речи које обузимају,
врати назад,
оном ко је учинио –
кад ја будем пролазио
кроз народ и многе светове,
да будем највиђенији,
да будем чувен,
ко из пушке пуцањ,
ко на свадби невеста,
да будем најчувенији –
лек и Света Дјева Марија
нека ми помогну.

III
(Против мађија)

18
Мађије од петка,
мађије од суботе,
мађије од недеље,
мађије од понедељка,
мађије од уторка,
мађије од среде,
мађије од четвртка –
седам дана у недељи,
седам се ухватише за руке,
јер ја их избодох,
са девет вретена,
са девет игала,
и од омађијаног их отерах,
у црном мору их подавих,
раст урих у морској пени,
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омађијан оста сјајан као месечина,
ко звезда на небу,
ко роса на земљи,
ко босиљак у градини.
Како се отреса босиљак од росе и семена,
тако нека се отресе омађијани од мађија.
Лек и Света Дјева Марија
од мојих уста нека му буде.
Света Марија излечитељка,
ја одмађијавам.

19

(Велико враћање)
Оне су враћале са једном,
ја враћам са две,
оне враћају са две,
ја враћам са три,
оне враћају са три,
ја враћам са четири,
оне враћају са четири,
ја враћам са пет,
оне враћају са пет,
ја враћам са шест,
оне враћају са шест,
ја враћам са седам,
оне враћају са седам,
ја враћам са осам,
оне враћају са осам,
ја враћам са девет,
са обадве руке.
Од пресахле баре,
нико не може да ме надјача.

20
Крст на столу,
крст у кући,
крст у четири ћошка куће,
са вратима отвореним.
Није кућа, већ колиба
– ко у њој седи?
Седи Јован и Јовањдан,
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а од посла шта раде?
Болеснога они дворе,
чуваше га, дворише га,
од сад до вечери,
од вечери до поноћи,
од поноћи до зоре,
од зоре до првих петлова,
од петлова до поднева,
од поднева до заласка,
од заласка па до навек.
Чуваше га, дворише га,
од ала и алетина,
од вампира и вампирчина,
од шумске мајке,
од шумског оца,
од мајке забрана,
од оца забрана,
од водене мајке,
од воденог оца,
чуваше га,
пазише га,
и све але од њега
у планину отераше,
а он излечен остаде.

21
Српе мали, велики господине,
као што знаш да будеш дању жњелац,
ноћу буди чувар,
да чуваш моје дете
од ала и аждаха,
од лептира и лептирица,
од Шумске мајке,
од Шумског оца.
Седи Јован и стражари,
од предвече
до поноћи,
од поноћи
до првих петлова,
од првих петлова
до праскозорја,
од праскозорја
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до ручка,
од ручка
до поднева,
од поднева
до вечери –
мом детет у
лек нек’ буде!
јер је седео и чувао га,
и све але одагнао,
и оно сјајно оста
као роса на падини,
ко босиљак
у градини.
Лек од Свете Марије
мом детет у нека буде.

22
Мађије ноћне,
девет дана, девет ноћи,
мађије од анђела,
мађије са земље,
учестале мађије,
женске, мушке,
кравље, коњске,
мачије, кокошије,
свињске, кучеће,
мађије од деведесет и девет лица.
Качамаком те узех,
сољу те посолих,
у дубине мора што послах
– три ћерке Божије
сачекаше са постављеним столовима,
с перјаницом распростртом,
нека једе,
нека пије,
тамо да се тргну,
а он нека се излечи.
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IV
23

(Басма против нечастивог који се сакрио у вимену)

Бежи нечастиви, проклети,
урнисани, срушени,
псето чупаво,
из вимена изађи,
јер те умазах
гованцетом од псета,
које је гадније од тебе,
и стигоше те девет паса,
са девет бачија,
пси те олајаше,
кучке те поједоше,
поједоше те и довршише те,
у велику те долину послаше,
тамо да једеш и да пијеш,
да зимујеш и лет ујеш,
у виме да се не враћаш.
Света Дјева Марија и моја уста
нек’ излече виме,
набрекло као ведро.

24
Бежи, нечастиви, из вимена овце,
јер те стиже кљун црне свраке,
канџама те распори,
кљуном те искљуца
и по гранама те раст ури…

25

(Против губе)
Субота, недеља,
боб у махуни,
боб у земљици,
боб чемерни,
боб уврнути,
боб осушени,
боб осушени,
највећи боб,
као уста рибице…
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26

(Против чирева)
Проклетниче, пристави сточић
иза куће,
сви чиреви се скупише око њега,
само један ружно гледаше,
за врх га ухватих,
корен му сас уших,
у мору га удавих,
лек и Света Марија,
и од мојих уста нека буде!

27
Распричани боб у махуни
и зрели боб
над провалијом петлова,
двадесет и један,
и опет тако, малена рибице.
Субота, недеља,
оболелог чува
боб из зелене махуне,
чију тајну саопштити не смем,
двадесет и један,
и опет тако, малена рибице,
која узимаш храну са девет каменчића.

28

(Против пасјег уједа)
Субота, недеља,
бобе зелени,
бобе из махуне,
Јасенице, Осанице,
помогните уједеном,
са девет камена на девет места.

29

(Против змијског уједа)
Птичице шарена,
што стојиш на пању,
пањић се запалио,
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птичица одлетела,
змија се распукну,
отров јој се врати,
Света Дјева Марија
излечи од уједа.

V
30
Као што метла
чисти прљавштину,
тако нек’ се очисти ова кућа,
од болести, лажи
и речи које обузимају.
Као што метла стоји наопако,
тако нека стоје и напраћене речи.**

31
Метло од Свете Дјеве Марије,
како чистиш дању мој дом,
ноћу буди чувар дома мог,
и немој да спаваш,
бди без одмора,
целе ноћи чисти
уроке и враџбине што обузимају
моје укућане,
и враћај их оном
ко их напрати,
враћај их њему на конак.

32
Метло, метло,
као што си по дану чистачица,
ноћу буди чуварица
од ала и аждаха,
од лептира и лептирица,
од вампира и вампирчина,
**) Метлу окрећу наопако, на дршку, у влашким кућама, ноћу (напомена А. Лукића).
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од змаја и змајевића,
од урока и речи које обузимају,
како си по дану чистачица,
ноћу буди чуварица,
почисти их,
помети,
и назад их врати
– ономе ко их посла…

33
Како метла прави чистоћу,
тако и да кућа буде чиста,
од болести, и чини које болест чине,
као што метла стоји наопако,
тако и зле речи да заврше наопако…

VI
34

(Против онемоћалости)

Пукни, онемоћалости,
ножем те посекох,
метлом те пометох,
тамјаном те окадих,
по црним свадбама те раст урих,
у дубоком мору удавих,
од онемоћалог те отерах,
и онемоћали устаде,
сјајан као месечина,
ко звезде на небу,
ко роса по трави,
као што се отреса босиљак
од росе и семена,
тако нек’ се онемоћали
отресе од болести,
и свих болова,
и нек остане сјајан као месечина,
ко од мајке рођен,
лек од Свете Марије
и од мојих уста нек’ му буде!
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35
Пукни онемоћалости,
јер ја имам крст и тамјан,
имам бритву и ножић,
тамјаном те окадих,
ножићем те посекох,
у црно море те бацих,
тамо ти је пиће,
тамо имаш јело,
и перјаницу распрострт у,
и свеће упаљене,
лек и Света Марија,
из мојих уста нека му буде.

36
Распукни се, онемоћалости,
као маслачак на ветру,
проклетство моје,
јер сам те сачекао са бритвом
белих корица,
и расејао међ’ гладне таласе мора,
уситњенију од прашине пањева,
кадионицом те окадих,
и закопах те у морском песку…

37
Пукни онемоћалости моја,
проклетство моје,
немаш крст,
немаш тамјан,
а ја имам и крст и тамјан,
и ножину у рукама,
тамјаном те окадих,
ножином те посекох,
у море те бацих,
и претворих те у морску пену,
ти стављаш једну…

38
Пукни онемоћалости моја,
проклетство моје,
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срушило се срушено,
јер си без крста и тамјана,
немаш ни кућу ни сто,
а болесни има и крст и тамјан,
и кућу и кућиште,
ножем те посекох,
тамјаном те окадих,
у морске дубине те послах,
да одеш и да се не повратиш,
и ниједна мрвица твоја
у болесном да не остане,
и болестан да оздрави
као сјајна месечина,
као суво злато,
лековима и здрављем натоварен.

39
Пукни онемоћалости,
проклетство моје,
не надувавај,
не издувавај,
јер си без крста и тамјана,
а ја имам и крст и тамјан,
и бритву и каније,
посекох једног, посекох другог
и свих тринаест,
јер мој ум је изнад тебе,
и не можеш ме савладати,
ножем те посекох,
тамјаном те окадих,
бацих те преко мора,
певци те опеваше,
и пси те олајаше,
лек и Света Дјева Марија
из мојих устију се чују.
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VII
(Испраћуше)

40

(Испраћуша пред одром)
Горе код излазећег сунца,
вијори се један барјак,
а ко поред њега седи?
Седи Исус Христ
и покојнику говори:
„Ајде напред, не плаши се,
сачекај ме мало.“
Јер се скупише девет
дрвосеча са тестерама
и још девет са секирама,
и још девет са дрвеним рендама,
покојникову кућу да направе,
тестером тестерисану,
секиром издељану,
а рендом изрендисану.
Кућу му направише
са девет врата,
са девет прозорчића,
кроз један прозор да му дође
мало жеље за драганом,
кроз други да му дође мало жеље за синовима,
кроз један да му дође мало жеље за кћерима,
кроз други мало жеље за унуцима,
кроз један да му дође мало мирис понуда,
кроз други да му дође мирис топле погаче,
кроз један да му дође мало сунчевих зрака,
кроз други да му дође дашак ветра,
кроз девети да му дође мирис цвећа из градине,
Бог да прости и опроштено нек’ му је
од нас четири испратиље,
и од Исуса Христа,
јер је он најмилостивији.

41

(Испраћуша мала)
Горе код излазећег сунца
вијори се један барјак,
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а ко поред њега седи?
Седи Исус Христ.
А од посла шта ради?
С невољама се туче
и покојника дозива:
„Иди напред, не плаши се.“
Покојник стаде молећи:
„Сачекај ме мало,
јер сам пошао и заборавио
да поручим својој жени,
да не удара у звона
и да не носи бисерне ђинђуве,
да свог мужа не заборави,
јер сам пошао и заборавио
да поручим ћеркама мојим,
да не носе цветиће,
да не носе огрлице,
да не ударају у звона,
оца свог да не забораве,
јер сам заборавио
да поручим синовима,
да не ударају звона,
да не свирају у фруле,
оца свог да не забораве…“
Исус Христ њему рече:
„Иди напред, не плаши се.“
Ишао је покојник колико је ишао
и кад пред рај дође,
прстеном у врата закуца,
сва се врата отворише,
ето Исуса за њим стиже.
„Добар дан“, он њему назва,
и Исус му отпоздрави
и за руку га ухвати,
на столицу га посади –
на столицу од сувог злата,
на добро место за одмор.
Све покојнику нек’ буде,
за век и векове,
Бог да прости
од нас четири испратиље
и од Исуса Христа,
јер је он најмилостивији
и родитељ је свима.
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42

(Велика испраћуша)

Горе где се сунце рађа
лепше од жуманца,
вијори се један барјак,
ко поред њега седи?
Седи Исус Христ.
Шта Он ради?
Бије се са јадима,
би се док их не разби,
и кључеве узе,
и ка рају крену,
и покојника позва,
„Крени напред, не плаши се.“
Ишао је покојник колико је ишао
и грдно се уплашио,
јер је велика магла и тама испред њега.
Исус Христ га поново позва,
„Није магла, није тама,
него мирис од понуда,
и дим од сувог цвећа.“
Опет Исус њега позва:
„Ајде напред, не плаши се.“
Ишао је покојник колико је ишао
и до брвна је стигао,
ни пси га не олајаше,
и он се грдно уплаши.
„Колко је, Господе, високо и уско,
а испод њега је велика бара,
о, Боже, ко ће да га пређе,
јер од када сам се родио,
овим путем нисам ишао.“
Исус Христ га опет позва
и за руку га узе, и тад се брвно
спусти доле и одједном се рашири.
Исус га поново позва:
„Крени напред, не плаши се,
јер сам преко брвна
многе бебе превео,
и војнике из рата,
превео сам их и нисам их удавио,
ни тебе нећу да удавим,
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него ћу за руку да те поведем.“
И опет му говори:
„Хајде напред, не плаши се.“
Ишао је покојник колико је ишао
и до раја је стигао,
и прстеном куцну о рајска врата,
сва се врата отворише,
Исус Христос за њим стиже,
покојник му назва добар дан,
Исус га за руку узе,
у столицу га посади,
на столицу позлаћену,
на добро место за одмор,
кревет покојнику да буде,
од сад па до навек.
Бог да прости, нек му је опроштено,
од нас четири испратиље
и Исуса Христа, који је најмилостивији
и родитељ је свима нама.

43
Горе код излазећег сунца
црни барјак вијори,
ко крај њега седи?
Седи Исус Христ,
јер је он најмилостивији,
и анђео који пише и заводи.
А покојник је пошао
плачући и жалећи,
и стиже до црног барјака,
„Добар дан“, он њима назва.
Кида се и плаче,
плаче и моли:
„Ти, анђеле, што пишеш и заводиш,
упиши ме на страну живих,
јер сам пошао, а заборавио
да поручим фамилији
да не ударају у звона,
да не играју у колу,
оца свог да не забораве…“
Анђео му одговори:
„Нећу те уписати на страну живих,
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јер ми се оловка поломила,
а страна живих је исписана,
уписаћу те међу мртве,
где још места има да попуним страну…“
Кида се покојник и плаче,
и прође поред барјака,
где га Исус Христ за руку ухвати
и пође с њим клизавом путањом,
можда је она и очишћена?
Покојник иде и плаче
и из уста овако збори:
„О, Господе, шта је ово?
Густа магла, помрчина?“
Исус Христ му каже:
„Није магла, помрчина,
него мирис сувог цвећа,
и мирис понуда,
и мирис топле погаче.“
Где је покојник стигао?
Стигао је до рајског брвна,
опет плаче и запомаже:
„Што је брвно тако високо и танко,
испод њега је велика бара,
о, Господе, ко ће њу да пређе?“
Кад се Христос брвну приближи,
тад се брвно доле спусти
и одједном се рашири,
Исус га за руку ухвати,
а покојник поче да јеца:
„Господе, како је ружно ово брвно,
ко ће преко њега да пређе?“
Исус га за руку узе
и овако му рече:
„Дај ми руку да те превдем,
тебе нећу да удавим,
јер сам преводио и војнике из рата
и нисам их удавио,
и мртворођенчад сам преводио,
и нисам их удавио,
све сам у рај одвео…“
Покојник је ишао, колико је ишао,
до раја је стигао
и прстеном у врата закуцао,
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сва се врата отворише,
Исус Христ са њим је стигао
и посадио га у столицу,
на добро место за одмор,
покојнику Бог да прости,
нека буде на веке векова ту,
нека остане ту…

44
Пошао је покојник,
кућу је оставио,
иде и плаче,
јер је пошао а куће нема,
Исус Христ га сустиже
и за руку га ухвати.
„Немој да плачеш
што си пошао, а немаш кућу,
јер ти је кућа погођена,
секиром је издељана,
тестером отестерисана,
кућа са девет прозорчића,
кроз један прозорчић да ти дође
мало жеље за твојом кућом,
кроз други да ти дође
жеља за фамилијом,
кроз трећи да ти дође
жеља за браћом и сестрама,
кроз четврти да ти дође
мирис пролећа,
кроз пети да ти дође
мирис топле погаче,
кроз шести да ти дође
мирис тамјана,
кроз седми да ти дође
песма од твоје куће,
кроз осми да ти дође
жеља за комшијом,
кроз девети да ти дође
мирис понуда.“
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45

(Испраћуша, на гробљу)

Остани свете у здрављу,
како си бео и леп,
како је покојник пошао
с једног света на други,
где петао не кукуриче,
где се секиром не сече,
где ниједна зора не свиће,
где се ниједно сунце не рађа,
где ниједан ветар не дува,
где ни жалост не стиже –
остани свете у здрављу,
како си бео и леп!
Бог да прости,
и опроштено је,
од овог века на векове.
Бог да прости
и опроштено је…

VIII
(Пуштање воде покојнима за душу)

46
Излијмо воду нашем покојнику
за годину дана, са бабицама
и понудама са извезеног чаршава,
које чува штап и завезана марама на штапу,
колико каменчића, толико изворчића,
нек изнес у понуде пред нашег покојника,
нек’ му буде водице изливене –
нека никада не буду заустављене,
од данас до сутра у исто време…

47

(Црна свадба)
Дођи, дођи, дођи,
код нас, код нас,
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да прошетамо,
јер сви смо се скупили,
момци и девојке,
и другари твоји,
јер ми те чекамо
да с нама прошеташ,
са нама да идеш,
леле, леле, леле,
Бог да прости
свадбу ову,
за век и векове,
и невести твојој
коју сав свет виде,
с девојкама, с момцима,
и малим и великима,
с твојим другарима
и фамилијом твојом,
да имаш с ким да будеш,
да не будеш сам.

48
Дођи, покојниче, дођи,
врати се у своју кућу,
у своју кућу, код своје деце,
жени и унуку,
јер си га оставио малог и нејаког,
јер си само њега волео
и имао у дворишту свом.
А сад је порастао, леп момчић,
и Бог није хтео да те пусти,
а он је за војску стасао,
моли свеце и Бога,
да те пусте на час к нама,
да дођеш мало код своје куће,
јер давно је било од кад те изгубих,
и ја стално гледам,
сваки кутак у дворишту,
не бих ли те угледала
како долазиш однекуд.
Можда ти је нарасла жеља за женом,
саму си је оставио, међ’ четири зида,
врати се, врати се својој деци,
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јер знаш како си отишао,
на брзину си кренуо,
својој деци ниси ни поруку оставио,
ничему их ниси подучио,
шта да они ураде,
шта да направе.
Дођи, дођи,
јер ја сам ти донела стручак цвећа
са овим жељама из твоје баште.
Бог да прости ове речи
и мени и теби.
И да си од мене опеван,
од мене дозиван,
кући позван,
био би ми драги гост.

49
Нек’ се види пред душом
ова трпеза са понудама,
јер је отишао гладан,
где му је отишла душица,
да га сачека ова трпеза
са бабицама и колачима,
упаљене свеће, мирис понуда,
и свињетина, и супа,
и вариво – где му је отишла душа,
нека оде и овај сто са понудама!
Са светлошћу свећа,
и бабица пуно, сто и десет,
и недељне двадесет и две бабице,
нека однесе Исус Христ,
где му је однео душу,
нека му однесе и мирис понуда,
одмах да прими покојник,
јер је отишао гладан и болестан,
и пиће нек’ му буде на столу,
и нек’ га има у изобиљу!

50
Устани и пробуди се,
са својом сестрицом поразговарај,
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сестра ти је дошла да разговара с тобом,
жељна и пуна туге,
жалосна за тобом и за нашом мајком,
и за нашим оцем –
устани да разговарамо,
жалост да поделимо.
Устаните, устаните
и пођите са мном,
јер је недеља,
дан за пресвлачење и чешљање,
за купање и облачење.
Можда сте се испрљали
од кад сте отишли.
Устаните, устаните
и са мном пођите
на виђење и сусретање.
Бог да прости да чујете
и да се радујете!
Са мало разговора
пуним чежње
и туге од белог света,
Бог да прости свима,
нек’ вам буду путеви прави,
и рај отворен.
Сви да чујете,
али кући да се вратите!

51

(Тужбалица за умрлим момком)
Устани, драгане мој, устани,
да још једном пођемо нашој кући,
знаш које смо игре започели
у ђурђевданској грозници,
кад је свет био као зрно мака,
кад сам те имала и ти ме имао,
а ја сам те изгубила као укосницу.
Хајде, љубави, у нашу кућу
од зеленог прућа жуте врбе,
да видиш шта смо заборавили,
да урадимо на време,
од кад си ти отишао,
где свеће не гаси крв, већ вино,
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пут си изгубио,
и путањице је трава облизала
као ватра, те се не познају,
јер је зелена трава по њима никла.
Донела сам ти врућ хлеба,
са сиром између корица,
ракију и воду са девет изворчића,
и кит у цвећа миришљавог,
жалост да ти ублажи,
које сам убрала где је коло играло,
за крст твој од храстовине,
драгане мој,
натоварен жељама, да олакша моју причу.
Бог да прости мојој причи…
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III
ПОДСТИЦАЊА

ПИС МА САРАДНИЦИМА
1
Бездана уметност?
Да ли у нашој култ ури и литерат ури има правих одговора
на ово питање? Тај израз „бездана уметност“ први је употребио
код нас један песник, средином XX века, пишући о уметности
јапанског дрвореза, као зналац и есејист… Било је то пред сам
крај живота тога песника, узгред буди речено, који се у нај
бољим својим песничким остварењима нагињао над бездане
уметности. Други један мислилац пишући о круговима, вели:
„Око је први круг, а хоризонт, коме оно даје облик, други. Тако
се понавља свуда у природи, та првобитна фигура, без престан
ка. Она је највиши амблем тајног писма света.“ Емерсон, јер
о томе мислиоцу је реч, одгонетајући загонетку многоструког
значења пра-лика круга тражио је и доказао другу аналогију:
„да се сваки рад да надвисити. Наш је живот време или рок, за
који треба да упознамо истину: да се око сваког круга може по
вући други; да, у природи, нема краја него, да је сваки крај ујед
но и почетак; да иза сваког дана, који пролази, нова зора свиће;
да се испод сваке дубине, отвара нова, још већа дубина.“ Без
дану уметност бисмо могли описати тако некако. Као дубину,
испод које се отвара још већа дубина. Песник, или уопштено
уметник, зна да је ново племство у гајевима, у дубравама, у гр
мљу и жбуњу, у клис урама и вировима, а не у великим кућама
богаташа и у ратовању. Бездана уметност се даје уметнику који
истрајава и не сумња. Бездана уметност подразумева велику
веру и често жртве. Емерсон је тврдио: „Уметност је створите
љев пут к његову делу. Стазе, методе и закони стварања идеал
не су и вечне, и ако их мало ко икад упозна. Па ни сам уметник
не упозна их ни за дуги низ година или ни за читав живот, ако
се за то услови не испуне. Сликар, скулптор, композитор, еп
ски песник, говорник, сви имају једну жељу: да се могу ритмич
но и обилно изразити а не штуро и фрагментарно.“ Књижев
ни часопис Браничево у прилици је да објави посебан темат,
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посвећен теми „бездане уметности“, први број у наредној 2009.
години. И зато позивамо све оне, који су већ изашли из разно
ликог и дволичног живота; који су другима препустили да бу
ду уместо њих племићи, удварачи, уживаоци светског живота,
извршиоци бучних и великих дела, да дају нес умњиво сведо
чанство о свом другачијем постојању, и о избегавању политике
и берзе. Да дају своје завесе и међе, иза којих је „бездана умет
ност“ често сакривена. Рушећи баријере, заблуде и наметнуте
границе, а пре свега наметнут у уметност наметнутих људи. Јер
за то постоји и један важнији разлог: зар не? Да ли су највећи
песници и уметници – Хомер, Шекспир и Рафаел познавали
границе својих дела – сем граница својих живота? Спомену
том мислиоцу они су моћно огледало, које се носи улицом, и
које је у стању да даде слику сваке ствари. Позивамо најшири
могући круг сарадника и молимо да нам своје радове пошаљу у
електронском или штампаном облику најкасније до 25. децем
бра 2008. на адрес у часописа Браничево (за Александра Луки
ћа).* Уз једну молбу: радови не могу бити дужи од 16 страница
откуцаних уобичајеним новинарским проредом.

*)
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Позив ове садржине упућен је најширем кругу аутора, како би дали допринос
својим размишљањем и прилозима у тематском броју о Безданој уметности.
Редакција верује да се о овој, на жалост, скрајнутој и маргинализованој теми у
нашој књижевности, има доста тога рећи. Позвани су: Богдан Поповић, Слобо
дан Владушић, Предраг Палавестра, Зоран М. Мандић, Мирослав Лукић, Адам
Пуслојић, Аца Видић, Марко Паовица, Владимир Копицл, Ненад Шапоња, Јован
Пејчић, Маринко Арсић Ивков, Васа Павковић, Владислав Бајац, Мирослав Јо
сић Вишњић, Гојко Тешић, Јовица Аћин, Весна Рогановић, Срба Игњатовић, Јо
вица Стојановић, Радослав Војводић, Љиљана Пешикан Љуштановић, Михајло
Пантић, Александар Јерков, Драган Јовановић Данилов, Гордана Ђилас, Зоран
Ђерић, Радивој Станивук, Саша Ћирић, Емир Кустурица, Предраг Чудић, Ми
лан Орлић, Добрица Ћосић, Јован Зивлак, Вуле Журић, Ласло Блашковић, Мило
Ломпар, Славко Гордић, Владимир Јагличић, Милета Аћимовић Ивков, Бранко
Пиргић, Јован Делић, Славица Јовановић, Биљана Миловановић, Велиша Јокси
мовић, Сава Дамјанов, Тихомир Брајовић, Радивоје Микић, Бранко Кукић, Гој
ко Божовић, Миодраг Павловић, Милутин Петровић, Милорад Павић, Марко
Недић, Милован Марчетић, Мирољуб Милановић, Срђан Ваљаревић, Иштван
Беседеш, Анђелко Анушић, Добрило Аранитовић, Мирослав Цера Михајловић,
Славица Гароња Радованац, Љубиша Рајковић Кожељац, Слађана Илић, Бојан
Јовановић, Дамир Јоцић, Александар Костадиновић, Горан Максимовић, Дани
јела Костадиновић, Снежана Божић, Милован Данојлић, Љубиша Митровић,
Дејан Милутиновић, Александар Б. Лаковић, Горан Миленковић, Миливој Не
нин, Предраг Стајић, Коста Лозанић, Живко Николић, Димитрије Тасић, Зорана
Опачић, Милосав Буца Мирковић, Слободан Зубановић, Петар Цветковић, Ми
ћо Цвијетић, Саша Радојчић, Светозар Радоњић Рас, Душан Стојковић, Душан
Стошић, Станиша Тутњевић, Даница Вујков, Ранко Поповић, Срђан Марковић,
Добривоје Јефтић, Милисав Миленковић, Тихомир Нешић, Саша Хаxи Танчић,
Горан Петровић, Зоран Пешић Сигма, Станиша Нешић, Иван Негришорац, Ра
дивој Стоканов, Мирко Демић, Драган Жунић и Фрања Петриновић.
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Успех и неуспех у живот у и у литерат ури
Пре успеха богови одредише да се човек озноји. (Хесиод)
Сваки је велики успех тријумф упорности. (Сигмунд Граф)
Мушкарац који је успео у животу – то је човек који може зарадити
више но што његова жена може потрошити. Жена која је успела у
животу – то је жена којој је пошло за руком да нађе таква мужа.
(Саша Гитри)
Ако желите успети у друштву, убијте своју савест.
(Октав Мирабо)
Свет цени успех, сматра Леопарди, а не вредност.
Две ствари човек мора имати да би успео у животу. Прво је
срећа: то је оно кад се човеку пружи повољна прилика. Друго
је памет: она човек омогућује да искористи повољну прилику.
(Авганистанска народна изрека)
Жив неуспех бољи је од мртвог ремек-дела. (Б. Шо)
Неуспех чини људе окрутнима и огорченима. (Могам)
Највећа је практична добит у неколико раних животних неуспеха.
(Томас Хаксли)

Има ли смисла отварати ову тему, и неће ли зли језици
уреднику и часопис у који је покреће, и онима који се о њој бу
ду најотвореније изјаснили, добацити Колинсову мисао: „Тајна
успеха у живот у позната је само онима који нис у успели.“
И кад смо већ код тога, код оних који нис у успели, упитајмо
се: Има ли стварнога успеха у живот у, па и у литерат ури, како
код нас у Србији, тако и у свет у?
Царство неуспеха је много пространије од кнежевине успе
ха. Можда то некоме може зазвучати парадоксално, али пут
према правом успеху води једино кроз велики неуспех…
Пишући о успеху и успесима неких људи, или уметника,
можда наших уметника који су се отиснули у свет, и тамо по
стигли успех, значи узети у обзир страхот у неуспеха, њену ре
алност, и реално је претрести. Али то се избегава, као каква
трауматска прича.
Како ви, ми, или ја, схватамо Леопардијеву резервисаност
према успеху?
О томе се може написати књига. Можда ју је неко и напи
сао? Позивамо га да нам се јави и да нам је пошаље.
Да ли бисте, као уметник, желели да успете у друштву, под
оним неизбежним условом, који спомиње Мирабо?
Шта мислите, ко је од писаца и сликара (да мало сузимо
круг) у последња два века успео (и у живот у и у литерат ури?
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или у једном или у другом?). Да ли је то ипак био прави успех?
И ако јесте, да ли је тајна тих успеха у постојаности намера?
Да ли је, код нас, Бранко Радичевић успео? Лаза Костић?
Петар Петровић Његош? Никола Тесла? Михаило Петровић
Алас? Милош Црњански? Иво Андрић? Милена Павловић Ба
рили? Миодраг Павловић? Добрица Ћосић? Леонид Шејка?
Миодраг Станисављевић? Да ли су успели и у чему?
Како је код других народа, код Руса? Има ли тамо правих
успеха који су очигледни и за саме Русе, и за свет? Је ли у Руси
ји био доминантнији успех, у последња два века, или је и тамо
царство неуспеха много, много веће?
Како стоји са успехом и неуспехом у западној Европи,
Француској?
Виктор Иго, рецимо, спада у велике и успешне писце. Али
– Гаетан Пикон се пита – каква би била Игоова величина да се
крајем века нису родили Бодлер, Маларме и Рембо? Сигурно да
би Иго био проглашен за геније, на једној страни. На другој,
прегледајмо пажљиво хронолошке прегледе живота и рада Бо
длера, Малармеа, Рембоа. Исто то погледајмо и код Достојев
ског, Толстоја, Кафке, Рилкеа. Код наших најуспешнијих науч
ника, уметника и писаца у последња два века.
Тамо, у тим нефалсификованим хронолошким прегледима
живота и рада наћи ћемо многе детаље, околности и чињенице
које упућују на неуспех.
Тема успеха и неуспеха је и велика и недовољно истражена.
Позивамо вас да размислите, као интелект уалци обузе
ти митом (успеха/неуспеха), да можда истражите ову тему на
примерима наших писаца, научника, уметника, како оних који
више нис у у живот у, тако и савременика за које мислите да су
успели, или да можда нис у, да су својеврстан промашај који се
намеће као успех. Или на примеру успеха/нес упеха дела.
Молимо вас да ваше писане прилоге ограничите на два та
бака (највише).
Волели бисмо и да ваши покушаји буду искрени и аргумен
товани. Тј. како би Пикон рекао – не будите филозоф у поли
тици, политичар у уметности или филозофији, јер ћемо онда
промашити. Промашићемо најглавније: хуманизам да свако ис
траживање иде до краја своје истине…
Немојте подценити неуспех у свет у, али у Србији нарочито,
јер – како у неким електронским медијима пишу – Ништа не
успева као неуспех… Ову тему отварамо, дакле, баш због „успе
ха“ тога неуспеха, који траје дуже и има погубне последице, по
нашем уверењу. Да ли и ви мислите тако?
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3

Тражење Србије и њеног изражавања

Часопис Браничево наставља са деловањем, акт уелизова
њем одређених тема, представљајући их на особен начин кроз
тематске бројеве. Таква пракса ће бити настављена и у уређи
вачкој политици за 2010. годину.
Овај број је посвећен нашој стварности, нашим илузијама
и њиховим симболима, истини, тој помало старинској речи. А
да би се до ње стигло, треба проговорити, ослободити се ћута
ња. Идеје о другој и друкчијој Србији постоје у нашем народу,
култ ури, литерат ури, нашим надама; имају их многи, писци и
философи, социолози, новинари, политичари, професори уни
верзитета, трибуни, привредници, знани и незнани – позивамо
вас да изнесете своје идеје. Оне могу итекако бити подстицајне,
и као такве, размишљање појединца, оне су добро полазиште
за будуће време. Идеје никога нис у уништиле.
Да ли је могућа другачија Србија?
Постоје ли данас тзв. књижевне котерије, колико их је и око
чега се окупљају? Какав им је домет?
Шта је у ствари наступило као доминантно и официјелно
победом револуције у Југославији и Србији? Униформност која
је наметана од наметача, која је потрајала сувише дуго и цемен
тирала живот појединца, као и пуноћу истинског стваралачког
живота. Ко о томе, данас, јасно и разговетно збори? Зашто се у
нашој литерат ури отеже са процесом превредновања?
Имамо ли данас књижевних часописа у Србији који се из
државају претплатом, а ако их немамо, зашто их немамо? Ка
кви су данас књижевни листови у Србији? Зар Вас не подсећају
на комеморативне скупове?
Каква нам је савремена књижевност, и зашто није боља?
Каква нам је дневна штампа, култ урне рубрике и тзв. по
времени култ урни додаци најтиражнијих дневних листова?
Ко овде уопште има смисла за мисију?
Имамо ли ми уопште књижевну елит у, и ко је представља?
Ваше текстове, у обиму до једног штампарског табака, мо
жете нам послати најкасније до 10. 03. 2010. године, на адрес у:
Центар за култ уру Пожаревац (темат Браничева 1–2/2010), ул.
Јована Шербановића 1. 12000 Пожаревац или путем електрон
ске поште на e-mail адрес у: ebranicevo@nadlanu. com
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МИЛАНОВИЋ И ДАМЈАНОВ ДОБИТНИЦИ
КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ „ГОСПОЂИН ВИР“
ЗА ДЕЛА ПОЛА ВЕКА ЋУТАЊА
И ИСТОРИЈА КАО АПОКРИФ
(образложење)
Шта је историја, шта митологија, шта поезија? Какви су од
говори наших савремених писаца и критичара на ова питања?
Један од оних, који се поред М. Лукића, са тим проблемом
суочио, у живот у је гимназијски професор у унутрашњости, да
ровит приповедач али потиснут и игнорисан – Мирољуб Мила
новић (1947), аутор који није многописац. Објавио је само три
књиге прозе (1976, 2001, 2004), које су прошле прилично неза
пажено, због маћехинског и протекционистичког става офи
цијелне српске књижевне критике, која се у суштини, своди –
како ту недавно рече, г-дин Бошко Томашевић, у једној горкој
и истинитој песми – на „кењажу“. Груба, али дубоко истини
та реч о наметачкој српској официјелној књижевној критици.
Владајућа српска књижевна критика пала је на свим испитима,
то је мртвац чију је смрт непрестано оглашавао код нас једи
но М. Лукић у својим часописима и књигама, који су излази
ли у симболичном броју примерака. Та критика је лешина која
се распада и данас базди. Ту критику, пораслу и однеговану у
клими Необичне лажи, ту лаж раскринкава у својој најновијој
књизи огледа М. Милановић.
Већ на самом почетку књиге, Милановић аргументовано
пише:
„ОКРУЖЕЊЕ
Руска књижевност у егзилу у другој половини XX века раз
обличавала је лице тоталитаризма уметничком анализом кон
кретне стварности не изневеривши дух слободе и право писца
да проговори о свом времену. Али не само она. И друге књи
жевности из социјалистичких земаља, тзв. источног блока има
ју уметнике чије дело траје и данас. Такви су: Чеслав Милош у
Пољској, Јозеф Шкворецки, Бохумил Храбал и Вацлав Хавел
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у Чешкој или Ђерђ Конрад и Бела Хамваш у Мађарској. Њима
није био потребан ‘отклон’ или временска дистанца, књижев
на средства била су им довољна и имали су храбрости да бра
не свој уметнички и људски интегритет. Нис у пристајали ни
на какве компромисе. Код нас су штампани јер су долазили из
‘тврдог’ социјализма као опомена да и од лошег, може бити горе.
Наши писци, режимски дисиденти, прећутали су истину о свом
времену“ (Мирољуб Милановић, Пола века ћутања. Један по
глед на српску прозу друге половине XX века, Едиција Браничево,
Пожаревац 2008, 18).
Милановић никога не штеди, ни тзв. највеће српске писце,
друге половине XX века. Цар је у Милановићевој књизи ого
љен, с пуним правом.
Због тога је Милановић, као критичар, незаменљив, извр
стан, аргументован, непоткупљив. Даровит приповедач, по
тврдио се као изврстан књижевни критичар. Сасвим је заслу
жио подршку, као књижевни критичар, и књижевна награда
„Госпођин вир“, верујемо, одлази у праве руке. Бољи је од свих
својих вршњака критичара, званичника, који су се трсили на
јавним трибинама и часописима читаве деценије, вреднујући и
афирмишући читава крда књижевних мутаната и књижевних
диверзаната, одговорнији, јер Милановићева реч има специ
фичну тежину. Милановићева књига, иако невеликог обима,
довела је у питање смисао не једне магистарске или докторске
дисертације, него многих дебелих књижурина које су углавном
покушавале да канонизују писце, који нис у били прошли тзв.
стварну и реалну књижевну критику.
Милановић сјајно и професорски убедљиво, разобличује
лицемерје званичне српске књижевне критике ослоњене на не
истину и на митологију која је далеко од истине.
За Милановића се не може рећи да је злонамеран, опадач,
навијач једне књижевне или демонске књижевне странке, на
против. Књигу Пола века ћутања написао је сталожени и ра
зложни професор са аргументацијом која је често непобитна.
Све наше књижевне „величине“ Милановић је свео на праву
меру, и у тој његовој првој критичкој књизи садржане су и дру
ге његове књиге, оне које ће тек написати!

***
Да ли аутор романа-лакрдије Историја као Апокриф, „са
предговором Јована Скерлића Млађег“, а у издању зрењанин
ске Агоре (2008, 195 страна), који се пробио у тзв. Ширу листу
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романа за НИН-ов роман године, зна, као што песник Б. Тома
шевић, сигурно зна, шта је историја а шта поезија?
Саву Дамјанова препоручују два велика наметачка ауто
ритета: први је пародијски лик чувенога самодршца, а други је
уредник споменуте књиге – Ненад Шапоња – који овако пре
поручује „безобразне приче“ С. Дамјанова: „‘безобразне’ приче
романа-лакрдије Историја као Апокриф, свакако представљају
највећи – оне су истински шамар друштвеним стереотипима,
лажном моралу и различитим официјелним хијерархијама! По
сматрајући Историју (главну јунакињу књиге) као својеврсни
карневал, циркуску игру и најразузданију оргију, али и као нај
дубљу мистерију у исти мах, аутор нам сасвим неочекивано – а
усред заглушујуће гомиле стварносних, књижевноисторијских
и историјских ‘чињеница’ – открива тајну смехотворства. Ону
која је довољно езотерична да се не може само свести на хумор,
пародију, сатиру… Ону у којој ЕРОС, МИТОС И СМЕХОС би
вају у готово суматраистички суптилним везама. Пред чита
оцем је, дакле, духовита, смела, фантазмагорична, иронична,
меланхолична, безобразна, политички порнографска, језички
ласцивна књига, речју – књига која покушава бити изван и из
над свих табуа!“ (препорука на задњој корици књиге).
Можемо ли и смемо ли веровати уреднику, који тако „ра
блезијански“ као уредник хвали Дамјанова, али се као телефон
ски критичар Новости и других прононсираних наметачких
жирија другачије изјашњава?
Оно што уредник прећуткује о књизи Историја као Апо
криф, то је дух побуне и сатире и исмевања који често не иде
до краја, а понекад склизне и у порнографско ласцивне сфе
ре. Можда ће једнога дана С. Дамјанов постати значајан српски
„раблезијанац“? Кад поезија у његовим будућим књигама про
буди у живот, пробуди до краја, оно што је историја убила, јуче,
прекјуче, ко зна када, или можда данас преподне.
Дамјанов је аутор који се огледао не само као приповедач,
већ и као истраживач и критичар. Ако ове његове најновије
„безобразне приче“ утиру пут некаквој другачијој критици,
онда је вредело труда, што се помучио над том књигом, која
има сјајних сатиричних страница и фрагмената. У које спадају
и ове, које је „сачинио“ Скерлић Самодржац Млађи:
„Причка или ремек-делце, свеједно, роман-лакрдија или
збирка безобразних прича (опет то, мало друкчије!), Историја
као Апокриф дефинитивно сврстава свога творца у ред серб
ских просветитеља којем су се почетком XXI века (уз помену
те и непоменуте из прошлости!) придружиле још неке његове
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колеге-професори: др Зоран Ђинђић, др Војислав Коштуница,
др Војислав Шешељ, Свети др Николај Велимировић, преосве
штени др Амфилохије Радовић и др Митар Тарабић Најмла
ђи (ексклузивни настављач креманског пророчанства). Дакле,
проф. др Сава Дамјанов – попут сваког истинског сербског
просветитеља! – у свом новом остварењу рекапит улира заго
нетке Историје, али и одгонета њено настајање чији је активни
учесник и он лично био (посебно у одељцима где се говори о
њеним странпутицама, ћорсокацима или сурим литицама). За
то сам уверен да је прво питање које је себи – пишући ову књи
гу – поставио, било питање њене дужине! Наим
 е, ако је повест
о Историји (која је истовремено и креација и деструкција Исте)
исувише дугачка да би се прочитала у једном даху, морамо се
одрећи неизмерно важног утиска који се постиже јединством
места, времена и радње: јер ако се текст мора читати у више
наврата, целина је самим тим разбијена – а прети и реална опа
сност да се током таквог читања сама Историја драстично про
мени! Очито, ову могућност наш писац је већ у старт у одбацио,
свестан да у његовом несрећном народу само епско-трагичка
матрица изазива катарзичне оргазме, али исто тако болно све
стан чињенице да је свако преобимно уметничко остварење
заправо тек низ кратких, тј. прости збир мање-више ефектних
фрагмената, што ће рећи: један ЈЕДИНС ТВЕН дуг оргазам (ка
тарзичан или не, свеједно!), састављен од узастопних, сериј
ских, кратких! А непотребно је, верујем, доказивати да Умет
ност само онда заслужује своје име ако снажно узбуђује тело,
уздижући при том душу: дубинска психологија, пак, потврдила
је да су снажна узбуђења по природи КРАТКА…“ (Историја као
Апокриф, 10–11).
О историји и уметности се ту говори иронично, апокриф
но. Предговор у књизи има подужи поднаслов: „Философи
ја историје као философија композиције, илити по сербском:
композиција историје као философија философије“, испод кога
следи део реченице у курзиву „између идеје Царства и праксе
ситног лихварства…“ Ова непотпуна реченица има и фуснот у
која гласи: „Д. Ћосић, Историја као уметност власти позицији
и опозицији.“
Песник Бошко Томашевић (1947, Бечеј, Србија; тренутно
универзитетски професор у Инсбруку), мало је изричитији,
недвосмисленији, у однос у на свога колегу С. Дамјанова, ка
да је реч о том однос у историје и поезије, мање приземнији и
вулгарнији, чак и кад пише овако, да поезија „пиша по старим
навикама / спушта рајфершлусе до дна бића / купа сопствено

135

светло у мраку / никада није прозаична… // Поезија буди у жи
вот оно / што су столећа убила… / тражи грам душе у зимском
пејсажу / узалудна је у свим галаксијама / као и ми / али то је жи
вот / кога није убила историја“ (Б. Томашевић у књизи Плодови
похода: Conquistador, Народна књига Алфа, Београд 2008, 178).
Уредник хвали књигу Дамјанова као смешну, али она је врло
често патетична и само на моменте смешна. Није њена вредност,
поновимо, у некаквим тзв. суптилним суматраистичким веза
ма – „ЕРОСА, МИТОСА И СМЕХОСА“ (сачувај Боже од оваквих
рогобатних уредничких препорука које ништа не значе!), већ
често у директном или само наговештеном бунтовништву Да
мјанова, у отвореним провокацијама, на које ће се он вероватно
као аутор временом отвореније одлучивати, јер време и прилике
то траже, да се уђе у вредновања и превредновања, у неизбежна
исмевања и омаловажавања, нечега што је мртво, и опасно као
вампир, који се храни свежом крвљу данашњице.
Песник Томашевић, као човек, и као критичар, не обилази,
не арчи свој таленат, знање и искуство на околишења и патети
ку: Томашевић у већ спомињаној песничкој књизи, поред низа
других изврсних песама има и ону која гласи „Колико сам поднео
историје?“. Колико је поднео историје његов колега професор
Дамјанов? Нека одговоре читаоци и аутор Дамјанов кроз време.
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ЗАШТО ЈЕ КЊИЖЕВНА НАГРАДА
„ГОСПОЂИН ВИР“ ЗА 2009. ГОДИНУ
ДОДЕЉЕНА ВУКУ ДРАШКОВИЋУ?
(образложење)
Роман „Доктор Арон“ написао је писац великог животног,
политичког, и списатељског искуства. Можда се он неће до
пасти потомцима, пријатељима и продуженим рукама, оних
које доктор Арон у роману жигоше псовком („комунистичка
олош“). Драшковићев роман, занимљиво, лепо исприпове
дан, има страница које се приближавају амбисима, безданима
уметности романа, преко потребним недостајућим по садашње
време и српску књижевност. Испричан дискретно, роман за
почиње бегом од самоће доктора Арона, лудницом, а заврша
ва се симболично, сном, и тешким питањима, које савремена
српска проза изврдава. Прелистајте поново почетак Мановог
„Доктора Фаустуса“. Ман започиње свој роман као привремену
биографију генијалног музичара, и Драшковић је изнашао сли
чан, добар почетак. Али пре тога је скупио и пронашао грађу,
и добар подстицај у пакленим круговима те грађе. Грађе – која
– у стварности није ни изблиза расветљена у нашој уметничкој
прози на адекватан начин. Више је било покушаја да се расве
тли агонија и драма тзв. Титоника, али су резултати изостали.
Писац је створио лик доктора Арона, који се од осталих спе
цијалиста и лекара у држави разликовао по томе: „Остали спе
цијалисти у држави били су књишки мољци, научене машине
без душе.“ Споредни ликови романа су подређени главном,
кога сенче или обасјавају из најнеочекиванијих углова. Доктор
Арон, као лик, разликује се од Гетеовог или Мановог Фауста,
по томе, што је са богатим психијатријским и другим мистич
ким искуством стремио оностраном, што је раскидао савез са
ђаволом.
Људски је признати да је Вук Драшковић написао уверљив
и реалан роман, изузетно убедљив, а то је оно што се тражи
од писца и зашта му се мора скинути капа, роман који се неће
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допасти „дремљивим и острашћеним совама“ у земљи у којој
живи, а који су навикли на угодност лажи (без обзира ма ко
да су они: новинари, критичари, политички неистомишљени
ци, државни песници, иницијалима потписани аутори и уред
ници редакцијских коментара, промашени и једноумни људи,
разочарани следбеници В. Драшковића, и многи други). Роман
„Доктор Арон“ су чланови жирија официјелних илити наме
тачких књижевних награда у овој земљи игнорисали, како већ
и приличи једном свет у који је писац критиковао на најдело
творнији начин.
Драшковић је писао свој најновији роман, не да би ликовао,
колико да би олакшао своју патњу. Он није улепшавао исти
ну, коју је дуговао себи, и својим читаоцима. Некоме се то мо
жда неће допасти? Па шта? Зар се књиге пишу да би се неком
допадале?
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IV
УМЕТНОСТ БУДУЋНОСТИ

ДИРЕКТНО НА СТВАР
Описали смо у нашим претходним студијама (На ветру, на
чистини, на висини, Београд 2002, 260 стр.; и Јеванђеље Миро
слављево, Београд 2001, 119 стр.) невероватан и неодржив Лу
кићев положај као писца у савременој српској књижевности на
крају другог миленијума. Официјелна српска књижевна крити
ка га је апсолутно игнорисала.
На глави овог писца, као и на Шејкиној, беху многи пара
зити. Међутим, у свему томе, Лукић као да није видео разлог за
попуштање!
Срећом, по овог писца: њему није било важно да се пока
зује. Па чак и онда када се појавио његов роман Трговци све
тлошћу и скренуо на себе сасвим оправдану пажњу најшире
јавности и читалачке публике. Ево како је то овај писац удесио:
смислио је једну љуску, оклоп или кожу, коју је облачио кад су
га тражили. Провео је безмало највећи део свога века као ла
жни библиотекар, одбијајући да буде писац.
Стао је на једном месту (тако се чинило) (Босиљковац,
Звижд, Хомоље – североисток Србије), као да је ту укопан, и
кад би га неки од критичара пронашли, он им је остављао своју
љуску, дакле, оно што личи на Мирослава Лукића и што је из
гледало као он, и одлазио је на друго место и у другу љуску, и
тако све док не схватисмо да га баш та особина одређује. И кад
смо покушавали да га „ухватимо“ на терену тзв. српског кул
турног неофицијализма, чији би лидер и најизразитији пред
ставник могао бити, овај уметник троструких дарова поново је
измакао пронашавши чвршће и трајније склониште.
Не вршњаци, ни старији писци, Мирослава Лукића су при
хватили млађи – песници, преводиоци и антологичари, попут
В. Јагличића, С. Гароње и других. Песник, преводилац и есе
јиста Јагличић (одушевљен, претпостављамо, Лукићевим ро
маном Ујкин дом) написао је подужу песму „М. Лукићу“, која
садржи тајну песника М. Лукића. У стиховима из те песме, по
стоје редови дубљег увиђања, постоји нешто што је у вези са
оним због чега смо се подухватили да напишемо ову књигу.
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Каква је то тајна која стеже и затвара видик? Да ли је то –
УМЕТНОСТ БУДУЋНОС ТИ, богочовечнски реализам?
„Када ће доћи Велики? – Наша периода очекује појаву ‘осве
тљених’. Јер ми смо зашли далеко и неко мора да нас спасава.
Пророка још нема да их наговесте.
Велике народне масе спремају их, и једне и друге, спремају
их јер су потпуно пропале. Беда душе и тела је очајна и, негде
из неке степе, какав велики палилац појавиће се са својом бук
тињом која ће да запали свет. Јер је време, јер је крајње време
да се све ово заврши и почне макар каква нова досада“ (Бранко
Лазаревић, Сабрана дела, II, 179–180).
Друго, прегледано и допуњено издање Лукићеве антологије
српске поезије 1938–2000, Несебичан музеј (Мобаров инстит ут
/ Заветине, Београд 2000, 850 стр.), високо оцењено, мада још
увек недовољно прочитано, завршава се стиховима Леонида
Шејке, „Последњим записом“.
Ђубриште је, за Шејку имало „значај прелазног искуше
ња модерне уметности / с тим је модерна уметност за мене
довршена“.
„Када бих се вратио животу (животној снази) сликао бих
онако како сликање пружа највише радости“, пише Шејка, „по
узору на старе мајсторе, по цену тога да не будем оригиналан.“
Шејка је, треба то подвући, мислио на „слике са значењем“.
Те стихове које је Лукић изабрао и објавио на повлашћеном
месту своје антологије, Шејка пише „одлазећи“ и „поручујући“
„сваком који ово следи да настави не бојећи се ризика. / Слика
ње је облик молитве.“
То се може разумети и као програм уметности будућности,
али и као програм религиозне уметности – уметности будућ
ности, како верује Мирослав Лукић.
Тај Шејкин мото био је обрастао дебелим слојем кудраве
и бујне зелене маховине, када Мирослав Лукић нуди – „вели
ким“, државним, српским комунистичким издавачима рукопи
се својих књига – узалуд! (…)
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ОСВРТ НА ПРВУ КЊИГУ
О СТВАРАЛАШТВУ М. ЛУКИЋА
О тој књизи написано је мало. Прећутана је. Уосталом, та
књига је штампана као пилот издање у симболичном броју
примерака. Ту књигу су написала тројица. Истинотражиоци,
или сумњиви апологети? Долазе ли из дубоке анонимности,
као и предмет њиховог занимања са рубова и периферија једне
мале и недовољно познате националне књижевности?
Ко је Мирослав Лукић?
На ово питање нема одговора у чувеној купусари истори
је српске књижевности универзитетског професора Ј. Д. Ни
речце, ни помена о Лукићу нема ни у Кратком прегледу српске
књижевности XX века професора Новице Петковића (Књи
жевна реч, Београд 1999). Петковићева књига „наменски је пи
сана за Историју српске културе, коју је Министарство кул
туре Републике Србије објавило 1994. године. Као и цео зборник,
овај је преглед у првом реду намењен страном читаоцу, па су и
општа објашњења и појединачни подаци бирани и давани има
јући на уму таквог читаоца. Друго, и много веће ограничење,
односи се на обим: строго одређена дужина текста захтевала
је веома сужени избор књижевних појава и писаца, као и крајње
сажето описивање. Прати се основна линија у књижевном раз
воју (она чак није могла бити доведена ни до краја века) и озна
чавају места која поједини писци у том развоју заузимају. Све
остало је редуковано. Премда је аутор овог прегледа, по приро
ди ствари, полазио од свог разумевања развоја српске књижев
ности, он је ипак настојао да се његова оцена у избору писаца и
опису њихових дела што мање осећа“ (5). Петковићев Кратак
преглед… завршава се Давидом Албахаријем. Све мане Петко
вићеве књижице садржане су у првим њеним реченицима. То
је наменска, редукована, делимична, да не кажемо лицемерна
фалсификаторска слика, катедарска. Представљајући српску
поезију ХХ века иностраним читаоцима, у наменским и реду
кованим текстовима, ни други књижевни критичари, рачунају
ћи и Јована Пејчића, не спомињу Мирослава Лукића.
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Нис у ли, дакле, писци ове књиге (пита се један од прикази
вача ове студије) апс урдни људи, кад су изабрали за предмет
своје књиге књижевника кога званично нема?
У књижевној историји и књижевној критици српској, као и
у логици, постоје истине, али не и истина.

*
„Одгонетка ове књиге је у самој књизи. Књига је више него
изврсна монографија о једном писцу; документована је и ана
литична (…)
Све што треба да се зна, о Мирославу Лукићу, као писцу,
од његових почетака до данашњих дана, налази се на једном
месту, у овој књизи. Књига је писана несебично и поучна је у
много чему. Долази из сасвим других извора, живих извора са
којих ће се напајати, вероватно, будућа српска књижевност.
Писана је афирмативно с дубоким разлозима. Чак и да не по
годи у један од главних циљева – врло рањива места и рак – ра
не књижевне јавности Србије, она може бити од веома велике
користи многим другим невидљивим савезницима, читаоцима
и преводиоцима по свет у. Ова књига ће бити и већ јесте, неза
обилазна полазна станица, за све оне који се већ баве, или ће се
бавити богатим опусом Мирослава Лукића.
Невидљиви савезници писца обелоданили су истину: да је
Лукићу дос уђено да живи у доба и на просторима и међу савре
меницима међу којима нема великог критичара, човека дубо
ке култ уре и благородне душе, ватреног срца, полетне маште,
продорне интелигенције и искреног ент узијазма према лепоме.
(…) Случај Комедијант или Бог се постарао, или срећа, да се
на страницама многих Лукићевих књига заустави поглед г. С.
И. Митровића… Није у томе био сам, из невидљивости и ано
нимности су изашли и Александар Лукић и Батрић Церовић,
јер ова књига је писана у три руке. Некоме се може учинити да
је то њен недостатак; није било могуће избећи нека понавља
ња; биће и критичара који ће сматрати да је ова књига сувише
афирмативна, готово на самом рубу провалије апологетског.
Таква се може учинити на први поглед сваком оном читаоцу
који није прочитао ни једно дело, ни једну песму, роман или
есеј Мирослава Лукића. (…)
Лукићев Опус је настао на рубовима удаљене периферије
европске и светске цивилизације, која се авионом може пре
летети и савладати за само неколико часова; међутим, када је
реч о превођењу, то исто растојање се не може савладати ни
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деценијама. У том савлађивању више има ствари које одмажу,
и више тамо где се то не би очекивало, у земљи и на језику који
има своје непроцењиве ризнице; књига А. Лукића, С. Иг. Ми
тровића и Б. Церовића – помаже…“

*
Да наведемо и ово:
„Ова књига је хтела нешто важно – и природно је што је
изазвала парадоксе. Она је, пре свега, схватила личност и Дело
Мирослава Лукића, схватила: то значи сјединила, много тога
што је било рас уто. Писана је дубоком жељом самог духа, који
се и у својим највишим поступцима, додиривао са несвесним
осећањем судионика у књижевној јавности Србије и у овом
свет у: њу је диктирао захтев за блискошћу, бескрајна глад за
јасноћом. Она је успела у главном, схватила је свет, личност и
дело Мирослава Лукића, свела га на људско и уметничко, обе
леживши га његовим печатом…“
„… она је недовршено дело о једном писцу у успону…“
„Мирослав Лукић је читав један свет, то јест једна метафи
зика и један духовни став. Ако га већ треба упоређивати, налик
је на разгранати усамљени брест на брегу.
То је песник слободе у најширем смислу речи, у пуном сми
слу те речи, онај који зна и сведочи својим делом да она може
постојати само са поуздањем у вечност…
Запад има толико заблуда о Истоку, па и о врсним писци
ма православнога истока, у које спада и Мирослав Лукић. (…)
Запад има, не као Грци, свој свет доколице, већ аршине које су
само лице апс урда, равном револт у и тами у којој се копрца
ју писци бивших источних народних демократија, па и Лукић.
И у земљи у којој овај писац живи, и у Паризу, на Западу, да
кле, гурају га да прихвати да његова слобода има смисла само
у односу према његовој ограниченој судбини. И Запад и Исток,
какви су данас, какви ће бити и сутра, више нуде апс урд и ап
сурдне сит уације, него наду и помисао на радост. Истина није
потребна ни једнима ни другима, па ни издавачима. Писцу ко
ји је свестан тога, и свестан своје вредности, преостаје да осећа
свој живот, свој револт, своју слободу, и то што је више могуће
– то значи писати, и то писати што је више могуће. Таквог су
нам писца представили аутори књиге На ветру, на чистини, на
висини. Изабраника судбине, који је на начин једног апс урдног
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човека прозрео и назрео један ватрени и ледени свет, прозиран
и ограничен, где ништа није могуће и где је све могуће, где је
све унапред дато, и где је самоубиство тако често, јер је живот у
таквом свет у мука. Многи су у таквом једном свет у ипак одлу
чили да приме живот такав какав је, да из њега црпу своје сна
ге, своје одбијање наде и тврдоглави доказ једног живота без
утехе. Многи су у таквом свет у равнодушни према будућности
и предали су се пороку да исцрпу све што постоји.“
„Све што је објављено у овој књизи има свој узрок у дубо
кој тајности бића њихових, у интимном корену њихове душе.
Да ли је то монографија или само торзо једне студије, што су
објавили? Више од тога: то је израз морала самоодржања. Муве
скупљају мрве за један ручак, змије за један дан, јазавци за зи
му, а ова господа за столеће које долази…“
„Шта, у ствари, књига На ветру, на чистини, на висини от
крива: неоткривену и непризнату лепоту, затрпан извор?
Ако само то открива, онда јој се мора признати да је тиме
стигла до поезије: и да они, евент уални читаоци, којима је на
мењена, никада неће сазнати оно што су њени аутори, вероват
но, желели да они сазнају.
Како су прошли савременици крај дела Мирослава Лукића?
Господа аутори о томе подносе индиректан извештај.
Равнодушно? Онда је зато можда и суђено да Лукићеве
књиге имају промашен живот.
Одушевљено? У том случају ће књиге М. Лукића имати не
видљиве савезнике, читаоце. Ти невидљиви савезници, састави
ли су ову дирљиву књигу.
На ветру, на чистини, на висини идентификује део равно
душних савременика: троглаву моћ српске официјелне критике
и литературе. Међутим, у тој идентификацији невидљиви са
везници нис у отишли до краја, нис у дали потпуну слику срп
ске књижевне јавности; нис у се ни трудили да дочарају њену
бурну променљивост, бурнију од усталасаног мора. Јер да јес у,
да су призвали њене брзе струје и мутне токове, литерарна по
јава Мирослава Лукића би нужно испала као играчка тог уста
ласаног мора.
‘Књижевни живот једне епохе у свом брзом и променљивом
току сасвим је нешто друго од његове слике коју нам даје исто
ричар. Слика је увек упрошћена и фиктивна.’ (Јан Парандовски)
Аутори ове књиге су то знали; они нису пристали на уло
гу историчара; њима је, чини се, унапред била додељена друга
улога, недвиљивих савезника, читалаца.
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Они су понајвише налик на оне дирљиве, апострофиране
Стендалове нерођене читаоце, који су се родили век и нешто
касније, родили пишући На ветру, на чистини, на висини.
Они понекад као да заборављају на ноторне истине: Књи
жевно дело има највеће обавезе према своме времену и све што
му стаје на пут је кобно и штетно. Постоји ли неспоразум из
међу дела писца Лукића, оних најиз врснијих, и епохе у којој је
настало, краја епохе Хокус-покуса? Постоји.
Тај неспоразум није настао кривицом писца Лукића, што
одлично аргумент ују господа коау тори. Писци ове књиге су
с правом жестоко критиковали заслепљеност текуће српске
књижевне критике. При том, наравно, нис у заборављали да је
и она део књижевности.
Као и свака друга критика, и српска зависи од књижевно
сти као од своје грађе. Она је недовољно испитивала, анализи
рала, објашњавала и оцењивала дела Мирослава Лукића. На
просто, књига На ветру, на чистини, на висини је ухватила на
делу, као муж жену у прељуби, у стању идиотске и глупе зате
чености, српску књижевну критику: ова књига је веродостојно
посведочила раскорак између обимног рада писца Лукића и ле
ности и нерада књижевних критичара као читаоца. Ова књига,
може се рећи, спашава образ српске књижевне критике. Она
даје пример доброг књижевника и човека који је не само одва
жан и смео у својој уметности него је и честит по своме карак
теру и свестан своје вредности…“

147

EPPUR SI MUOVE?
Пред сам излазак књиге Јеванђеље Мирослављево (2001),
написао сам, између осталог и ово:
„У ову књигу су ушли неки раније публиковани текстови,
али и низ нових. Књига је покушала да баци светлост на ства
ралаштво М. Лукића из једног посебног угла – богочовечанског
реализма. Верујемо да ће постаћи и друге тумаче и аналити
чаре да се позабаве богатим опусом М. Лукића… Верујемо да
долази период када ће тумачи почети да узвраћају овом писцу
оном пажњом коју већ неколико година Дело Лукића заслужује.
Ову књигу видим као једну у низу у оквиру мојих Сабраних Де
ла, али кад за то дође прилика.
Пошто у српској књижевној парохији, они за које се мисли
да су позвани, имају преча посла; пошто, у суштини, у њој има
тако мало монографских дела о појединим писцима; пошто
књижевне критике писаца, самих писаца, који су се као такви
потврдили, мало има, написао сам ову књигу, да попуним једну
празнину. Постоје, наравно и други разлози – књижевни пре
свега (не фамилијарни). Нисам писао мемоар, нити успомене,
већ оно што би требало једном да уради српска књижевна кри
тика, ако уопште још и постоји такво нешто. Ова књига може
бити од знатне користи како на једној страни истраживачима
и тумачима књижевног опуса М. Лукића, тако на другој страни
и преводиоцима и најобичнијим читаоцима…“
Преоштро. Претерана очекивања… Па ипак, у међувреме
ну (од 2001. до данас) појавило се неколико књига о романима
и поезији М. Лукића.
Eppur si muove!
У Русаљу, штампаном као библиофилско издање 1999, по
стоје и ови редови:
„Говорим о бетону… Ругам се… тумачима катедарским…
Бетонска плоча је иста као пре пет, десет, педесет лета… Бе
тонски стубови култ уре још се држе, бетонски лукови… Много
фини и начитани. Аналитични. Акрибични.
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Пробрани… То су они… Дресирани од малих ногу…
Читавог дана околишим око бетона, око тешко ухватљи
вих, већ позеленелих бетонских кошуљица…“
Тај говор стваралачке или неофицијелне критике, преко
потребан пре свега српском друштву, књижевности и култ ури,
утицао је и утицаће на оне који долазе: утицај М. Лукића ће се
ширити…
(Крајем лета 2006.)
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ОГЛЕД О БОГОЧОВЕЧАНСКОМ РЕА ЛИЗМУ
1
Фасцинирајућа фотографија Мирослава Лукића из њего
вих студентских дана. Фотографија о којој је реч, први пут је
објављена 1996. године и прати је легенда: Лето 1973. године у
Мачви. М. Лукић седи на „престолу“, извађеном из Дрине, и по
здравља анђела ведрине. (Колеба Аничића у Брестинама, Бадо
винац. Снимак Микана Аничића.)
Други пут је иста фотографија објављена неколико година
доцније, крајем 2000. године, у другом издању есеја и књижев
них критика Метафизика у белом оделу. Тамо је то једина фо
тографија и прати је следећа легенда: Мирослав Лукић: у кругу
колибе у Брестинама, крај Дрине (Мачва) на имању бадовинач
ких Аничића. Средином седамдесетих година. – Снимак сликара
Микана Аничића (Призивање анђела).
И трећи пут је прештампана, на крају заједничке књиге На
ветру, на висини, на чистини.
Легенде се разликују. Када је снимак начињен, доиста? 1973.
године, 1974. или 1975. године?
Нема сумње у то да је Мирослава Лукића, ондашњег сту
дента Филолошког факултета, фотографисао његов колега и
пријатељ, студент Ликовне академије у Београду, на салашу
Аничићевих родитеља надомак Дрине. Фотографија је, пона
вљамо, објављена први пут, у првом издању Архива у оснивању,
1–2 (Београд 1996). На страници 72. Та фотографија је у „сен
двичу стихова“ (из циклуса Шумска краљевина) „Хомољски
мотиви“ и „Линије прскања“ из Преображења и других песама
о краљици Маб.
Тачније, „Хомољски мотиви“ се завршавају сонетима „Ски
ца портрета уметника у младости“, посвећеним Микану Ани
чићу. Да ли је (будући сликар) Аничић заслужио ту посвет у, и
чиме, како? „Јесу ли се плаве завесе ваздуха,/ наговештаја, бде
ња, чекања, дигле?” пита Лукић у првом сонет у „Скице портре
та уметника у младости“. И мало даље опет пита: „Је ли поглед
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ужаснут од гушења? / Читавог обреда гушења? Је ли тен / по
тамнео од мучења и пушења?“ У деветом сонет у, читамо опет:
„Чији је то галоп? Приближава ли се / пљусак неочекиван као
коњица?“ Тај девети сонет завршава се стиховима: „Само што
није пљусак бризнуо; / тишина се може дотаћи, као дувар; дрх
тај се пробија кроз шимшир, // беле раде, конопљу и мувар, /
као подводни талас, као уздах, / или лакши струјни удар. // То
је галоп хиљадугодишњег пљуска; / провала облака, обновљења,
осећања, / испуштајући облачиће из уста, / ласица бојаж љиво
вири испод пања.“
Знамо судбину тих стихова, писаних у временском размаку
1971–1989, велики државни комунистички издавач, београдска
„Просвета“, није хтела да их објави; одбијала је рукописе Луки
ћевих књига, током читаве седме деценије: Судбину раба Божи
јега Мирослава (1972), Бршљен око младости (1973), Преображе
ње и друге песме о краљици Маб (1975), као што су то чинили и
други тадашњи издавачи, „Нолит“, итд. Зашто?
Главни разлог је, највероватније, идеолошки, јер стихови
овог песника, па и они најранији, били су врло близу стварно
сти њихових дубоких извора – религије и мистике. Лукићева
згуснута поезија је наговештавала нешто друго, супротно вла
дајућем укус у и моди.
Песма „Линија прскања“, којом се отвара круг песама Пре
ображење и друге песме о краљици Маб, посвећена је Мирку
Стојићевићу, песниковом пријатељу из младости: да ли је и тај
човек, заслужио ту посвету?
Та песма је настала, можда, у време када је снимљена фото
графија о којој је реч. Пролеће-лето, 1973. године.
Пред поноћ. На западу је севало,
на сверозападу и на северу.
Гледао сам кроз прозор. Као да се
распрскавала на реверу
ноћи (напете) наранџаста ружа.
Необична игра хоризонта и свода.
Прво се јави линија прскања,
као на бокалу. Пре но пљусне вода,
пре парампарчади, линија се
изнутра напне, засребрени.
(Та линија ће дуже да потраје
од непогоде и страха у мени. )
Пре но што, с праском, бокал
прсне, линија као усијана жица,
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дрхти метално, реско, као вокал.
Курцшлус: светлосна дрхтавица
претходи треску врата, прозора, грома.
(Понижавајући страх од смрти напрасне!)
На западу је севало. Непогода трома,
приближавала се спорије од крмаче супрасне…
Некадашњим уредницима споменутих издавачких пред
узећа, УРЕДНИЦИМА ЈАЗОВА, међу којима има читав низ
„угледнијих“ послератних српских песника, прес удило је ВРЕ
МЕ; или, боље рећи, антологичари који су дошли деведесетих
година. Баш оне Лукићеве стихове које су споменути „другови
уредници“ избегавали да објаве, господа антологичари су радо
увршћивали у своје нове антологије.
Да ли је (не)тачно, претерано, ако се каже, данас, када се
баци дуг поглед уназад, да је једини и прави песник ЛИНИЈЕ
ПРСКАЊА епохе Хокус-покуса Мирослав Лукић?
Међутим, овај песник није само песник линије прскања
епохе, већ и песник прскања унутарње свезаности, отуђености,
погубности велике суше, рак-ране бастиона књижевног и сва
ког другог официјализма.

2
Постоји још једна фотографија на коју желимо да скрене
мо пажњу. Први пут је била објављена у првом издању Архи
ва у осниању, 1–2 (1996), на шестој страници: Мирослав Лукић
на обронцима Хомољских планина. Као студент, 1972. (Снимак
Микана Аничића).
На тој слици, у белом монтгомери мантилу, на висини, на
бреговима, на чистини, двадесетдвогодишњи песник разбару
шене косе, незаборавна и лепа лица, смело гледа у будућност, мо
жда чак са радосним осмехом. Већ је песник, усправан, издвојен,
као брест изнад коприва, и у позадини иза њега оцртава се вели
чанствена перспектива, планина на којима је рођен и одрастао.
Две необичне фотографије, које се памте и које је снимио
један сликар. Случајно? Зар има ишта случајно на свет у?
На првој фотографији, реч је о оној којом започиње овај
осврт, песник седи усред равнице Мачве, на „престолу“ изва
ђеном из дубина реке Дрине. На другој, на обронцима Хомољ
ских планина, песник стоји величанствен, као неко усамљено
дрво (како иначе, узгред буди речено гласи наслов једне од ње
гових најновијих, књига есеја о однос у мита и метафоре)…
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Може ли се дефинисати поглед песника на обема фотогра
фијама: на првој на којој можда поглед песника призива анђела,
у анђеоској одори, или на другој, на планини, на висини, на чи
стини, где тако смело, радосно и уверено гледа у будућност или
на грозницу Творчеву, којој би да се преда до краја?
Може ли о томе поуздано да говори књижевни аналитичар,
песникови пријатељи, или непријатељи, млађи брат, свеједно?
Или тајну тог погледа, можда, једино зна анђео са лампом?
Понекада ми се чини да је грчка фамилијарност врло важна
ствар, али у васколикој српској поезији, па и књижевности, од
почетка па до краја другог миленијума, изгледа да није био ве
лики број оних који су разумевали суштину те важне ствари.
Покојни Станислав Винавер јесте. Велику грчку фамилијарност
у српској поезији нико пре Мирослава Лукића није био постигао,
јер та фамилијарност тражи не само дизање него и спуштање
у лествици бића. Она тражи опште сналажење и свуд. Обични
људи и ствараоци на Балкану ближи су том осећању грчком од
Италијана, Француза, Шпанаца, Немаца; они опште са својим
јунацима и полубоговима и без вулгарности која не признаје ни
коме ништа; Балканци имају породично осећање према свима и
свакоме, нарочито у највишој, најзрелијој поезији, народној. Лу
кић је дошао из једног драгоценог региона непресахле традици
је, старобалканског наслеђа. У детињству је био под огромним
утицајем, не научних открића, рентгена, атомске бомбе, ступа
ња на Месец, већ – Мита. Винавер је на Сорбони студирао фи
зику и дружио се са зеленим и љубичастим пламеновима, који
су буктали из разређених лампи лабораторија; Лукић је био во
ђен фењером анђела. Светлошћу. Религијом и мистиком.
Међутим, овај песник је човек свога доба, и његови стихо
ви, романи и есеји, често имају снагу рентгенског снимка.
Непогрешивог. Лукићу је Рентгенов апарат помогао да ви
ди како се материја „развејава у зрачење и у светлост“, и њему
је то, као и Винаверу, изгледало реалније но „груба и случајна
веза, ова прерушеност живота, ова лажна спокојност,… окоре
лост око пламена и око треперења“.
Дух Лукићеве тајне стваралаштва као да долази из хиљаду
и једне ноћи; с љупкошћу и лукавством лепе принцезе Шехере
заде. Тај непознати дух, изванредно суптилан, уман, чудесан,
као да навире из боце у којој је био затворен тридесет веко
ва. Ослободила га је материја, као Ариела, суптилнија матери
ја но све друго што се да замислити, чудесна, раскошна, сво
јим једним најмањим напором, чини се. Винавер је обожавао,
као физичар, материју. Лукић, као песник, није подцењивао ни
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материју ни Дух. Његов дух није сам собом везан; он има снагу
бесомучне трке и полета материје. Пре свега, дух овог песни
ка није – безличан. Тај дух се може поредити са апстрактним
етром који је свуда и на сваком месту, кроз чије се ткиво све
догађа и који је прожет (све)истином, кристалима соли слут
ње и врховним укусом. То је песник који је уронио у јаву као у
снове, и у снове као у јаву, желећи да буде што ближе и духу и
материји, слободи и фантазији. То је песник који је на крају ХХ
века у српској, европској и светској књижевности понајвише
одмакао од ропства и од правила.
Учио сам од Мирослава Лукића, и научио шта је цео про
блем песника, налажење оквира, организовање оквира који је
могућан, да би подржао осећања. Васиона је крајњи оквир и са
суд и нигде не постоји побуњени кутак другог и трећег реда: са
држај песника је свугде.
Да ли на то упозорава прст, поглед и књига прерушеног ан
ђела или песника на фотографији о којој је реч?

3
Лукићев песнички опус је ризница, добро осигурана и
утврђена. Не могу је опљачкати варвари и разбојници; то је од
брана песништва и истовремено испуњавање дужности песни
ка с краја XIX и XX века, дужности које они нис у у потпуности
испунили: омогућавање високе култ уре стварањем база у род
ном језику и иживљавањем најзначајнијих и врховних чежњи.
То што је створио, то је поклон будућим нараштајима. Јер,
Лукић је истовремено и савременији но ико, и смелији и поно
снији него други песници и тврдо иде са временом и није у ње
говом запећку. Он је и довољно модеран, и за Европу и за свет,
јер је у читав свој рад уложио много напора, тешког понирања
и благодарне екстазе, али је истовремено и древан.
Он се мимо благослова и пристанка лене, официјалне и па
ушалне српске књижевне критике, није ограничио на површно
и артистичко, на подупирање ове или оне струје, овог или оног
књижевног клана.
Лукић није, што сматрам врло битним, кукавички избегао
изазове претходних песничких нараштаја: мистично иску
ство, песнички лавиринт. Лукић није побегао од реалности;
вратио јој се и враћа јој се са неисцрпном енергијом, као што се
упорно и стрпљиво враћа стваралачким књижевним идеали
ма; и зато је он победник, јер се подао интуицији која наилази
на песнике после очајних пораза, подвргао се дубљем сређивању
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које је било неопходно. Надокнађивао је све што је пропуште
но. Силазио је до дубина до којих су силазиле раније генерације у
Европи, уронио је у мит, у мистику и религију, и по цену напора
целог бића дао је дела, књиге песама, романе, есеје, која су има
ла и сву драж новине (не књижевне самоубилачке авантуре!),
и духовну истину која је одавно била потребна народу којем
припада рођењем.
И неће бити чудно ако баш његово Дело омогући, или по
могне унутрашњи живот Срба, Словена, и њихова изражајна
помоћна средства. Лукић је почео стварати готове дефинтивне
песничке изразе, неку врсту коначних сведочанстава, који су
потребни српској култ ури и књижевности, да би се они који
долазе после њега могли не само томе успротивити, или са Лу
кићевим Делом порвали него и да би се снашли у роју и вашару
других сензација и чувстава, да би се могли томе Делу не само
одупрети него и ограничити, оивичити и извијугати.
Годинама сам био издавач дела овог писца, а то је повла
шћена позиција. Бити издавач једног писца значи бити и све
док, бољи и поузданији од других. То је одлучило да савладам
своју уобичајену скрупулозност и напишем ове редове.
Скоро осамнаест година млађи од мојих коау тора књ. На
ветру, на чистини, на висини, ја ипак нисам имао ни једну
илузију када је реч о нашој пионирској књизи. Нисам написао:
студији, јер та књига то, можда, и није, није један прецизно из
рађен и стриктно примењиван систем естетске анализе; она је
слободно постављена, неукалупљено, и ослања се на инт уитив
но продирање у дело и личност писца. Не инсистира се у њој на
целовитости психолошког портретисања; не.
У анализи Лукићевог дела и његове личности, дат је зна
чајан простор унутрашњем осветљењу једног несвакидашњег
талента, који је готово деценијама таворио на периферији срп
ске књижевности. Да је овај вишестрани писац сакривен, пре
свега од троглаве моћи акт уелне српске књижевне критике и
њених невидљивих спонзора из сенке то је била полазна пре
миса књиге. Не и најважнија.
Та књига је, за почетак, смело пронашла главну артерију
Лукићевог стваралаштва, дотакла је њену крв али и душу, од
гонетнула је ЛУКИЋЕВСКИ ЗАГОНЕТНИ ПОГЛЕД ПРЕРУ
ШЕНОГ ПЕСНИКА ИЛИ АНЂЕЛА, и може бити подстицајна
за потоње истраживаче једног позамашног и богатог опуса, и
за – проницање у тајну стваралачког развоја песника, који је,
судећи по плодовима, био и јесте уравнотежен и пожељан.
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Моја књига Јеванђеље Мирослављево, пошла је од књ. На
ветру, на чистини, на висини. Пошла је даље – од изванредне
подлоге. Она је имала неопх одну интелект уалну условљеност:
све оно што треба да појача, утврди, да ушанча положај дубљих
и истанчанијих интерпретација. Међутим, када је реч о Луки
ћевој поезији у најужем смислу речи, она није много тога ни
дотакла. Била је написана само зато, ма колико то парадоксал
но звучало, да би се написала ова књига!
Ова књига, истовремено, покушава и да спасе образ текуће
српске официјелне књижевне критике, али и да уђе у још ис
танчаније анализе Лукићеве поезије.
Лукића је тешко упоређивати с другим балканским или
српским писцима; са Андрићем, или Крлежом.
Лукић јесте поникао, као и Андрић и Крлежа у средини
у којој су, не само до Првог и до Другог светског рата, него и
после, неки даровити писци сужавали своје дело беспомоћно
шћу провинцијских видика. Крлежа је био и остао нестрпљиви
путник на широким пољима духа, али је као песник и прозни
писац завршио у забораву, јер у његовом делу, као ни у Андри
ћевом, нема пожељног прожимања религиозног и мистичног.
Дела Андрића и Крлеже израз су једне замашности, дакако,
ретке не само за југословенске и балканске прилике, него и за
европске, али ипак, та замашност није пробила свој пут у ши
роке токове светске књижевности.
Немојмо се заваравати. Андрићева дела је, пре него што је
добио Нобелову награду за књижевност, штампала држава, она
Титова, на више језика; улагање се исплатило, али само доне
кле. Лукић поседује ту андрићевско-крлежијанску обилност
дела, разноврсност књижевних радова у којима се објављује
његова вечно узнемирена радозналост; али, Лукић поседује и
дух литургијски.
Лукић не болује од онога од чега је боловао Крлежа; није
наиван да верује да уметник може, и да треба томе декларатив
но и стварно да тежи, изравњању провалија историје, судбине
и живота XX века. Није представник тендециозне књижевно
сти, конструктивне, књижевности делимичних истина.
Личност и слободу овај песник друкчије доживљава и об
јављује; искреније; није патетичан. Зато је низ његових књига
излазило у шињелу тзв. Пишчевих издања.
Близанац овог песника је многоочита вода – вода уметно
сти будућности, пре свега његова поезија, која тек чека своје
читаоце, и на језику на којем је испевана, и на другим светским
језицима.
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Јер да није тако, разуман и трезвен какав јесам, зар бих об
јављивао књиге овог писца?
Да ли је могуће да такав песник уопште постоји? – Тако су
се питали ретки читаоци који су били у прилици да читају ње
гове књиге, у Србији, али и по свет у, не упознавши га лично.
Тако бих се и ја, можда питао, можда сам се и питао посма
трајући фотографију песника на „престолу“ у одори анђела,
јер то је једна од најнадреалнијих, најневероватнијих фотогра
фија које сам видео (можда тако изгледају анђели у визијама
мистика?).
Ја знам да постоји; сведочим. Каква је то тајна која стеже и
затвара видик? Да ли је то – уметност будућности – богочове
чански реализам?
Одговор на ово питање скрива Лукићев поглед на спомену
тој фотографији прерушеног анђела, песника.
Обичним смртницима, читаоцима, нарочито оним пажљи
вим, може се учинити, после свега, да је овај песник одавно
отишао у легенду. Игром судбине, или захваљујући понајвише
њеним ударима, чињеницом да га није размазила, овај песник
је избегао све ћорсокаке сујете, које су дошле главе и највећим
српским песницима ХХ века, избегао је слепе улице историје
уметности, и слепе улице књижевности, литерат уре, јер је нау
чио, да је много тога, можда све у власти Творца.
„Ако се Бог и сав свет не старају о теби, твоје старање о се
би вредиће колико и сејање детелине по мору.“
Лукић, да закључимо, ни као млад човек, ни сада, није сејао
детелину по мору. Избегао је свет који се старао о самом себи
завезавши све у нераздрешиву квргу. Он је, стрпљиво и нежно,
раздрешавао многе кврге, националне, европске и светске, да
би можда, свет пробудио. Овај песник није узимао од света
ништа силом, јер је вођен љубављу, и то од првих објављених
стихова, захваљујући којима је један кучевски мат урант пре
ко ноћи постао познат. Овај песник се могао прећуткивати и
игнорисати до појаве његових књига Рајска свећа и романа Тр
говци светлошћу; после тога – то је бесмислица и срамота. Јер
величина се стегом, баријерама, јазовима и игноранцијом по
јачава. Пре ће се сломити и савити баријере и бастиони, који
заустављају продор овог опуса, него њихов творац.

4
У Србији је коначно рођен песник који није ни Румун а ни
Египћанин, ни Грк ни Американац, ни Циганин ни Кинез, ко
ји је један од најбољих представника православне култ уре. Не
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враћа се он из изгона, као помодреле рибе из фрижидера; не
кука на сав глас, не цмиздри, не урличе, не сплеткари, већ на
долази као река у летњи сутон, уливајући се у своје читаоце и
сабеседнике као златна брзавица, која ваља златна зрнца, ди
јаманте и иверје. Улива се у непрекидне токове националне и
европске поезије својом неисцрпном енергијом, силом осећа
ња и сазнања, развијајући осећање бесмртности и оснажујући
посао Христовог човека у овом живот у. Бог је у овој поезији
важан, јер онај који доиста осећа Бога, осећа и бесмртност.
Такав је овај песник који се разрастао Богочовеком: он зрачи
божанским бескрајностима, осећа се бесмртан и бескрајан на
свим тачкама свога бића; а то потврђује Бршљан око младости.
Хуманистички прогрес – смрт, није оно што прожима ову по
езију, већ радосно начело богочовечанског прогреса: бесмрт
ност, њена неопх одност. Лукић је могао да створи овакву једну
књигу, и друге, зато што је имао уравнотежен, врло подсти
цајан стваралачки развој. Бршљан око младости потврђује и
старинску околност да овај човек није залутао у књижевност
и поезију. Овом књигом, у којој је сабрана већина онога што је
написао као млад човек, Лукић је ушао у време, и самим тим је
ушао у предсобље вечности… У овој књизи су дата уводна осе
ћања Лукићеве поезије, која су се богочовечношћу претворила
у вечна. И зато ове песме, ма колико се читаоцима чиниле ту
жне, нис у више мука песниковом духу.
Колико је тајни у песнику (оном који је то одувек чини се
био) о песнику? И колико тајни око њега о њему? Заноћи ли
песник у новој тајни, он се пробуди у још новијој, а предани у
најновијој. Да ли је Бог зато дао душу песнику да би га сакрио?
А осећање, мисао, сазнање, реч, није ли му зато дао, да би при
знао себи како не познаје себе? Душа је ударена на муке у ХХ
веку, како рече Блок, тај невидљиви и чудотворни левак у који
се сливају погледи и претварају у мисли, звуци у осећања, ра
зноврсни утисци у разнолике доживљаје, идеје, страсти или са
бласти, привиђења. Душа је неописиво чудовиште: она упија у
себе, прерађује, претвара у своје, све што је се косне, оживљује
неким чудним животом, обесмрћује неком чудном бесмртно
шћу. За песника је и кап росе – море, океан, али и море, океан
– кап росе. Истински песник и у најмањем сагледава највеће, и
у највећем – најмање.
Такво је човеково биће правог песника. Дакле, и у мистери
ји највећег и у мистерији најмањег удави се сав дух песников,
сва мисао, све осећање. Великог песника плаше бескрајности
Господње из најмањег. Нес умњивог песника зачуђују чудеса
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васионе; како да их стално држи на чиоди људске мисли а да се
не сурва у безбројне амбисе око ње, изнад ње, испод ње?
Како да се, затворен у мору својих осећања, не загуши у ње
му узбурканом, док сазвежђа пламте изнад њега и роје се нови
светови? Шта је туга?…
Поезија надилази песника, његову судбину и саму себе, ако
је уверљива, велика и једноставна, дубока.

*
Лукић је – да се послужимо његовим речима: „Тумач изгу
бљене древне науке и анђеоског заумног језика“. И у томе он нема
премца, као романописац, али и као песник.
Дотакли смо оно где настаје величина овог песника, апсо
лутног писца, пишући На ветру, на висини, на чистини и Је
ванђеље Мирослављево.
Уметност овог уметника је била робовање природи до тре
нутка док није уобличио роман Литургија; док је писао тај пр
ви роман – лит ургију у њему се јавио генијални побуњеник…
Овај писац је, низом књига Уметности махагонија, као До
стојевски, смело ушао у ПРАВОСАЗНАЊЕ, или у богочове
чански реализам. Запутио се пут великог мира, оног мира „који
је изнад задовољства и бола и изнад демоније и анђеоства“. Јер
највише послање је „послање велике тишине и дубоког мира“.
Али о томе, о ПРАВОСАЗНАЊУ или БОГОЧОВЕЧАН
СКОМ РЕАЛИЗМУ овог писца тек треба да се говори и пише.
Овај писац је прешао границу успаване свести, младе и зелене
свести, и запутио се непролазним стазама, куда се мало њих
упућује, према тамним дубинама из којих одјекују крици искон
ске свести која је одавно потонула у несвест.
Иако сам, иако налик на посвећено дрво, крстоношни храст
који је надвисио своје савременике као брестови коприве, овај
песник је најмање усамљени човек на свет у: одавно је сишао до
сенки основа, тамо где је све усковитлано и где се укрштава
ју заглушја, беспућа, раскршћа, у дну страшне узнемирености
коју он смело уобличава у својим песмама и романима у непо
новљив израз.
Апсолутни писац, Лукић се уздигао до највеће могуће жр
тве, до жртве када се више ништа не пита и не мери!
За Лукићев Опус може се рећи: да је ту толико тога жртво
вано да се жртва више и не види. У најбољим Лукићевим књи
гама – то је можда највише подигнута, најузвишенија жртва.
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„Личност је потпуно ишчезла, како рече Б. Лазаревић, и
само се види велика појава у коју се личност претворила. – Жр
тва је највеће и највише усхићење. Личност се потпуно изди
гла из себе. Дух је потпуно заборавио на своју љуштуру. Све је
у трансу који је изабран и са којим се хоће да изврши замена.
Што је виши транс, жртва је лакша. Жртвује се лакше јер се
осећа да се замењује горе бољим.“
Због тога се оно најбоље у Опус у овог писца чита као уз
будљиво сведочанство богочовечанског духа, као незаборавна
књига пепела, великог враћања, снова и светлости.
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ИСКЉУЧИВИ И ЈЕДИНС ТВЕНИ ИЗРАЗ
СРБ ОВЛАШКОГ ИЛИ СТАР ОБАЛКАНСКОГ ДУХА
Мирослав Лукић је искључива, а можда и јединствена ма
нифестација србовлашког или старобалканског духа. Шта то
значи?
Пред сам почетак Другог светског рата, Винавер објављује
ванредан есеј Одбрана песништва, а Мирослав Лукић, само пет
деценија после тога, стоји – како пише С. И. Митровић – „на
вечном бранику ПОСЛЕДЊЕ ОДБРАНЕ, себе негујући и горећи
на сопственој ватри, суделујући у култ у аскезе – како сам вели
у једној од изврсних песама ‘Уместо поговора’ – претварајући
се у Диониса да би био рашчеречен, да би будан ступио преко
прага смрти како би се почистио и добио своје вечно обличје.“
Лукић је увидео разлику између југословенског и српског
официјализма и српских основних народних снага. Од свог
песничког оглашавања, призивао је плодоносне пљускове. Ви
шеструко обдарен човек, професор, издавач и писац, већ пе
десетогодишњак, имао је један од пожељнијих стваралачких
развоја у српској књижевности. Стасавао је у дубоком окриљу
тишине и самоће, изван владајућих књижевних токова и мода,
као храст – запис.
Његова књига Рајска свећа, која садржи песнички опус
1968–1998 (скоро двадесетак хиљада стихова!), представља да
тум српске лирике. Запљуснуло је српску лирику хиљадугоди
шњим пљусковима у временима када је дугогодишња суша пре
тила помором.
Лукићев песнички опус никао је и ниче (чезнући за књи
жевним подвизима трајнијега уметничкога дејства) из извора
уметничкога стваралаштва у широким слојевима народа, ду
боких и неисцрпних, из живе традиције, потискиване на разне
начине, богатих ризница – чудесних.
Нико, чини нам се, у XX веку, у српској књижевности, и као
песник, и као романописац и есејист, није схватио тако дубоко
подстицајне изазове духа старобалканског наслеђа, као Лукић.
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То су међу првима у нашој књижевности и критици (поред
потписника ових редова, најагилнијег издавача рукописа Ми
рослава Лукића) схватили у прво време два пожељна читаоца:
С. Иг. Митровић (1939), и В. Јагличић (1960).
Нимало случајно: песници се просејавају на финим ситима
генерација које долазе, потоњих генерација. Мирослав Лукић
је, као песник, аутор једног сложеног и болног писма: писма
упућеног преко девет мора, гора, магли, можда немогућем и да
леком читаоцу. Похвале овом песнику нис у дошле из бастиона
официјелне критике и литерат уре, већ од пасионираних и пре
фињених читалаца поезије.
Као критичар, песник Лукић се побунио против мистифи
кација и игноранција доминатних у савременој српској књи
жевности. Имао је право, јер спада у оне ауторе који су читав
свој живот и судбину жртвовали стваралаштву.
Потписао сам ту непоновљиву књигу, Рајска свећа, као
уредник. Сматрам да је то била почаст судбине.
Ту књигу и оно што је том књигом Мирослав Лукић досегао,
најбоље је за сада дефинисао С. И. Митровић. У есеју о књижев
ности и насиљу, писаном пре низ година, устручавао сам се да
своме старијем брат у, писцу којем дугујем као читалац, човек
и песник много, посветим више простора, који је он заслужио,
доследношћу једном која је транспарентнија од свих писаца ко
је сам тамо спомињао: Ковача, Данојлића, М. Павловића.
Никада о Мирославу Лукићу нисам писао само зато што је
мој брат, већ пре свега зато што је песник, зато што је то био и
онда док сам ја био још дечак.
„Књижевно насиље“ епохе Хокус-покуса, језиви призори
бешчашћа и најрафинованији облици гушења, заустављали су
пожељну и природну афирмацију овог песника; као што то чине
и данас, још увек, многи окорели, промашени, ислужени, пер
фидни, шизофренични поборници логике парохије. У логици
парохије уједињени су средњовековни реализам и дијалектич
ка теологија ХХ века.
Мирослав Лукић није од оних књижевника и песника коме
ће додељивати најугледније књижевне награде – републикан
ске и монархистичке: то је резервисано за песнике и књижев
нике симпатизере логике парохије. У жиријима за доделе књи
жевних награда прес уђују „угледни“ кретени, понеко од њих
има испред имена и др и мр; а скоро сваки је носио око врата
црвену мараму и шал. Највећа могућа награда која се може до
делити једном истинском песнику Мирославу Лукићу додеље
на је од судбине, животне и књижевне судбине.
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ДУБ ОКЕ ПЕС МЕ НЕМОГУЋЕ ЉУБАВИ
ИЛИ СКРИВЕНИ БОСИОК
… О, где сам, где сам то, Боже, ја?
И ко то тако сетно пребира
по диркама клавира. Ко то у мени
тако стрпљиво и нежно свира?
Заборав, рана туга? Све је чудно, и ваздух.
Као на свадби у Кани галилејској
вода се претвара у вино, Дух –
у мрезгу орахову у Гори Лелејској.
Све је прекрасно, златносмеђе,
па и тај рај голубачких крвопија.
Ушће потока, лештар, салаш, павит
и русе косе сеоских роспија…
Све је чудесно, у сутон, на трен.
Величанствен мир брестова. Шибље.
Измаглица низ реку. Сврачак. Пасји дрен.
Белоушка на врби. И у плићаку очи рибље…
(Мирослав Лукић, одломак песме „Драма ове моћне
унутарње позадине“, књига Бршљан око младости, 60)

Ова песма је из збирке Судбина раба Мирослава, коју је пе
сник понудио београдској „Просвети“ 1972. године (рукопис је
одбијен и објављен је тек четврт века касније!); вероватно је
написана у време када је песник студент београдског Универ
зитета, као двадесетогодишњак?
Као врло млад човек, песник је обузет тугама и чежњама:
око њега се роје бескрајности; он се обрео у овом загонетном
свет у као човек и као песник: то је прво и велико чуђење. Пе
сник је зачуђен и као да неми пред светом. Али, он полако по
чиње да долази себи од узбуђења и чуђења. Он долази себи, он
бива собом, бива личност. Он осећа себе као себе, и покуша
ва да повуче одређену границу између себе и несебе, јер се на
неки необјашњив начин све прелива у њега и он у све. Он је
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уткан у грандиозну тајну постојања; васиона је око њега као
тело, и он је у њој као душа, устрептала…
Лукићеви рани стихови, мислим на оне које је написао по
сле маја 1969. године, после објављивања његове књиге Хомољ
ски мотиви (1969), и на стихове које је написао до своје два
десет и осме године, израз су сталног доливања и одливања,
сталног таласања и преливања свега и свачега. Кроз све то и у
свему томе вечито кружи песниково осећање и сазнање себе
као себе, као личности, као бића недељивог и једноставног. У
то време, у српском друштву и књижевности, човек би да окује
себе чврстим и масивним земаљским стварностима.
Ова врста подсећања је нужна да би се разумела позиција
овог песника. Лукић је 1969. године на југословенском конкур
су за поезију ондашњег Фонда младих талената и редакци
је листа Борба освојио прву награду – једногодишњу студијску
стипендију, освојио је између стотину и стотину конкурената
из ондашње велике Југославије; то велико признање није му,
што се каже, ударило у главу.
Неком другом младом песнику би било пријатно да буде
окован масивном земаљском стварношћу, оличеном у најве
ћој југословенској књижевној награди, у оном што она ствар
но значи, јер пријатно је имати некакав наслон. Међутим, овог
песника су као младог човека обузели бездани и бескрајности,
и немилосрдно су га вукли и вијали по својим понорима и ур
винама. Сасвим је разумљиво што су се стихови тога песника,
ондашњим уредницима, уједно и значајним српским песницима
(Раичковићу, Павловићу, Попи, да наведемо само неке) чинили
мистични, неразумљиви, израз стравичне разноврсности осе
ћања, мисли, жеља, доживљаја.
Мисао младог песника Лукића захватила је метафизичка
паника, гонећи га и вијајући из хаоса у хаос, из ужаса у ужас, из
потреса у потрес, из пустиње у већу пустињу. Чинило се да се
у песнику све измешало, све: од ничега до свачега, од безумља
до свеумља, од пролазног до вечног, од пакленог до рајског, од
ђавола до Бога.
Песник је обузет осећањима и сазнањем – два мала сунца у
њему обасјавала су све мракове у њему и у световима око чове
ка. Чинило се да у младом песнику нема лека од фантастично
га. Зар нис у и светови у њему, и светови око њега, изаткани од
нечег фантастичног, несхватљивог, несагледаног?
То је било осећање које никада не може застарети.
Лукићева мисао је замишљено кружила по златној ивици
свемира, и његово осећање је вапило у дубини немира. Његов
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разум се нагињао, до руба лудила у тражењу Бога. Многе су
се супротности загрлиле у песнику загрљајем у коме се гуше.
Тајанствени магнетизам светова неодољиво је привукао ми
сао песника, увлачећи је у неку страсну игру и вихор. Праужас у
младићу се одморио и усправљао, будио у песнику као мисао.
Ко сам, Боже, то тек једва слутим.
Зар може неко да одговори тачно?
Листови пожутели можда знају?
И можда зна обиље пећинско мрачно?
Тако се Лукић пита у већ споменутој песми (стр. 60). Лукић
је већ запазио: очи рибље.
Загледајте се у мало и опрезно око рибе у плићаку: зар оно
не одсликава неке непознате и необичне светове? Ако ништа
друго, иза рибљег ока стоји вечни опрез, интелектуални, духов
ни, осећајни ембрион чудесних светова. Људска аналитичка ми
сао не може допрети до његовог корена, до његове првобитне
покретне силе. Међутим, песник слути да је и пракорен рибљег
погледа, ока тамо негде у плавкастим сазвежђима, где се анђели
роје као пчеле, и где светли духови компонују нове светове.
Одрастао на селу, у живописном Звижду и Хомољу, међу
природним људима и стоком, овцама, кравама, воловима, Лу
кић је већ као дечак приметио како и из крупног воловског ока
гледа на њега нека бескрајна сета, која пита: зашто? Јер то је
питање, како су већ уочили умни духовници, у срцу свега жи
вог, у сржи свега постојећег.
Да ли смо ми видели правим погледом песника Мирослава
Лукића?
Погледајмо на тога песника, нарочито на његове ране сти
хове: песник са собом вуче своју биолошку, геолошку и духов
ну прошлост: сав биљни и сав животињски и сав минерални
свет, али и сав анђелски, сав духовни, сав божански свет.
На стази песникових сазнања испречиле су се ноћ и бес
крајност, а испод почетка ноћи и иза њеног завршетка све сама
ноћ до ноћи. Да ли су песниково осећање света и песникова
мисао о свет у још више искомпликовали свет који је и сам по
себи врло замршен и загонетан?

*
Куда пониру и у шта тону његове мисли када се отисну са
ивице времена и простора? Да ли се на врхунцима туге овај
песник ослобађао свога самоосећања и самосазнања? Или је
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осуђен на вечно заточење? Да ли ће неко покушати да одгонет
не важност мракова и светлости у опус у овог песника?
Мирослав Лукић је песник који није тражио чуда ван себе,
јер је сам највеће чудо.
Није тражио изненађења ван себе, јер је сам највеће изне
нађење. Његови рани стихови, недовољно познати, прожети су
неком неописивом неизреченом тугом. Она има корене у де
тињству; и она је испунила душу тајанственошћу света. Лукић
је дошао са североистока Србије, са севера и истока; иако се
чини да је његова мисао пошла на запад, на југ, на север и ис
ток, она је у младости стигла на страшне раскрснице, тамо где
се све раскрснице састају и никад не растају.
То страшно раскршће на које је песник стигао као деветна
естогодишњак, можда и коју годину пре, јесте у његовом само
сазнању и самоосећању. Зато је овај песник најт ужнији међу
свим песницима. У тузи, он је први у свим световима.
(Туга, светлост и бескрајност…) – „Све је у овом свет у ту
жно, да се исказати не може. Ако овај свет има душу, онда је то
– туга. У свет у је тако много бола, тако много јада, тако много
смрти, тако много греха, – да ли Бог икада престаје да тугује
над овим светом? Грех, сваки људски грех, зар не прелије се
том и не залије тугом светло лице Божје? ‘Туга је моја свагда
са мном’ – то је псалмопевчева исповест. Овај свет стоји на ту
жним душама. Човек вреди онолико колико има способности
за тугу. Тугујеш ли тугом неког човека, вредиш за два човека;
тугујеш ли тугом многих људи, вредиш колико сви они; а тугу
јеш ли тугом свих твари и свих бића, вредиш колико сви све
тови скупа, и још више, несравњиво више“, писао је ава Јустин
Поповић, додајући: „душа је људска ужас, и проклетство, и лу
дило“ (без Господа Исуса Христа).
Песма, захваљујући којој је кучевски мат урант гимназије
преко ноћи постао познат најширој југословенској јавности
фебруара 1969. године, била је фрагмент песме, чија је конач
на верзија објављена четврт века касније у Лукићевој књизи
Архив у оснивању, 1–2, (Заветине, Београд 1996), под насловом:
„Дубока песма немогуће љубави или Скривање босиока“. Пе
сма садржи пет делова: Скривање босиока уочи нове године;
Тражење босиока скривенога; Прво јутро нове године: налажење
босиока; Коло без зазора; Крај и Епилог.
То је, ако се тако сме упростити, „сценарио филма“ једне
немогуће, трагичне, можда прве љубави. Основ песме је један
хомољски обичај око нове године, скривање босиљка.
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Све девојке и жене једног места скривају струкове босиљ
ка, а момци и ожењени их траже. Према веровању, лош је знак
ако момак или ожењени нађу струк босиљка своје девојке или
жене. Добар је знак, ако нађу струк босиљка неке друге девојке
или жене, оне која им се потајно допада. По неписаном прави
лу, девојка или жена, приликом дочека нове године игра у Колу
без зазора до оног ко је нашао њен струк босиока. И не само
што игра до њега, већ и одлази са њим у ноћ, а да јој нико у ме
сту због тога не пребацује…
Лукић полази од обредног хомољског Кола без зазора у ко
ме играју
девојке до ожењених,
а удате до момака.
Свака ће струк босиока свога
дати оном кога жели,
а онда о-хо-хо,
под врбама у сумраку
враг је смислио игру
иди-ми-дођи-ми,
она не шкоди свету
једном годишње,
напротив!
„Где је Бранка, где је?“
брине момче лепо,
играјући између оних
што уче да играју, тек.
„Где је кита босиока
миришљавог,
одгајаног у саксији са мушкатлом?“
Знају ли гугутке,
ил’ славуји што решише
на тавану да презиме,
дрхтећи од помрчине,
студени и носталгије?
Нико, нико не зна (изгледа)
коме даде
свој босиок миришљави Бранка.
Распусна ноћ лучи тугу
неизрециву, лепљиву и пријемчиву,
као што се кожа руке
о гвожђе на мразу залепи,
па не може, не може да се одлепи!

(116–117)
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„Јунаци“ ове Лукићеве „поеме“ су безимено „момче лепо“
и Бранка, хомољска лепотица. Необичне обреде бескрајности
пустио је Господ међу Хомољце и Хомољке: шта би они са њи
ма, да Бог није њихова матица? Од додира с обредима и Богом,
свака мисао верујућег народа, и осећање, тоне у бескрајно ус
хићење, радост и занос. Да ли је „момче лепо“ сам, млади пе
сник Мирослав Лукић? Или је реч о неком другом? Многи чи
таоци су крај ове песме, један бескрајни врисак и преклињање,
читали као Лукићеву исповест.
(Крај)
Чек, почекај, месече,
да идемо заједно,
да идемо одавде,
да тражимо Одговор.
Одговора ако има,
познат је Анђелу са лампом,
или детелини шумској,
црвеној, полеглој…
„О љубави немогућа“,
мисли момче даноноћно,
„шта те сакри на дно тужног срца мога,
као киту босиока скривенога,
да те нико никад више не пронађе?
Волео сам те, бре, Бранка,
оне зиме, волео сам те више
него Стоћа Циганин своју Живану,
више него отац моју покојну матер.
Волео сам те, бре, Бранка, немогуће!
За ту љубав речи нема.
Уочи нове године је било;
волео сам те детиње,
грудвао те снегом,
а нисам знао,
нисам знао,
бре, Бранка,
да ће ми те украсти пролеће.
А кад те је украло пролеће –
пролеће или Коло без зазора –
ја нисам имао снаге,
бре, Бранка,
да ти забодем нож у срце,
ко Стоћа Циганин својој Живани“
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То је нешто можда најпотресније написано у поези
ји у Срба! Граничи се са најлепшим народним лирским пес
мама. Да ли је могуће да такву једну песму напише скоро
осамнаестогодишњак?
Истина ове песме је потресна, сам почетак лепога; многи
читаоци су то одмах осетили. Осетили су трагично осећање,
лепршање јединог живог лептирића у свемиру, и око њега, и из
над њега и испод њега, пустињу до пустиње, све саме пустиње,
сиве, суве, смртасте.
Песникова мисао се завршава вапајем и криком, љубављу,
свељубављу, праштањем, Богом, зато је та песма целовита и до
вршена, непоновљива. Не може се истина о свет у и љубави, о
живот у и његовој трагичности, обу хватити човечијим видом,
слухом, човечјим осећањима, човечијом речју. Па ипак, догоди
ло се поетско чудо; песник је изразио скоро неизрециву мисао
људску, тужно и осећање. Песник је обу хватио и милионити
део истине и гро истине, нешто надвидно, надслуховно, надми
слено, надосећајно, надизражајно, недосежно и неу хватљиво.
Душа овог песника је живела са Богом и у Богу, и кад то ни
је знала. И од тог живљења душе Богом и у Богу, у песнику се
зачело бесмртно, вечно и богочовечно. У песнику су се одмрзле
мисли, одмрзнула смрзнута осећања…
Песма је израз разбукталости у души, у срцу; та разбукта
лост се пење до усијања; рајско је у њој под налетом зла, растан
ка, ишчилело у неке прозрачне, сутонске илузије и стравичне
легенде и раскошне скаске. Песник је помоћу невидљивог –
своје душе, видео оно што је невидљиво и неизрециво.
Та песма је једно дубоко осећање, ватра за мисао, мисао за
савест.
Негде на почетку Лукићевог романа Ујкин дом (Апостроф,
Београд 1997) објављени су, као проза, стихови о Бранки, у по
глављу „Б. као Босиљковац, тајна. Тачка ослонца, пукотина.
Улаз у лавиринт“ (44).
Реч је о Бранки Лоћики, необичној и контраверзној јуна
кињи, љубави из младости главног јунака тога романа, Боре
Мишљеновића.
У својим белешкама Б. Мишљеновић је записао: „То се и
Стендалу догодило. Жена коју сам волео, Бранка Лоћика, имала
је и друге мушкарце. Бура коју диже љубав гора је од оне на мору.
Када би онај који је заиста једном волео био прозрачен, видело
би се да у њему нешто тиња“ (44).
Различите су позиције два песника, оног старијег имаги
нарног из романа Б. Мишљеновића и оног млађег М. Лукића,
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стварног. Старији и идеални песник, Б. Мишљеновић слика
природу, слика грех, дочарава најмилији грех човеков. У сво
јим позним годинама, песник из романа Мишљеновић осећа да
грех гони човека по пустињама бесмисленог, глупог, очајног. Грех
гони човека прво као мисао, затим као осећање, и на крају као
страст. Кроз сваки грех и сваку страст човек у ствари гони
себе из бола у бол, из патње у патњу, из очајања у пустош, из
смртног у свесмртно. Грех се увек јавља у множини. Он човека
води у пакао, у потпуно одсуство бесмртног осећања и сазнања
божанске логосности света.
Песник из романа Мишљеновић, није Лукићев алтер его,
двојник; Лукић више свега што воли, воли слободу, која се са
стоји у доброти, у нежности, у љубави, свељубави. Зло, гру
бост и мржња, које је песник из романа Мишљеновић добро
осетио на својој кожи и проживео – ропство су најгоре врсте,
епохално ропство. Робујући све до смрти скоро, Мишљеновић
је робовао смрти. Наравно, Мишљеновића су у такво ропство
одвели заводници, измишљачи, творци зла, грубости, мржње,
ограничености. А песника Лукића, већ од његове прве „Дубоке
песме немогуће љубави“ као да су отац и мајка, Бог и анђели
послали у свет, прорекли, одредили и предодредили да буде туга
и љубав. И он је свим бићем испуњавао своје назначење: туго
вао је и волео. Туговао је кроз љубав, љубио кроз тугу. Зар је
могуће другачије у свет у који је насељен људима?
Лукићева песма има и Епилог – ненадмашан. Песник се
обраћа небеском телу, месецу, на Крају песме, помрчини која
узима страшне облике фантастичних привиђења, што плаше
људско сазнање и у грозницу бацају људска осећања. Призива
месечеву светлост, да га месечева светлост и његове очи искр
цају на обале својих светова. Помоћу светлости и очију, савла
ђује се простор и време, саможивост и егоизам у себи. Епилог
тера на плач; и не треба се стидети тих суза, јер кад човечије,
песникове и читаочеве сузе, залију тужне светове, онда они за
блистају лепотом праисконском, лепотом вечном.
Ни шебој, ни ноћне фрајле,
ни козја крв, ни зановет,
ни црвени багрем, звездан,
ни златне рибизле, јоргован,
нису прави мелем,
већ сећање –
сећање до усијања!
Чек, почекај, месече,
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да идемо заједно,
до локвања белих
барских и мириса дивље перунике,
до гробова и градина
Звижда и Хомоља,
до флаута неухватљивих
анђела Целине,
жуна у врбаку,
полегле и ћутљиве црвене
шумске детелине.
До неизрециве носталгије
и сласти и горчине потпунога заборава!

(118)

„Дубока песма немогуће љубави или Скривање босиока“,
објављена је у оквиру петог дела обимне књиге Бршљан око
младости, односно циклуса Свеска Хомољски мотиви (95–137).
Бршљан око ветерана социјалистичке метафизике. – Да ли
знате и једног српског песника ХХ века, који има овакву књигу и
оволико добрих и изврсних, дубоких песама, написаних са непу
них четрдесет година, као Мирослав Лукић?
То што сам написао у поговору првог издања књизи Бр
шљан око младости, преоштро је. Питање које сам тамо поста
вио, понављам и овде.
Шта је овог песника – од поклекнућа, јазова душе и барије
ра времена, игноранције колега и савременика – спасило?
По свему судећи: пожељни стваралачки развој, снага да
се све препреке савладају, мајсторство изузетног. Бршљан око
младости прати и подужи Лукићев текст о судбини песника и
судбини поезије, као и подаци о прелиминарним објављива
њима стихова, који су удесом случаја, одстојали дуго у песни
ковим фијокама, деценијама, као вино.
Из ове књиге се, како сам њен аутор рече, огласило оно ду
боко ћутање младости и уметности.
Бршљан око младости је, пре свега, на самом крају ХХ века,
једна од најбољих књига коју смо коначно добили: из ове књиге
ће израсти „бршљан око ветерана социјалистичке метафизи
ке и тзв. корисне књижевности. Судбина се не може избећи!“

*
Горчина гушења и спречавања одлила се у неке Лукићеве
стихове и песме.
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У другом делу Бршљана… објављени су – Дијаманти и
иверје (Увод у каталог осујећеног песника) на десетине сонета и
других песама: Сукцесивни преводи (прелиминарне верзије: Ди
јалог са самим собом?).
У трећем и четвртом делу песме посвећене „једном песнику“
(Васку Попи), критички интониране, Лукић вели:
Извади сунце из уста
Ноћ нас живе сахрањује
Ох, обасјај, Светлости, читаву земљину куглу,
овај мрак, што мрви госте и кости – драгуље,
ове квргаве врбе, ове живе мошти, потчињене руглу,
ове мртве очи што у нас из сваке ствари страшно буље.
У њима и около њих је неописиви мрак,
саткан од мрежа, гвоздених пипака Сатане…
Испиле су их вране, крваве, црне… Вране!
У земљи врана, страх је истинска збиља.
Ово је једно велико гробље. Из сваке душе
зјапи мрачна пукотина, шпиља.
Вама је, велите, никад боље – лепо?
Навикли сте, ко стенице, на мрак, па вам прија.
Ви сте једно племе, подло и слепо.
Обасјај, ох, обасјај, да и њихов мрак засија!
*
Не знам где ми је глава
Треба ли вам нађите је
Расути у безмерју, наизглед у Свему,
скупљамо себе у тами (и тако мине век).
Ко овај мотив претвори у озбиљну тему,
неће се зауставити на стиховима и песмама тек
Врати нам, Боже, старо небо, врати спокојство.
Главу, памет. Заустави вал што све разбија, руши.
Заустави ово срамотно регрутовање масе, двојство.
Зар се Тебе не тиче, Боже, ова пометња у
души?…
(22–23)
У обимном Каталогу осујећеног песника има ванредних пе
сама; разликовале су се од онога што се у то време објављује
(седамдесетих); што фаворизују уредници у великим држав
ним издавачким предузећима. Било је природно, да после тих
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песама, Лукић напише и следеће своје књиге Судбина раба Ми
рослава и Бршљан око гимназије (1970–1972).
Песник их је груписао у трећем и четвртом делу Бршљана
око младости.
Пети чини Свеска Хомољски мотиви, а шести и последњи
део је у ствари позамашан Лукићев есеј (прелиминарно обја
вљеном у београдском часопис у Савременик плус, деведесетих
година, у коме је по први пут „прозвао“ црно на бело, све оне
који су покушали да га онемогуће као песника, одбијајући му не
колико рукописа књига, фаворизујући песнике који се природ
но јављају и намећу на путевима и распућима наше народне
историје и књижевности.
Уредници минуле епохе – службеници бедних идола европ
ске културе, горди христоборци, нису имали разумевања за ра
не стихове Мирослава Лукића!)
Лукићева Судбина раба Мирослава завршава се сликом Гет
симанског врта: таква сит уација је могла изгледати раним Лу
кићевим „оцењивачима“ патетична, депласирана; али та сит у
ација је била истовремено и симболична и врло реална.
Представници западњачке или фаустовске култ уре (поче
ла у десетом веку после Христа), онемогућили су појављивање
једног песника православне култ уре да се огласи, иако се за
падњачка и фаустовска култ ура распадала.
Подсећам на ове стихове. Подвукао сам оно што изражава
позицију песника: егзистенцијалну, духовну, битну. Први пут
су објављени, нимало случајно, у Рајској свећи (1998, 56–57), иза
Лукићевих одбијених рукописа књига Судбина раба Миросла
ва и Бршљан око гимназије. Ове песме, настале безмало четврт
века, после споменутих одбијених књига, написане су на осно
ву трауматичних искустава, оне разоткривају Лаж, лицемерје,
лажно примирје, нездраве амбиције, себичност не само оне
атмосфере песникових почетака у младости него и краја овог
другог миленијума.
Те песме, на свој начин, своде рачун и показују какав је би
ланс историје српске поезије на крају ХХ века.
Писао их је изврстан зналац, онај који је толико пута и то
лико ствари морао да провери, припремајући своје антологије,
сусрећући се са стварним проблемима српске поезије XX века.
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Три погледа на Отпад

1
Поглед на Отпад; из аутобуса, јуче,
или из столице на крају бојног поља,
данас; или у одељењу деликатеса,
открива неред, нервозу. Зла воља
и подлост – не виде се на први поглед.
Судбине су се, и предмети, нас укали.
Погледа ли посматрач кроз двоглед
видеће – одбачени, као волови у ропцу, мукали
су предмети, људи. Ко ту може помоћи?
Туга, јадање? – Не, очигледно распадање
старих облика. Предмета. Концепција.
Из свега тога треба извући извесну предност.
На Отпаду се одвија незадрживо преображај.
Он ствара нов облик, нову вредност.

2
Лажно је све. Лажно примирје.
Дечија болест, без вентила,
као нездрава амбиција суседа, себичност,
подстицана очајем, добија крила.
Цакли се (у дућану) стаклен бокал.
Надире полако диспаритет цена.
Не буни се нестрпљив купац, већ опал
мужа-папучића (немоћ, свезаност)
(мрачни пакао брака; незадовољство жена?).
Неописани, још знојав и топал
понор брачних постеља, замасима
крила спушта се у мрачне коморе, све ниже.
Истина о браку и љубави, о живот у,
са старењем све је ближе.

3
Кафа и љута, крпе и вез, пегло и пепео.
Маст и уље. Флеке. Малодушност. Недоумицом
тумара ветар. Брише азбуку тренутног
годишњег доба. Као гумицом.
Ово блато, у коме се све заīлибило,
īодинама, неће моћи, да исуши,
ни кошава, ни торнадо.
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Негде у висини одмрзава се давна радост.
Затитрала је црвена нит у души
и обасјала нејасно рудник слика – мој Елдорадо.
У сваком постоји море неразвијених
негатива. И светлост која таму разара.
Са сваким човеком нестаје неповратно
држава, народ, лепота, попут Хазара.
(Субота, 7. 09. 1996. Лабудово брдо. Око 10–12 ч.)

1
У бољем је стању отпад, или неки
други запуштени простор, од мог радног стола.
Студен, хаос и одлагање су ту натрпали
свашта. Чачкалице и значке, делове јарбола,
потрошене батерије, спајалице, прах.
Али ја знам – тај неред је као палимпсест,
и испод тога постоје слојеви, страх,
испреплетен са амбицијом – дубља свест.
Касни жуђено пролеће, много касни!
Замрзнута је већ дуго добра подлога.
Хаос је нашао своје пристаниште.
Далеко је још до сређења, цветања глога.
Зимским сном медведа спава пристрасни
архитекта. Бог није затворио Чистилиште…

2
Отпочео је Инвентар Складишта,
велики, потпуни – без краја.
Када? Беше ли то пре двадесет
година, или прошлог маја?
Пробијам се кроз Лавиринт,
кроз мрак. Од једног до другог бокса
пакла. На крају вијугавог ходника
мрачног, можда постоји Средиште
у коме нећу открити и савладати
чудовиште већ перфидног сводника?
Или заводника? Прашина је већ до колена.
Кроз њу се тешко иде, као кроз блато.
Вапаји се разлежу свуда занемарених,
као у густој магли распршено јато…
(Средином децембра 1995)
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Са појавом ове и овакве књиге, Бршљана око младости, Лу
кић је показао и доказао какав се то језиви бршљан обавио не
само око његове, него око младости многих песника.
Осим што је реч о једној од најбољих књига истинске срп
ске поезије ХХ века, Бршљан око младости, је истовремено и
најсавеснији, најнепоткупљивији сведок.
Оваква, она ће бити велика, али горка радост за истинске
љубитеље поезије, коректив и показатељ, искуства спашеног
из бродолома једне епохе. Истовремено, она ће бити и прилика
да се баци један дуги поглед уназад, дуги поглед СТВАРАЛАЧ
КЕ КРИТИКЕ, за коју се Лукић као писац-критичар залаже.
Ова и оваква књига, Бршљан око младости, истовремено
на један од најлепших начина раскринкава троглаву моћ после
ратне критике у српској књижевности.
У формалном погледу, у овој књизи има изванредних, мај
сторских стихова, који на најбољи начин настављају и разви
јају оно што је делимично домашено у нашој живој песничкој
традицији (Ј. Дучић, Ракић, сонети С. Раичковића и других)…
Објављивањем ове књиге исправља се једна велика, можда
једна од највећих књижевних неправди у ХХ веку.
Истовремено, ова књига доказује да је Лукићев успех, пре
свега као романописца, а затим есејисте и књижевног критича
ра, антологичара, резултат једног мукотрпног рада и постепе
ног стваралачког зрења далеко од књижевне халабуке и бенгал
ских ватри нашег књижевног живота.
Од овог песника се има шта научити, више него од свих
оних, чини ми се, који су му биле „препостављени“, непосред
ни књижевни претходници.
Али, оно најважније што од њега може научити, сваки онај
писац, а поготову они млађи, који тек долазе, или ће долазити,
то је: да ниједан успех не долази лако, да не пада са неба сам од
себе. Лукићеви стихови, поготову у Бршљану… плод су једног
горког искуства, истинског искуства, спашеног из овог и ова
квог времена, за сва времена. Реч је о песнику нестандардне
судбине, нестандардне поезије, непоновљиве у много чему.
Реч је о песнику којега није испила социјалистичка мета
физика: стварао је нас упрот њој, призивајући и уобличавајући
своја најдубља искуства. То је песник колико древан, исконски,
толико и модеран, а ова књига то потврђује. Има ли и једне
друге књиге песама у ХХ веку која је на овакав начин суочила
тај век са свим његовим проблемима, ишчашењима, посрнући
ма и свим осталим, као ова?
Бршљан око младости надилази песника, његову судбину –
једноставношћу, уверљивошћу, дубином. Лукићу је, понављам,
дато и задато много.
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РОМАН О МЕСЕЧИНИ
или трагом једног Лукићевог романа
изван његових циклуса романа
У овом роману нема монотоније! Овај роман није само – ро
ман – трагедија. Ова књига не шминка мртваца; њен аутор
је ненашминкан. То је вероватно један од најбољих, најлепших
српских романа ХХ века о теми завичаја и туђине, емиграције.
Лукић је у овом роману, као песник Китс, гледао на сваку реч
у овој књизи очима љубавника. Цео свемир представља грађу,
огромну и неисцрпну, књижевну грађу; уметност романа црпе
са многобројних и разних извора, понекад из саме себе.
Лукић је, у роману Туга голема, књижевну грађу нашао, на
једној страни, у својим претходно објављеним романима (Уј
кин дом, Литургија, Месечева свадба), на другој у исповести
своје књижевне хероине Рајне Лоћике, на трећој, у деветом
кругу пакла епохе Хокус-покуса, апокалиптичне 1999. године.
Он се, при том, помало и поигравао, уводећи као епизод
не књижевне јунаке, и неколико књижевних јунака мога првог
романа Мaestro per Pjetro. То поигравање је израз мајсторства,
и то је, верујем, природно после свега, после девет написаних
романа. Овај романописац, у своме десетом роману, досеже и
тамо, где ни један српски писац ништа не види, где ретко одлазе
и природњак, психолог, па ни метафизичар. Он са таквим мај
сторством и лакоћом испит ује расположења, пролазне облачи
ће у пејзажу душа својих јунака. Он завирује у вијуге њиховог
ума и душе, где су се завукли и скрили многи опиљци успомена.
Књижевна уметност не зна ни за какве границе.
Лукић слика пејзаже величанственије и од самог неба – ка
ко је говорио Иго – унутрашњост људске душе.
„Књижевна експлоатација света, нарочито за последњих
сто година, нарасла је до огромних размера“, каже Парандов
ски: сетио сам се тих речи, и помислио на поплаву дела, разних
жанрова, насталих поводом нечувене НАТО агресије, прошле
године.
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Сећате ли се, ево, само годину дана доцније, иједне друге
књиге о томе, осим Лукићеве Месечеве свадбе?
Поезија тога изванредног романа, подлегла је свим европ
ским и светским утицајима, али је сачувала у себи посебност
ванљудског света; исто то важи и за Тугу голему. Јер Лукић је од
оних писаца који ништа не багателише. Реч је о писцу изван
редне маште, али писцу који не бежи у прошлост од савреме
ности. То је писац којем је досуђено да живи и ствара на крају
епохе Хокус-покуса: он је гледа у очи, гледа је – као месечину,
цареву невесту. Лукић је писац широког полета и визионар
ског погледа, и дато му је било да изнесе у Месечевој свадби, из
фермента текућих дешавања (1999), дело истинито и снажно,
незаборавно, да да опис савремености, као што су други оцени
ли, као што муња осветљава хаос буре и усталасану површину
мрачног мора.
Туга голема је нешто изврсно, више од романа, лирика најва
жнијих човекових тајни, које се крију у његовој природи и души,
а не у приликама које му је судбина доделила. То је и роман о
српској емиграцији после Другог светског рата на Западу, али и
о оној унутрашњој (е)миграцији српског човека у другој поло
вини ХХ века. Овај Лукићев роман је успео да продре тамо где
други српски писци нису, и он је своје јунаке и епоху на издисају
већ затворио као саће – медом и воском.
Овако високу оцену овај писац је сасвим заслужио.
Овај роман доказује како историја може бити привлачна
тема, али не на начин многих српских писаца друге полови
не ХХ века. У историји друге половине ХХ века било је и још
увек има много нетакнутих области. Међутим, Лукића не вре
ди упоређивати ни са вршњацима (не зато што би поређење
ишло на његову штет у; а и са киме да га поредимо?…), ни са
писцима рођеним пре Другог светског рата; ниједан од њих ни
је написао књигу – матицу.
Лукић се од фаворизованих писаца свога времена разли
кује по томе што је стварао и ствара књижевност по времену
друкчијем од онога које регулише свакидашњи живот, казаљка
на часовнику историје. Овај његов десети роман израз је прете
ка и уметничког стрпљења, стрпљења!
Истраживачи могу у будућности упоређивати ону прели
минарну, часописну верзију, и ову другу, коначну верзију књиге
Туга голема. Читаоца, овог данашњег, и оног будућег, то неће
много занимати. Лукић на крају ХХ века чини важну ствар за
препород и обнову српског романа: његов роман је асимиловао
у себе многе друге књижевне родове; преузео је од њих замисли,
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композиционе елементе, атмосферу, мотиве, расположења; за
корачио је и у историју, политику, у антропологију и храни се
свим токовима који теку у организму овог света.
При том, Лукић у Тугу голему није сручио сав багаж сво
га знања и искуства. У овом роману нема правих и стварних
места у корист измишљених; али књигом не доминира уплив
фактографског. Матерњи језик је био довољан да се исприча
ова прича, али многе енглеске фразе у књизи нис у дате несве
сно и анонимно, напротив. Не Молотовљев, Лукић је, десетим
својим романом, саставио један жешћи књижевни коктел, же
стоко пиће, и већ после неколико прочитаних страница чита
оцу већ почиње да се врти у глави.
Истине ради, треба рећи: Нисам био задовољан првим из
дањем Лукићеве књиге Туга голема. Зато што је то, у првој вер
зији, била само пасија по Емили Џонс, односно Рајни Лоћики.
Можда и зато што је, прва верзија ове књиге, била непотпуна
слика несреће српске емиграције на Западу после другог свет
ског рата, виђена из угла једне несрећне авант уристкиње? Очи
гледно је да је тај рукопис настао осамдесетих година, одмах
после Титове смрти, о једној табу теми, али га писац није обја
вљивао, или га није објавити могао. Рукопис је одстојао у пи
шчевим фијокама годинама. То је било добро.
Лукићева намера није била да да једну широку палет у сло
венске емиграције на Западу после Другог светског рата, као
Црњански, у Роману о Лондону; Лукић је пошао од једне исти
ните исповести, једне наше жене Српкиње, чију је личну и по
родичну судбину скројила југословенска револуција. Лукић је
у том смислу одабрао једну болну тему, недовољно обрађивану
у савременој српској књижевности, и, при том, он је искренији
од многих других српских послератних писаца. Веродостојнији
је, уверљивији, убедљивији.
Ту књигу Лукић није написао да се ма коме додвори, као
Марко Валерије Марцијал; не. То је последњи српски писац за
кога би се могло рећи да је удворица.
Лукић не припада плодном и разгранатом племену књи
жевних гладница, људи осуђених на вечно просјачење и на све
књижевне награде које постоје на балканским просторима.
Лукићева јунакиња Рајна Лоћика алијас Емили Џонс рође
на је и потиче из крајева из којих и Михајловићева Петрија,
дословно. У првој верзији Лукићеве књиге, има сличности из
међу ове две књижевне јунакиње: Рајне и Петрије, пре свега по
говору којим говоре, по судбинама; обе судбине су трагичне.
Међутим, Мирослав Лукић је песник, а Михаиловић је то само
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понекада. Осим тога, Лукић је дошао после Михаиловића, и то
треба увек имати на уму. Петрија је израз једног послератног
света сконцентрисаног на један крај; Рајна Лоћика напушта тај
простор и савлађује као од шале огромна пространства.
Доспева до Енглеске и Америке и тамо се суочава са новим
стварима за нашу књижевност. Рајна Лоћика има буран живот,
као што је био Шекспиров: буран и пун разноврсних доживља
ја, али треба рећи и то да се Шекспир никада није шетао под
руку с краљевима, мада их је у душу познавао. Рајну води не
срећна судбина, каприси, носталгија, чежња за одбеглим оцем,
некадашњим партизаном, потоњим чуваром једног њујоршког
парка. Рајна је својим очима видела несрећу и апс урд српске
емиграције на Западу после Другог светског рата. Међутим,
Рајна је завршила и неке школе, стекла је извесно животно ис
куство које у много чему надилази искуство једне Михаило
вићеве Петрије; Рајна, не заборавимо, у туђини пише, поред
писама, и стихове. Рајна није светица. Рајну је живот бацао од
немила до недрага. Она је своје песме у туђини записивала у
споменаре, које није сачувала. У души је, у туђини била песник,
али није била само песник, није то била увек и на сваком месту,
из године у годину, из месеца у месец, у свако доба и у сваки
час. Она је била од оних људи и жена који су осетили пуноћу
живота, оптерећеног разним обавезама, задацима, згодама и
незгодама. Била је, пре свега, жена, па онда песник и емигрант.

*
Оно што је једнима давала и пружала судбина, Рајна Лоћи
ка је морала сама стећи и освојити. Она је налазила у себи ства
ралачку супстанцу, али јој је то било мало, па је за њом, као за
њеним оцем, јурила по целом свет у. Кренула је из Босиљковца
и Великог Градишта на Дунаву крајем шесдесетих година и сти
гла до Енглеске, Шкотске, до Америке и Њујорка; њен живот је
грозничава трка за утисцима, доживљајима.
У свом путничком пртљагу, после скоро двадесет година, по
четком осамдесетих, вративши се у своје место рођења, да у
њему подигне лепу породичну кућу, она није донела баналну при
повест, већ опоро и горко сведочанство о српској послератној
емиграцији и њеној трагедији. Рајна Лоћика можда није аван
туристкиња; она није плитак дух који одражава стварност
као вода: верно, површински и тренутно. Рајна Лоћика је, јед
ноставно, речено у рукама судбине; у крајњем исходу – њена
играчка.
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Филип Сенковић – њен сродник, професор и писац и јунак
неколико Лукићевих романа, схватио је то на време; схватио је
богатство искуства Рајне Лоћике; разноврсност њеног искуства
и широко поље њене интроспекције. Сачувао га.
Лукић је учинио добру ствар што је прву верзију књиге Еми
ли Џонс: Огњене жабе, прерадио темељено, проширио, догра
дио, допунио, усложио: то је сада нешто друго, књига сасвим
прекомпонована, Преплет. Преплет пасије Рајне Лоћике алијас
Емили Џонс и пакла унутрашње (е)миграције по Филипу Сенко
вићу. Роман захвата више од пола века, другу половину ХХ ве
ка, закључно са бомбардовањем Србије 1999. године, све билан
се српске, и према томе би се овај роман могао схватити – мада
је његов аутор далеко од тога! – као роман епохе Хокус-покуса.
Прво издање ове књиге, прошло је сасвим незапажено 1998.
године. Прво издање је било само исповест и само роман о Рај
ни Лоћики, јунакињи необичне животне и породичне судбине;
налик на Петријин венац Д. Михаиловића, донекле, а по теми
на Роман о Лондону. То издање је било пуно шт. и стилских гре
шака. Узгред буди речено, ова књига је сада нешто друго, дупли
роман, и – једини Лукићев роман, десети, који није укључен
(у Опусу №1: Уметност махагонија) у неки од три циклуса пи
шчевих романа. (У једном од изврсних Лукићевих претходних
романа, Ујкином дому, описана је трагедија породице Лоћика
крајем другог светског рата, када је Рајна игром случаја прежи
вела казнену ноћну експедицију другова шумских њенога оца и
дедова и паљевину родне куће; међутим Туга голема није наста
вак Ујкиног дома, мада је неки читаоци могу доживети и тако.)
Најсличнији овом Лукићевом роману је његов роман Ме
сечева свадба, објављен у јесен 1999. године, „роман наших да
на“, „роман страве и ужаса“, како гласе ласкаве оцене критике;
међутим, роман упркос томе што представља прворазредно и
трајно уметничко сведочанство, није доспео на списак дела ко
ја конкуришу за НИН-ов роман године, јер су га чланови жи
рија – необична једна дружина, књижевних водених цветова
што имају шупљу главу – „ескивирали“, сврставши га у доку
ментарно-дневничку прозу.
Лукић је писац другог кова: ствара далеко од медијске хала
буке, готово у потаји. Припада оној групи писаца која је преда
на и одана своме раду и стваралаштву. Зато је било и могуће да
овај писац, први – не само у оквиру своје генерације, него низа
генерација српских писаца рођених средином XX века, поч
не са објављивањем позамашног опуса Уметност махагонија.
Друштво у којем живи и ствара овај писац, по свему судећи,
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није дозрело за пуну истину о себи и оном што му се догађало
током последњег века, није још увек пријемчиво за свођење би
ланса; па је и очекивано, што је разроко, кратковидо, себично,
сујетно, нарцисоидно, сирово и неправедно.
То друштво још увек тавори, упркос страшних ствари које
су се догађале и догодиле, у свет у илузија. Ништа у том дру
штву није више стабилно; ни најугледније књижевне награ
де. Увек их додељују погрешним романописцима и осредњим
књигама. То траје већ предуго. Не сећам се када је НИН-ова
награда за роман године додељена роману и писцу који то за
служују. Фаворити НИН-овог жирија, од почетка па до краја,
беху „миљеници“ римског императора Августа, у суштини по
литичара без срца, без скрупула и без маште, оног што је осу
дио на бездушно и сурово прогонство Овидија. Међутим, тај
сурови (и глупи) Август, крај себе је ипак имао „Мецену, чове
ка високе култ уре, који му је помагао у деликатним питањима
односа према књижевницима и утицаја на њихово стварала
штво. У личности Гаја Мецене скупиле су се и ујединиле све
оне особине које је свака епоха понављала и обнављала у нај
различитијим видовима. Високога рода и богат, књижевни ди
летант неиж
 ивљених амбиција, чији урођени такт и истинска
љубав према уметности нис у дозволили да се претворе нити
у снобизам нити у графоманију – он је имао толико укуса да
је туђу, а добру, поезију ценио више од своје сопствене“ (Јан
Парандовски, Алхемија речи, Култ ура, Београд 1964, 41). Чла
нови данашњих књижевних жирија, овде и по свет у, потомци
су Меценини. У земљама у транзицији, каква је и наша, још
увек је стара пракса награђивања. Ко хоће најугледнију књижев
ну награду мора пристати да буде упрегнут у једну одређену
политику, као што су то били давно Вергилије и тврдоглави и
својевољни Хорације, или колико јуче Црњански, Андрић, Ћосић,
Давичо, Видосав Стевановић, М. Савић, М. Ј. Вишњић.
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РОМАН О МЕСЕЧЕВОЈ СВАДБИ
Месечева свадба је шести Лукићев објављени роман, који
га афирмише не само као плодног и најамбициознијег писца
његове генерације, него и као човека непоткупљиве савести,
сведока првог реда и разарача бастиона „официјелне литера
туре“. Његов најновији роман може се читати истовремено као
антироман, али и као упечатљиво сведочанство о једном од
најапс урднијих ратова на југоистоку Европе на крају другог
миленијума. О томе рат у су написане тоне и тоне папира, како
у штампи тако и у масовним медијима, у Европи и свет у, али и
у Лукићевој земљи рођења.
Међутим, када су о тој теми писали, новинари и песници,
романописци и други, чини се да су то чинили по „службеној
дужности“, или да одуже дуг времену, сит уацији.
Лукић је своју најновију књигу написао из сасвим друге пози
ције; и када кроз неколико година буде заборављено бомбардова
ње Србије и страдање цивила, а са њим новине и књиге настајале
у то време, Лукићева Месечева свадба неће бити заборављена.
Лукић није усмеравао своје погледе само на небо са кога је
севао огањ што је уништавао по Србији куће и људе, школе и бол
нице, децу и мостове, као у призорима Апокалипсе, већ се уду
бљивао и у себе, у ужас српског и балканског апсурда и трагедије,
личне и колективне, не штедећи ни своје јунаке – жртве, никога.
Лукићева књига почиње као дневник „избеглице“, човека
избеглог са породицом из Београда у карпатско подручје Срби
је, да би се завршила античком трагедијом поново у Београду.
Драж ове књиге је у томе што није патетична, што је уверљива
од прве до последње странице, што је апс урд и рат сагледала из
унутрашње позиције главног јунака. Ратова, нереда и рас ула је
било, одувек; уметнички или публицистички сеизмограф их је
бележио. Док ће многи забележени текстови остати само као
прелазно и пролазно, Месечева свадба ће остати као трајно све
дочанство, не само о једном бесмисленом рат у у колевци Евро
пе, него и по атрибут у божанства, које је Лукић годинама тра
жио, а тај атрибут је независност. Ова књига излази из магле
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која траје већ деценијама, из мрака, магле и заглушја, патње и
несреће. Она навире из средишта Бића, из патње, свеобухват
не свести, из тишине и Страве и, следствено томе, она нужно
превазилази уобичајени просек српске романескне продукције.
Поред тога што је прворазредно сведочанство, ова књига,
очарава извесном надсвешћу и ископаним многим артериј
ским бунарима у Бићу данашњег човека, отварајући изворе
који су затрпани. Она додирује оно дно у човеку у којем се укр
штају заглушја, беспућа и раскрснице, у којем је страшна узне
миреност коју је писац покушао да уобличи и извуче у израз,
што му је пошло за руком.
Месечева свадба се може читати и као добри афродизијак
против, поред осталог, краткоће памћења народа који је на бал
канској ветрометини често у својој историји био изложен по
шастима који би друге народе одавно затрле…
Пишући ову књигу писац није гледао само и сувише у небо,
да не би пао у бунар (како каже Талес), већ је гледао и у земљу
право да би његови јунаци видели и себе и небо. Ову књигу је
написао човек – рецимо и то, при крају – који се жртвовао, што
значи да је његова личност ушла „с ону страну“…
Лукић није написао ову књигу подстакнут мржњом, поли
тичким и идеолошким амбицијама; иако је ово књига у којој
нема мистификација, у којој је много тога очигледно, и која је
израз живота и рата, и времена, Лукић не подцењује време и
материју живота: он јој је пришао као ђерђефу на коме живот
изводи своја чудна ткива и шаре: из његове књиге се непрестано
чује тик-так времена, на живот у се виде његови откуцаји, из ње
једно трагично осећање живота трепери као сам живот на смр
ти. Лукић је написао једно уметничко дело које је израз реакције
уметнички предодређене личности на један страшан надражај
како из објективног света тако и из његове саме личности. Ње
гов уметнички израз – лепо, и ново, испуњава два основна усло
ва: занимљивошћу и незаинтересованошћу низа импресија.
Најсажетије речено: Месечева свадба је од нечег ружног на
чинила нешто лепо, вредно памћења.
То је више него занимљива и незаинтересована импресија
једног бесмисла планетарних размера, успешно дата кроз екс
пресију. Уметност, кошмар и сан су једине незаинтересоване
људске акције; кошмар и сан више него уметност.
Пишући свој нови роман, о једној немогућој, фантастич
ној и кошмарној ствари као што је месечева свадба, о апс урду
једног бесмисленог рата и његовим директним и индиректним
жртвама и последицама и исходима, Лукић је налик на сањача,
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на неког ко није далеко од остваривања једног сна. По томе се
његов роман разликује од других романа написаних о рат у, и у
његовој земљи и у свет у, и то је суштина оне мале разлике због
чега овог писца вреди уважавати и прештампавати…
Некоме ће се, ко је већ прочитао први Лукићев објављени
роман (Дневник за Сенковића, 1983), можда учинити да се Лу
кић, пишући Месечеву свадбу, вратио својим литерарним поче
цима, пре свега када је реч о методу и компоновању, а донекле
и о теми; међутим, то не може бити сметња за читање и при
хватање новог у Месечевој свадби.
Остао је, да тако кажемо, „стари“ приповедач и јунак Ф.
Сенковић, Р. Бабел, остале су сенке основа, али оно по чему ће
се овај роман памтити то су судбине нових Лукићевих јунака:
пре свега г-ђе Икс и Л. Л. Л., које „проваљују“ из тамног вила
јета апс урда и рата, снагом митских и литерарних, ставрогин
ских региона душе ударене на муке.
Први део романа делује фактографски; у ствари, писац де
таљно и вешто, стрпљиво и зналачки гради позорницу и епилог
романа. То читалац схвати прекасно, на крају, када га „ошине“
језиви епилог, који као да је изрезан по обрасцу старохелен
ских трагедија. Свака трагедија је прво лична, па колективна.
Месечева свадба није – роман првих корака у живот у глав
ног јунака, тражења и (не)налажења, као Дневник за Сенковића;
Месечева свадба се одвија по законима трагедије на попришту
или буњишту епохе Хокус-покуса; то је истовремено књига ко
ја превазилази извештај о једном апс урдном рат у, јер поред
осталог задирући у час анатомије јавне болести века, она неми
лосрдно „секцира“ и оно што се подразумева са савременошћу
и са свим њеним ишчашењима, допирући до крикова исконске
свести потонуле у подсвест.
Ова књига кружи око свега, земаљског и васељенског, ра
ционалног и ирационалног; она није чекала кишу узнемирују
ћих мисли, из страха да њен писац не би загазио у блато: она
је писана под невременом, под пљусковима бомби и узнемиру
јућих мисли, из стања велике жетве песимизма, спашавајући
у лет у из огромне реке и ројева пуних нашег вечног живота
појединости које су многи у Србији пролећа 1999. године осе
тили боље, шире и дубље и више од других становника планете
Земље. Неће ову опору и сјајну књигу хвалити сви одреда ни
прихватити лако, нарочито не они којима је милије Заваравање
од Истине; међутим, писац је није написао да би икога у ма шта
убедио, јер Лукић није користан писац и пропагандист, у нај
погрднијем смислу тих речи, већ превасходно уметник „умет
ности будућности“.
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Лукић је писац сенки, писац дрвећа које се огледа у језеру и
душа које се огледају у другим душама. Лукић је писац огромне
сенке која је пала по огледалу краја другог миленијума пуном
вечерњих боја и блескова Апокалипсе.
Да је сенка јасна и лепша од оригинала, увериће се пажљи
ви читаоци овог романа, а све остало што треба да се каже о
овој књизи, наћиће читаоци сами својим непогрешивим духом.
Наћи ће истину о рат у, живот у и судбини: наћиће да је све то
једна страшна чељуст и један једњак који вечито раде.
Иако се роман завршава трагичним епилогом, епилог не
одјекује посмртним Маршом Шопеновим пуним тешке туге
сводова цркве Светога Крста. Јер оно што носи овај роман није
стуб на коме се суши, трули и претвара у прах срце Шопено
во, већ стожер пишчевог духа који је жив и који је у свом не
поткупљивом сећању сачувао и ојачао понешто од онога што
је срушено, ишчезло, што би иначе било заборављено засвагда
упркос томе што вреди да се заувек упамти.
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ПРВИ НА СВЕТУ РОМАН-ЛИТУРГИЈА
Верзија романа Литургија, која је претходила објављеној,
била је сложена за штампу још, сада, далеке 1988. године (при
премио сам је онда за штампу, радећи као уредник часописа
Браничево, но, у све се умешао враг или Случај Комедијант, па
је књига доспела до читаоца, тек, десет година доцније – крајем
лета 1997).
Мирослав Лукић није имао срећу са издавачима, када је реч
о рукопис у ове књиге, током последњих десетак година, и није
тешко погодити зашто. Али ја сам, као уредник, дубоко веро
вао у то да ће као писац имати ретку срећу са својим читаоци
ма кроз време. И показало се да сам био веома у праву.
Због чега?
Због судбине, рецимо, која је удесила тако да Лукић овом
рукопис у поклони своје најбоље године живота и рада.
Због тога што је Литургија једна од најфантомскијих књига
српске књижевности. Ова књига има подземну славу оних руко
писа („књига без будућности“) који су одлежали, у фијоци, више
од десет година: баш то јој је можда додало онај опојни укус
старог вина. (…) На први поглед то је књига о повести села Бо
сиљковца са околином од памтивека до скоро данашњих дана,
мада роман из странице у страницу превазилази ту повест.
Лукић је најзначајнији део посла око писања ове књиге до
вршио 1988. године, у својој 38. години живота, а у тим годинама
је Томас Вулф умро. Литургија је, по много чему, тотална књи
га, књига која је покушала да обједини све, могуће и немогуће. (…)
У Лукићевој Литургији Вечност је поново нађена. (Шелинг
– вреди га се присетити – вели: Права вечност јесте савладано
време.) Многе странице у овој књизи као да су „ослобођене по
ретка времена“. Желети ослобођење од простора и времена, од
трагичности историје и судбине свога завичаја и народа, зна
чи желети ослобођење од смрти. Ова књига је „разорала“ – не
само: ПОТПУНИ ЗАБОРАВ, тако потпун и тако тих као тиши
на на гробљима, и ону сталну смрт која многе односи без по
вратка а да то и не примећују, већ и успостављене хијерархије
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и канонизације тзв. официјелне српске књижевне критике об
јављиване током XX века.
Лукићу је пошло за руком да трагедију преобрази у литур
гију, да се скоро приближи роману-литургији.
Његова књига је без премца – понајвише због тога – како
у савременој српској тако и у ризници светске књижевности.
У светској књижевној баштини постоје литерарни панда
ни Лукићевом Босиљковцу и околини – Даблин (Џојсов Уликс),
Алтамонто (Вулфов Погледај дом свој, анђеле), Комбре (Пруст,
У трагању за изгубљеним временом), Јокнапатофа (Фокнеров
опус), Вишеград, Босна (Андрић, На Дрини ћуприја), Макондо
(Маркес, Сто година самоће).
Пишући о Босиљковцу и околини, о стварима и догађајима
кроз које се преламала трагична српска историја од Косова до
пошасти револуција и „победе“ југословенског социјализма „са
људским лицем“, Лукић је открио невероватно и страшно лице
судбине, трагедије и страве, али истовремено и лепоту једног
непознатог поднебља североисточне Србије, Звижда и Хомоља.
Лукић се рвао са немогућим, са трагедијом и Временом, порвао
се са немогућим, учинио немогуће.
Зашто је овај роман понео наслов Литургија? Зато што је
овај роман превасходно трагедија и зато што је литургија от
крила коначно и тајну саме трагедије.
Рукопис ове књиге је временом превазишао своју првобит
ну улогу на један од најчудеснијих начина. Читалац и критичар
тек треба да га откривају.
Оно што је сам писац написао поводом „незаменљиве уло
ге“ Земље Недођије (БИГЗ, Београд 1993), чини нам се, да много
више важи баш за ову књигу.
Све до објављивања романа Литургија (1997), овај писац
је на глави имао оклоп и у овом свет у је живео под другим
именом…
PS. Рајску свећу (Заветине, Београд 1998), обимну и рас
кошну књигу поезије и роман Литургија (Заветине, Београд
1997), пише и објављује некако у исто време. Писање тих књига,
испуњење је Шејкиног аманаета, тј. „облик молитве“. Лукић је
споменуте књиге писао, рекли бисмо, „по узору на старе мај
сторе“, по цену тога да не буде „оригиналан“.
Био сам један од првих рецензената Литургије. Знам да
молитва за овог писца значи: везу између овога и онога све
та. Црква у овом и црква у оном свет у једна је црква, као што
корен дрвета испод земље – како сликовито вели један умни
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духовник – чини један организам са стаблом и гранама на зе
мљи. Верујућима је јасно, како они сачињавајући цркву на зе
мљи, могу добити помоћ од светитеља и праведника из небеске
цркве, као и то како умрли грешници, на оном свет у могу до
бити помоћ од живих на земљи.
„Као што бива са вином затвореним у бурету, које кад цве
та виноград у пољу осећа то, те и само (вино) цвета заједно с
њим, тако је и душама грешника: оне добијају неко олакшање
од бескрвне жртве, принесене за њих, и од милостиње“ (Св. Ата
насије). Сличан, исти пример наводи и Св. Јефрем Сирин: „и
тако, кад и међу растињем постоји таква међусобна осетљи
вост, то није ли за умрле још више осетна молитва и жртва“.
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СУДБИНА ИСТИНЕ У СВЕТУ
Пре Дон Кихота Сервантеса, написано је безброј витешких
романа у духу ондашњег времена; Сервантес их је учинио сме
шним; ко више чита витешке романе?
Пре Лукићеве Влашке гозбе, написано је много, премного
романа и повести о лавиринтима Трећег Рима; међу којима у
свет у, па и код нас има и веома занимљивих и подстицајних
књига (Гробница за Бориса Давидовича од Киша, рецимо); ме
ђутим, ко ће те књиге читати, кад ђаволи заиста оду, како гласи
једно од поглавља у Влашкој гозби, и када дођу мајмуни, они
мајмуни Шкловског?
Вероватно један од својих најбољих романа, уз роман Ли
тургија, Влашку гозбу, Мирослав Лукић није написао по поруџ
бини времена и издавача. Већ по оном унутрашњем гласу душе,
савести и срца, који никада није могао бити угушен и сапет.
Лукић је овај роман написао – ма колико то на први поглед
звучало чудно и невероватно – против споља наметнутог ак
скетизма и интелектуалне беде, ослобађајући и своју личност
и личности читалаца, претпостављених мочварног тла ма
теријализма, и градећи на темељима који обогаћују емпиријску
личност и њено право на стваралачку пуноћу живота.
Мирослав Лукић је писао Влашку гозбу, као што се пишу
дубоке песме. Овакав, по величини и важности роман, не би
могао написати неко ко није превасходно успешни и истински
песник и есејист. Као професор компаративне књижевности по
образовању и као дугогодишњи библиотекар, Лукић је, поред
осталога, ушао у радикалну противуречност епохе Хокус-по
куса, комунизма, и показао њено језиво наличје.
Међутим, Лукић није написао само роман те епохе, дру
штвени или политички, историјски, породични роман него не
што много шире и дубље, боље; а то је вероватно било могуће,
захваљујући баш околности, да је неколико година, пре тога,
међу првима у српској књижевности, али и у европској и свет
ској, написао роман-лит ургију.
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Срећна је и околност у пишчевом живот у и раду и ствара
лачком развоју било и то, што је Лукић пре Влашке гозбе, напи
сао и десет веома успешних романа.
Што је објавио (1998) и једну од ризница поезије, каква је
позамашна Рајска свећа, писана мимо владајућих токова савре
мене српске поезије.
Једноставно, то је писац који је имао дар попут онога ко
ји је у руској књижевности поседовао Александар Сергејевич
Пушкин; то је писац од кога се могло понешто научити. Богата
и сложена личност писца Мирослава Лукића није се утемељи
вала и учвршћивала, упркос много чему, на темељима матери
јализма: привлачила га је жива традиција, не само његовог на
рода, него и читавог Балкана, и он је вероватно њен исконски,
ако не и први бард…
Влашком гозбом, Мирослав Лукић је створио, не само један
од бољих романа пониклих на националном српском тлу, него
и роман европски и светски, узбудљив, занимљив, подстица
јан, књигу која се не испушта из руку, и чија величина не спу
тава и не успављује. Напротив. Лукић је написао једну од књига
будућности, уметности романа будућности, или треће рели
гиозне епохе стваралаштва.
Главни јунак Влашке гозбе није Филип Сенковић, нити неко
од других јунака ове књиге, већ Истина, судбина истине у све
ту. Ова књига ослобађа личност, сваку подјармљену личност,
сваког читаоца који има много тога на души неизрецивог, ма
где он био и живео: враћајући јој квалитетни садржај, радост у
опустошени живот, духовно обогаћивање…
Не треба плакати, већ се радовати; не треба жалити због
оних које је зла судбина однела; јер ова књига није заборавила
најгнусније злочине и непочинства; настрадали су и нестали
понеки од њених јунака, али истина о њима никада неће умре
ти: подигнут јој је, у овој књизи, вечити споменик.
У овој књизи је сахрањено и сажето све што је најдрагоце
није, најболније и најлепше, читав живот и судбина, историја и
разисторија: она је у писцу ницала из непознатог Бога: из тми
не, из тамне дубине, из земље коју је тешко осветлити, вечне
и неразумљиве, потезима скоро непостижним и несхватљиво
дубоким.
Можда је Лукић стварао Влашку гозбу, као што је Бог ство
рио свет, да би му рана усамљеност била мање болна. Или још
тачније: Лукић је створио Влашку гозбу, можда да би му касна
усамљеност била мање болна…
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НЕМОГУЋИ РОМАН О АНЂУЈКИ
Дантеова Божанствена комедија данас делује помало ана
хроно*, Лукићева трилогија Младост без старости и живот
без смрти – не. Она је атак на машту савременог читаоца. За
нимљивост и значај Лукићеве трилогије је у изненађујућој ори
гиналности и у огромној духовној енергији. Лик из србовла
шког митолошког миљеа, Анђујка, или њена душа, уверљивији
је од Беатриче, готово да делује самоникло, иако је поникао у
свет у древном – старобалканскога наслеђа. Лукић у својој три
логији није организовао, као Џојс, мас у распомамљених асо
цијација, није се трудио да да недисциплиновану игру свести;
писац је дубоко зашао у подсвест, у садржаје психе, архетипо
ве, снове и праисконско, у визије.
Допирући до невидљивих корена свести, Лукић је у све три
књиге трилогије напредовао кроз лавиринт у човеку, у људској
души.
У сновима је овај писац откривао читав ранији задатак чо
вечанства. Овај романописац се напајао на врелима душе, из
којих извиру све науке и сва уметничка дела. Данте је написао
три књиге Божанствене комедије, Гете два дела Фауста; Лукић
*)
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Данте је опевао Пакао, Чистилиште и Рај, а Лукић је додирнуо оно најдубље у ста
робалканском наслеђу у трилогији Младост без старости и живот без смрти. (…)
Оно што је хтео и покушавао зрели Гете, пишући други део Фауста, дало се готово
век и по доцније једном српском писцу, нарочито када је реч о трећој књизи три
логије… То је изузетна књига. Вечна, ретка. Надахнута. Откровење. За разлику
од Џојса који је намеравао да оствари нешто што још није постојало, нешто ко
ренито, потпуно ново, изненађујуће, оригинално, користећи сва средства (извр
тање језика, порицање најприхваћенијих конвенција и традиције, промишљено
скрнавећи идеје, доводећи у заблуду, дајући драстичне сцене, раст урајући човека
на атоме осећаја итд.), Лукић је одабрао друкчији пут; мада је можда тачније рећи
да је аутор постао средство изванредног властитог стваралачког развоја. Џојс је
створио редак књижевни експеримент (роман Уликс), Лукић је компоновао роман
као симфонију, небеску симфонију, Десет у симфонију. Захваљујући овој балканској
трилогији име Мирослава Лукића почеће да кружи књижевним круговима Европе
и света, не као алармантна већ као блага вест. Тиме истичемо европски и свет
ски значај ова три Лукићева романа. Дубоко верујемо у то да ће му они донети и
сасвим заслужену светску књижевну славу. Да ништа друго није написао, а Лукић
је осим ова три романа много више написао, Лукић би био упамћен по овим рома
нима који су писани као својеврсне поеме, антрополошке поеме… – Саватије Иг.
Митровић (одломак из поговора првом издању, Београд 2002).

три божанствене књиге циклуса Младост без старости и жи
вот без смрти, које на известан начин представљају пандане
овим делима. У Трговцима светлошћу дат је живот пастирице
и траварице, мајке Анђујке на Балкану; у Кући светих ратова
дочарано је посмртно путовање Анђујкине душе; у роману Де
сета симфонија (Opus ober, oberlight) „пљушти“ „звездана пра
шина“ доживљаја који допиру иза космичке завесе; пробијају
ћи границе људски могућег.
Две последње књиге Лукићеве трилогије задиру у друге све
тове, отварају поглед у несхватљиве дубине вечности.
Родио се на Балкану, после много векова, песник и писац,
одњихан у златној колевци старобалканскога наслеђа, велики
помиритељ Старе и Нове Европе. Најснажније слутње једног
исконског песника добиле су свој универзални светски израз,
ванвремени, у Младости без старости и животу без смрти.
После смрти Јунга објављен је Septem sermones ad mor
tuos, који Лукић цитира (не у целини) у првом роману своје
трилогије.
Лукић је за свога главног јунака могао одабрати, не Анђуј
ку, већ и неког другог из њеног окружења. Лукић Анђујку опи
сује у време њене старости, али све време Лукић се бави обзна
њивањем света богова, светлих богова што творе небески свет
и тамних богова што творе земаљски свет. Небески свет је
многострук и распростире се и развија бескрајно – у њему влада
сунчани бог. Ђаво је најнижи господар земаљског света богова.
Тај свет наоко невидљив обзнањује се у духовности и полности.
Лукић је знао да је полност мушка више земаљска, а полност
женска више духовна – и можда је баш зато изабрао за свога
главнога јунака – Анђујку?** Као што је знао да је духовност
мушка више небеска, и да тежи вишем, због тога је вероватно
за Анђујкиног небеског младожењу одабрао Бенђујкиног (дух
Лудвига ван Бетовена).
**) Сетимо се: „Духовност женска више је земаљска, и тежи нижем. Варљива и ђа
волска је духовност мушка што тежи ка нижем. Варљива и ђаволска је духовност
женска што тежи ка вишем. Свака мора да остане на свом властитом месту. Ако
не раздвоје своје духовне путеве мушкарац и жена узајамно се претварају у ђаво
ле, јер природа створења је у различитости. Полност мушка има свој земаљски,
полност женска свој духовни ток. Ако не разлуче своју полност, мушкарац и же
на постају ђаволи. Мушкарац спознаје ниже, жена оно више. Човек се разликује
и од духовности и од полности. Духовност назива Мајком, коју поставља између
себе и земље. Полност назива Фалусом, који поставља између себе и земље. Мај
ка и Фалус јес у надљудски демони који откривају свет богова. Они су на нас де
лотворнији од богова зато што су тесно повезани с нашом властитом природом.
Ако се не издвојите од полности и духовности, разликујући их како по вишој
тако и по нижој природи, препустићете им се као својства плироме. Духовност и
полност нис у ваша својства, нис у ствари које поседујете и задржавате…“

193

Ако се на свет Лукићеве трилогије и јунака погледа из угла
Седам проповеди мртвих, онда је много шта разумљивије: пре
свега биће разумљивији наговештаји и антиципације гности
чара Василида из Александрије (2. век наше ере) и Јунга много
векова касније. Срећна је околност да Лукићу подстицаји да
напише три књиге своје трилогије нису дошли преко гностича
ра, Јунга и алхемичара, већ из непресушних врела старобалкан
скога наслеђа или живе традиције.
Ризници светске књижевности придодате су три Лукиће
ве књиге, написане у годинама размаха његовог стваралачког
развоја и пуне зрелости, књиге о јунацима, жени и човеку, који
су раздвојили своје путеве, да би се они укрстили у вечности.
Лукић није написао књигу о варљивој и ђаволској духовности
– мушкој и женској, напротив! Баш зато што се из ових књига
види како постају и опште анђели, Лукић је светски писац, све
денборске једноставности и уверљивости.
Раст ући и развијајући се на гранама великих стабала свет
ске књижевности (Данте, Сведенборг, Гете, Јунг…) Лукић је
налик на небески бршљан, чији су се врхови и лишће заплели
у облаке и муње. Заслужио је највише похвале, више од свих
српских писаца ХХ века, схвативши смисао издвојености, ра
сипништва и заједнице.***
Много тога незнамо и у спољашњем и у унутрашњем свету.
Лукићева трилогија маестрално је продрла на територију непо
знатог у унутарњем свет у, коју Јунг назива несвесним.
Лукић је писац који се не одупире властитој судбини: он је
испуњава. Чињене су му, као писцу, разне неправде, пре свега
она прва: онемогућавано је излажење његових књига, не од стра
не режима земље у којој живи, већ пре свега од аморалних уред
ника и колега, који су написали и по неку успелу књигу, али који
су у суштини мали људи, потрошени као и епоха с којом су на
шли „заједнички језик“. Били су интелигентни, били су у пра
ву, спречавајући овог писца, који својим делом, оним најбољим
што је написао, ремети већ устаљене унапред постављене
***) „Заједништво је дубина.
Издвојеност је висина.
Права мера заједнице прочишћава и чува.
Права мера издвојености прочишћава и увећава.
Заједница нам пружа топлину, издвојеност – светлост.“
Лукића су последњих година хвалили због издвојености. Међутим, треба га похва
лити због праве мере и издвојености и заједнице. Али оно због чега ће овај писац би
ти незабораван, налази се између корица књига његове ванредне трилогије. Лукић
није написао бајке – српски критичари нису схватили у први мах шта је овај писац
створио. Али то се дешавало и раније и у другим књижевностима и култ урама.
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пропорције, канонизације, итд. И они критичари, који су чини
ли комплименте Лукићу, сматрајући да је после прераних смр
ти регионалних писаца Ж. Павловића, Џунића, попунио њи
хово место, чинили су неправду овом романописцу, критичару,
есејисти, антологичару и песнику: он је остварио, као књижев
ник више од свих њих, и као есејиста, песник и романописац,
уплео се у светску књижевност, као задоцнели писац. Лукић је
написао књиге, које се могу читати и разумети не само у земљи
и на језику на коме пише, већ и широм света.
Лукић је овом трилогијом открио или створио читав један
свет продревши у несвесно, полазећи од непознатог, које се са
стоји од свега онога што не знамо.
Лукић је схватио ненаписани аманет покојнога Данила Ки
ша, и више од тога. Издавачи, овде и у свет у, који то на време
буду разумели, имаће и извесну вајду од тога.
Лукић је схватио и осетио дубоко да овде у овом животу,
већ имамо везу са бесконачним – и његова дела то изражавају.
У крајњој линији, она онолико вреде и у оквирима националне
српске, а и европске и светске књижевности само због суштине
коју отеловљују, и Лукићев живот није промашен зато што је
отеловљује.
Када је реч о односима Лукића са другим песницима и
уметницима, мртвим и живима, националним, европским и
светским, најважније је питање тих односа израженост елемен
та бесконачности и несводивости. Фигура Бенђујкиног у по
следњем роману трилогије је не само изванредни омаж музич
ком генију Лудвига ван Бетовена, већ и музици, најсавршенијој
међу уметностима.
Лукићу су стигла признања и похвале са разних страна за
поједине романе трилогије. Што потврђује и прегршт ласкавих
извода из критика:
Роман Трговци светлошћу Мирослава Лукића дело је пуне
пишчеве зрелости – срећна синтеза оних искустава модерне
прозе која укрштају мит и сан, историју и фолк лор, симболи
зам појединачног и посебног у свету с универзализмом животне
и уметничке тајне (Ј. Пејчић, „Југословенски критичари бира
ју књигу године“, Вечерње новости, 17. јануар 1999, 12).
Нови роман Мирослава Лукића Трговци светлошћу… – Лу
кићева прича се наслања на знања Фројда, Јунга, Ји Ђинга, ви
тезова алхемије и трговаца светлошћу. Књига се чита као кон
тинуирана бајка. Лукић је, речено је, аутентичан маштар овог
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поднебља, наш пандан Маркесу, Борхесу, Кастанеди и Коељу.
Његов нови роман Трговци светлошћу наликује на велику бајку
која је надахнута легендама и митовима Балкана, Старе Евро
пе. Враџбине и чини, магије и ритуали, сусретање паганског с
хришћанским – чиниоци су Лукићевог зачараног света… (З. Р.,
„Створено у потаји. Зачарани свет“, Политика, почетком 1999).
Кућа светих ратова је један од најкраћих Лукићевих романа:
осамдесетак страница! Лукића су већ поредили са Борхесом, али
то тек са појавом ове књиге има смисла. Лукић је овом књигом
доказао да је мукотрпан и осиромашујући занос који се састоји
у писању дебелих књига, у развијању на пет стотина страница
једне мисли која би се усмено могла савршено изложити у неко
лико минута. Кудикамо је бољи онај поступак који се састоји у
замишљању да те књиге већ постоје, и да се онда да њихов из
вод, њихов коментар. Ово дело је, дакле, у најбољем значењу те
речи врстан коментар о једној мистериозној теми – путовању
душе кроз посмртни свет. То није књига написана под утицајем
Тибетанске Књиге мртвих. То је свебалканска књига мртвих (А.
Л., „Књига о апсолут у“, Борба, „Свет књиге“, 2001).
„Бог је светлост“, стоји у Библији, а у Лукићевом роману ре
чено је како „бог привлачи душе као магнет“ (стр. 66). Анђујки
ну душу у кућу светих ратова уводи анђео „озрачена лица“, док
она лампом осветљава пут. Та двострука светлост, светлост
анђела и лампе, има функцију да осветли затамњене делове ду
ше и открије чудовишта која су тамо скривена. Тај мотив Лу
кић још бриж љивије и доследније развија него претходни. Пре
свега ту је име јунакиње изведено од речи анђео, што асоци
ра на белину и чистоту… (Мирољуб Милановић, „Светлосни
ефекат и доњи свет у роману Кућа светих ратова Мирослава
Лукића“, Савременик (Београд), 86–87–88/2001, 107–108).
… пред нама се одједном раскрива литерарни свет у којем
све почиње да функционише по иманентним законитостима
једне истинске и Велике Уметности. По уходаном путу ко
лективно несвесног, дак ле, Прича као прастаро Чудо Језичке
Уметности почиње да егзистира у својој изворној и првобит
ној функцији… Трговци светлошћу је храбро испричана (могло
би се рећи и – испевана) прича, сва на архетипском предлошку
Старог Балкана, једна самородна, пунокрвна и бујна по ства
ралачкој фантазији модерна бајка, која у основи има љубавни
контекст, али само као повод да се много више и шире од то
га каже… Свака реченица овог романа, која је по унутрашњем

196

фону и ритму чиста поезија, истовремено је и исказ откри
валачке прамудрости. То се доноси само генима… романом Тр
говци светлошћу, Мирослав Лукић је заузео озбиљно место у
савременој српској књижевности у њеном разнородном и плод
ном развоју, на самом крају двадесетог столећа… („Старовла
шка бајка“, Школски час (Београд), 2, 100–104; прештампано у
књ.: Славица Гароња, Из Сенке, КОС, КД „Свети Сава“, Београд
2003, 162–167).
У роману Трговци светлошћу Мирослав Лукић нам откри
ва један сасвим нов и за њижевност девичански свежи простор.
Сновидовно, он је бескрајан, но, ипак, усредсређен на тзв. цен
тар Балкана, тамни вилајет настањен чудесним ентитетом
Влаха… Писац Мирослав Лукић за собом има више од триде
сет објављених књига, жанровски врло различитих, од поези
је до романа, драма, студија и есеја. За разлику од Милорада
Павића који је своју митологију морао да измишља, Мирослав
Лукић имао је ту срећу да је само разоткрије у баштини својих
очева… Мирослав Лукић нас вештином лакоруког писца заводи
у тој идили писаној попут успаванке, молитве или бајке… (С.
Јовановић, „Мирослав Лукић: Трговци светлошћу“, Браничев
ски гласник (Пожаревац), 2/2003(2004), 161–164).
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ДА ЛИ ЈЕ ЦИКЛУС РОМАНА МЛАДОСТ БЕЗ
СТАР ОСТИ И ЖИВОТ БЕЗ СМРТИ,
САТИРИЧНО ПАТРИОТСКА ПОЕМА,
БАЈКА, ИЛИ ТРАКТАТ КОЈИ ЗАДИРЕ
У ДУБИНСКУ ПСИХОЛОГИЈУ И ОНО ШТО ЈЕ
ЈУНГ НАЗИВАО СИНХРОНИЦИТЕТОМ?
„Одговор на ова, и многа друга питања, постоји у самом
роману. Стваралаштво уопште је велика тајна бића. Прошле
године сам објавио Литургију, први роман-лит ургију на свет у
(колико ми је познато), и то је било могуће зато што сам схва
тио да се трагедија не може разумети из себе, већ из лит ургије.
Ове године сам написао роман који је плод најчудеснијих
укрштања. У роману постоји једна прича о ткању ћилима, Ару
маниног чудесног ћилима, и та прича није уткана у роман слу
чајно, тек тако. Морам вам рећи: писци романа, и код нас и у
свет у, и ове и минулих година, покушавајући да проникну шта
је коначна људска тајна и шта је коначна тајна Божија, доспе
вали су углавном до акосмизма. Космичко им је измицало. Апсо
лутно им је апсолутно измицало. Зато што апсолутно нису
тражили тамо где се оно успоставља: значи у дубини духовног
живота, а не у спољашњем релативном свету у коме нема ни
чег апсолутног.
Још док сам писао роман Литургија, схватио сам да читава
усмереност живота треба да пређе унутра. Све мора да буде схва
ћено као мистерија духа, као етапа његовог пута који се одигра
ва у вечности. Све спољашње, предметно, материјално, само је
симболизација онога што се одиграва у дубини духа, у Човеку.
Пишући роман о једном на први поглед примитивном све
ту са балканског троугла, ја сам био вођен духом а не науч
ношћу. Пробијао сам баријере нужности, сервилности, увре
жених предрас уда. Нисам се бавио религијом, мистиком и
философијом на нељудски и безљудски начин. Било ми је ва
жније умно сазнање од логичког сазнања. Нисам имао страх
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од светлости, чезнуо сам за њом. Многи ће ме читаоци упоре
ђивати са Маркесом и Куељом, и већ то чине они читаоци који
су прочитали моју књигу, и затим је купили и поклонили при
јатељима: нисам написао магични роман, јер знам да је магија
повезана са науком. Више имам поштовања према философији
– из које су се развиле све науке – јер је она једина која тражи
истину. Наравно, не подцењујем науку, али никада нећу узе
ти учешћа у стварању њеног култа, култа науке, јер наука није
стваралаштво, већ покоровање нужности. ‘Наука никада није
била и не може бити ослобођење људског духа. Наука је увек
била израз заточеништва човека у нужности. Али је она била
драгоцен оријентир у нужности и посвећено сазнајно покора
вање последицама греха који је човек починио. Наука по својој
суштини и по свом циљу увек сазнаје свет са аспекта нужно
сти, а категорија нужности је – основна категорија научног
мишљења као оријентативног прилагођавања одређеном ста
њу бића. Наука не увића слободу у свету. Наука не зна коначне
тајне, зато што је наука – безбедно сазнање. Зато наука не зна
Истину, већ само истине…’
Уметност, поготову уметност романа, може бити фило
софија, ако је превасходно уметност сазнања у слободи кроз
стваралаштво идеја, које се супростављају датости и нужности
света, и ако прониче у онострану суштину света…
У нашој књижевности сличних покушаја попут мог рома
на није било (осим, делимично, ‘божанског романа’, песничког
спева Дивно чудо Миодрага Павловића). ‘Позорница’ на ко
јој се одвија и део радње мога романа Трговци светлошћу, је,
као и у Павловићевом спеву, географски и митолошки центар
Балкана. Павловић је колико српски толико и свебалкански,
европски песник, тамо где је успео да наслути суштину истин
ског стваралаштва (оно је теургија, богочињење, заједничко де
ловање с Богом): овај песник је у својим најбољим тренуцима
окренут антрополошком. Научник никада не би могао напи
сати Дивно чудо. И у једном и у другом делу, очигледна је веза
микрокосмоса и макрокосмоса, космичка димензија. Али, ви
ше је разлика него сличности између ове две књиге… Павловић
је, пошав из песничких база међуратних песника, схватио да је
добит стваралаштва нешто што се рађа из слободе онога који
ствара. Стваралац је позван да обогати сам божански живот.
Али суштину стваралаштва најдубље и најтачније дефи
нише Берђајев: ‘Стваралаштво није прелазак моћи онога који
ствара у друго стање и на тај начин слабљење ранијег стања
– стваралаштво је творење нове моћи од онога што није било,
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што претходно није постојало. И сваки стваралачки чин је у
суштини стварање из ничега, то јест образовање нове снаге, а
не промена и прерасподела старе. У сваком стваралачком чину
постоји апсолутна добит, повећање.’
Ја ове године нисам објавио роман бајку, већ можда неку
врсту философског трактата о истини која се показује у пре
мудрости, у стваралачкој инт уиц
 ији, у космичкој истини, за
добијеној слободом. Ја својим колегама, савременицима и књи
жевним критичарима делујем као ‘закаснели писац’, као неко
ко долази из тзв. ‘побочне линије’ наше савремене књижевно
сти. То је зато што сам дуго година провео на периферији наше
књижевности – одбијао сам да се помирим са формализмом
друштва и човечанства – ма колико то патетично неком за
звучало – расцепљеног изнутра, духовно отуђеног. Међутим,
ствари су се промениле – верујем, или ће се променити у врло
блиској будућности – са појавом романа Трговци светлошћу,
који изражава добит и повећање у стваралаштву. Ја сам се,
највероватније, први међу балканским и српским писцима, у
једном тренутку упитао: шта може да се створи ново, битно
ново, не само у оквирима балканских књижевности, ако је пи
сац, а пре свега песник, сапет научном општом обавезношћу
модерне свести, општом обавезном редукованошћу, осирома
шеношћу духа?
Прекид духовног општења и његово свођење на крајњи ми
нимум је погубно!
Ја сам хтео нешто друго – пишући Трговци светлошћу – а
то што сам хтео, најбоље изражава мој најновији роман. То
није дискурзивно мишљење и царство просечности. Прези
рем, понављам, усмереност философије ка научном облику, ка
усклађивању са нужношћу. Презирем схоластичаре. Најдубљи
смисао стваралаштва и праве уметности је сазнање. Мој роман
излази изван датих оквира света, не само наше и балканске,
већ и европске уметности романа. Помогао сам нечем драгоце
ном, праисконском и балканском да се огласи, да дође на свет,
ето, то сам, чини ми се, учинио. Остало нека откривају читао
ци и критичари!
(16. новембар 1998)“
Пођимо трагом овог аутопоетичког става из Лукићевог
интервјуа:
„Уметност, поготову уметност романа, може бити фи
лософија, ако је превасходно уметност сазнања у слободи кроз
стваралаштво идеја, које се супростављају датости и нужно
сти света, и ако прониче у онострану суштину света.“
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Тај став је у приличној мери недвосмислен, тј. јасан, и упу
ћује на једну нову уметност и ново схватање култ уре.
На давно постављено питање Бранка Лазаревића: „Када ће
доћи Велики?“, можемо рећи: један је управо стигао.
Он не живи у манастиру, јер манастире изгледа више не зи
дају. Тај уметник живи, ипак, далеко од света, у осами, у непо
средном додиру са целом природом, у склоништима високих
духова. Најбољима на овом свет у ипак треба једна нова рели
гија, како је писао Лазаревић, „која ће да учи верне да су они
сада у предсобљу нечег великог што долази после живота, и да
је ‘с оне стране’, једно царство апсолутно другог облика и другог
садржаја; осветљавање свег мрака ‘с ове стране’, и других које ‘с
ове стране’ не постоје, живота без живота који има да се раз
вије у неки даљи и још спиритуалнији“ (Лазаревић).
Романи из циклуса Младост без старости и живот без
смрти су изузетни, пре свега због спиритуализације, али и
зато што су непоновљив пример мешаног писања, ремек-дело
апсолутног писца и полиграфа; истовремено врхунска поезија,
врхунски роман, врхунски есеј. Три најзначајније гране Књи
жевности добиле су свој књижевни споменик раван Бетовено
вој Деветој симфонији; трилогија је у ствари обистинила сан
који је сањао Бетовен: читају се као ненаписана Бетовенова Де
сета симфонија!
Они потврђују да има богова, да их има колико и људи има,
јер „сваки човек има свој дух. Човек – дух је бог. Он је веза између
познатог и непознатог. У њега треба веровати, јер он је ство
рио све, и све што постоји ради и због њега постоји. Из свога
храма, из тела, које је дошло заједно с њим, он одлази у сфере и
враћа се одухотворавајући све чега се дотакне. И обитељ њего
ва из које се ствара и коју ствара, дух је и бог је“ (Лазаревић).
Лукић је изабрао да живи на једном заспалом вулкану, који
називамо заборављени рудник старобалканскога наслеђа. У том
непрес ушном извору су се згруписали силни животи свеживо
та кроз време и простор, кроз материју, повест и судбину, мит.
Лукић је морао проћи кроз велику, силну кризу, не само у мла
дости, него и касније – после трагичне и никада неразјашњене
смрти његове прве супруге; то је морала бити страшна криза и
бура која је завитлала, све узбуркала, покренула да из непозна
тих дубина изађе на површину и оживи несвесно и оно што се
многима чинило да је мртво.
Пишући роман Литургију, као и књиге Архива у оснивању,
1–5, Лукић је отварао окна на свом бићу на свим његовим стра
нама. Пишући песме, романе, или есеје, потврђивао је да иза
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сваке појаве коју осећа и види, има стотине појава. Урањао је у
току и у лет у у огромне реке и јата пуна непознатог вечног жи
вота. Пројектовао их је на себе и себе на њих и осећао се боље,
шире, дубље и више.
Силазио је испод спратова на коме је свесно живео, силазио
је на стотине спратова којих су обични људи једва свесни или
потпуно несвесни, и у том смислу резултат је био више него
ванредан: роман Трговци светлошћу и Кућа светих ратова, ре
цимо. Ти романи се могу читати као поеме, као што се и многе
Лукићеве песме могу читати као изванредна проза. Свест није
жанровски одређена; она је успавана или пробуђена. Лукић је
прокопао артеријске бунаре у свом унутрашњем бићу и отво
рио је источнике које је савремена култура и књижевност, и
његове земље и света, затрпала.
Најбољим својим остварењима, Мирослав Лукић излази из
онога у шта се ушло материјално и физиолошки „толико дубо
ко и широко да се, због пренебрегавања духовног и небеског, изгу
била равнотежа и, уопште, центар. Без центра се пак не може.
Мора да се успостави духовни центар, јер ће се, иначе, живети,
као што се и живи, у расулу и нереду и пустињи“ (Б. Лазаревић,
Сабрана дела, II, 45).
Kaо антологичар и есејист, радећи пре свега на антологији
српске поезије ХХ века Несебичан музеј и студији Религија по
езије (Заветине, Београд 1999), овај писац је прошао кроз једно
мучно али корисно искуство, које му је морало бити од помоћи
као песнику и прозном писцу. Лукић је тражио духовни цен
тар, радећи годинама на споменутим књигама. И видео је да су
материјализам и позитивизам затрпали људе, као стихија. „Де
ветнаести је век био у ропцу. Ниче и Достојевски су му певали
опело. Дух је био уморан, изузев у позитивизму и истражива
њу меса, и све се било претворило у пустињу. Двадесети век је
отишао и даље: пустош пустиње и задах лешине. Храбре и жи
вотворне идеје нема. Јако је само даље наступање рушилачких
снага и уверени али уморни крици већих духова који позивају у
помоћ“ (Б. Лазаревић, исто, 46).
Радећи на Несебичном музеју и Религији поезије, али и у нај
бољим његовим романима и књигама песама, Лукић се побу
нио против пошасти последњих векова која попут олује уни
штава вредности…
Један од одушевљених тумача Лукићеве поезије, записа
ће следеће, поводом изласка једног од Лукићевих романа: Лу
кић је „апсолутни“ писац чијем списатељству тешко можеш
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накачити жанровску одређеност. Његове песме, есеји и проза
се у потпуности преплићу. Будући да не пише увек на истом
нивоу, вредност његовог рада иде од хронологије догађаја до ду
боких увида и умних зак ључака о судбини појединца, епохе и
света. Лукићеви романи су неуједначени, а често и језички не
добро „прошивени“ унутарњим нитима. Ипак, они остављају
утисак самосвојне и необичне целине. Образују важан рукавац
„подземне“ струје српске књижевности за коју неће бити чуд
но ако се у наредном времену излије и покаже моћнијом од сада
привидно моћних река. Није случајно да се његови „београдски“
романи, са „источносрпским“ надахнућем, јављају напоредо са
физичким одласком Ж. Павловића и С. Џунића.
Можемо се сложити са Јагличићевом тврдњом да су Луки
ћеви романи неуједначени, само када је реч о првим издањи
ма – не и о другим и коначним издањима Лукићевих романа!
Треба бити праведан; треба другим речима, погледати друго и
нешто измењено издање Лукићевог романа Туга голема и наро
чито коначна издања три романа из циклуса Младости без ста
рости и живота без смрти! Лукић их је „преорао“, допунио,
сажео, довео, покаткад, до савршенства симфонијских поема…
Најкраће о Кући светих ратова. – За читаоце романа Ку
ћа светих ратова, који можда нис у имали прилике да прочи
тају Лукићев претходни – Трговце светлошћу, ова књига може
бити – равна атаку на машту. Збуњени, у први мах, читаће је,
можда, као египатску или тибетанску књигу мртвих, што она
делимично и јесте: свебалканска књига мртвих, продор у свет с
ону страну, у онострано, у посмртни свет. Овај роман, један од
најкраћих и најбољих Лукићевих дела, обрадоваће читаоце и у
Србији и широм света, али ће обрадовати и душе многих по
којних уметника и песника, и душу Јунга. Кућа светих ратова
је наставак Трговаца светлошћу. На крају Трговаца светлошћу,
хероина романа Анђујка умире.
Како она мртва може бити јунак и хероина наредног ро
мана? Ово је књига о Апсолут у, не о знању Апсолута, већ до
живљај Апсолута. Ово је књига и о оној дубљој Истини, непо
знатој. Истина је у срцу Анђујкином, и она се манифестовала
добром делатношћу у њеном живот у; зато она умире лако и
у сну. Пут којим пут ује њена душа – а то је тема овог романа
– једва да се може означити, описати; једва да се ишта о њему
може рећи; то је Вечни Пут Душе. На том Вечном Пут у, душа
Анђујкина се из трена у трен, из епизоде у епизоду, ослобађа
страсти да би видела тајну живота, Вечности, Бога. Космичку
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Тајну, и ону Најдубљу тајну у којој су врата многих мистерија.
Можда су овакву књигу могли написати Гете, Борхес, Умберто
Еко, Куељо, али – НИСУ.
Овај роман као да су диктирали – да се послужимо стихо
вима Лаоцеа – небо и земља, који сва створења посматрају не
пристрасно, као жртвене псе од сламе. Тај простор Куће светих
ратова – простор између неба и земље, иако се чини да је ис
пражњен као мех, не губи моћ; упознајући га, душа Анђујкина
добија све више и више даха. Реч је о изванредној књизи.
Лукић је већ првом књигом трилогије погодио у мет у и
скренуо пажњу на себе. Током 1998. и почетком 1999. године,
доста се говорило о Лукићевом роману Трговци светлошћу, ко
ји се пробио у избор за НИН-ов роман године (објављен код
великог издавача у едицији џепне књиге, уз дела светских и до
маћих класика: Хомера, Џојса, Камија, Булгакова, Црњанског,
Андрића, у великом тиражу за наше услове: 2000 примерака).
Трговце светлошћу су читали као једну велику балканску
бајку. Лукић није написао бајке – српски критичари нису схва
тили у први мах шта је овај писац створио. Па ипак, реч је
о нечему другом, о једној универзалној причи са балканских
простора, изванредно написаној, сажетој колико је то било мо
гуће. Архетипски елемент је делотворни чинилац романа Тр
говци светлошћу, и роман функционише на некој тешко ухва
тљивој разини која је највероватније дубља него што су свест
или интелект.
Смисао главна јунакиња, Анђујка, у ствари доживљава на
несвесној разини личне емоције или, даље од тога, на истин
ској архетипској дубини. Чудотворни камен који Анђујка нала
зи на крову планине и који је води ка разрешењу је оригиналан,
чудесан проналазак писца, а у ствари симбол је за архетипски
елеменат који је постао делотворни чинилац у судбинској си
туацији, јер служи поновном кристалисању и успостављању
сит уације као целине. Тај камен је и симбол транс узрочног чи
ниоца. Тај камен је и једна велика метафора, синхроницитета,
или начела уређености које се среће у универзуму без обзира
на узрочну повезаност и даље од простора и времена. Збивања
у којима је изражено начело синхроницитета у Лукићевом ро
ману има много више него што се на први поглед чини. Начело
синхроницитета у Лукићевом роману на нарочит начин допри
носи читаочевом разумевању нијанси људске судбине, како у
личном живот у, тако и у историји и уопште.
Читалац Лукићев роман чита без даха, и он можда неће
одмах и после првог читања разумети, средишњи чинилац
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(транс узрочност), који омогућује да апстрактно начело буде
преведено у разумевање загонетки људског постојања. Зато је
могућа једна помало смешна сит уација: и они који буду хвали
ли ову књигу, и они који је буду оспоравали, неће баш бити са
свим сигурни о чему је реч. Читаоци који никада нису читали
Лајбница, и не знају ништа о појму ноосфере Тејара де Шарде
на, они који не познају алхемичарска и есотеријска искуства и
Јунгово поимање синхроницитета, Лукићев роман ће читати
као опојну бајку о дому предања.
Они пак читаоци који су имали прилику да читају Ји ђинг,
они који су већ искусили да је једини прави начин да могу да
уђу у ток Ји ђинга онај посредством неузрочног начела тумаче
ња, схватиће какву је књигу Лукић написао.
Лукић је створио једну готово невероватну повест о балкан
ском троуглу из кога се тајанствено назире романескни тријум
фални подвиг синтезе онога што се сматра највишим достиг
нућем Запада и Истока. Нико није био фацсиниран Оријентом
више од старих Грка, али нико никада више није ту фасцинира
ност трансформисао у властити гениј. Лукић је створио један
метафизички роман о природи и душама балканскога подне
бља. Природа је за овог писца, као и за старе Грке, „згуснута
у митска бића“, а није као за модерне писце домаће, европске
и светске, свагда „нов предео душе“. Лукићев роман као да је
диктирало чудо грчке митологије, митска бића бескрајно и не
исцрпно богата, као сама природа. Та митска бића је стварало
„пулсирање свих космичких сила, са уметничкима етичких и
интелект уалних, она обухватају најширу домену душе“.
Лукићев роман је уједно праоблик и допуна модерних пе
сничких романа.
Лукић је створио књигу која на непоновљив начин изража
ва „доњу страну“ људских искустава.
То је, како гласи наслов последњег поглавља романа „Књига
пепела, великог враћања, снова и светлости“. То је књига у којој
су нашле свог одјека астрологија, магија, Књига мртвих, Ји ђинг
и многе друге, извучене из древних, источњачких и примитив
них култ ура. То је књига која пружа европском и светском чи
таоцу неу хватљиве али битне стварности балканског људског
постојања. Многи ће је читати и као књигу о сновима: између
њених корица (а нарочито у оквиру оквирних поглавља) налазе
се кључеви којима се она отвара. Ти кључеви су кључеви којим
се отварају и потврђују синхронистичка збивања и врата учења
о природи људске судбине, врата која су на Балкану и у свет у
досад била затворена.
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Лукић је створио књигу о једном примитивном балканском
свет у и о ирационалном, о сновима и магији. Књигу, која не из
вестан начин мири светове, небеско и земаљско, Исток и Запад,
могуће и немогуће. Сам Лукић вели: „Вероватно је био дубоко у
праву онај Румун који је напустио отаџбину и у Паризу постао
славан по првим лекцијама мудрости која се стиче на гробљи
ма – онај што је веровао да је, у суштини, једини истински свет
примитиван свет где је све могуће и ништа није остварено, до
словно ишчупан из родног тла, из земље и оног примитивног
света, са осећањем слободе што је произилазила из свега тога.
Он је знао важност сна, боље од песника: Сан је тајна човека,
тајна живота. Он живот чини могућим. Потпуно сам уверен
да би, писао је, кад би се човечанство спречило да спава, било
покоља без преседана, историја би се завршила…“ (17–18).
Лукићев роман се отвара анализом једног необичног сна
који је сањао, и та анализа иде Јунговим трагом, ојачана спо
менутом Сиор
 ановом аргументацијом. Друго поглавље романа
је, у ствари, мото из једне Јунгове брошуре о мртвима, коју Јунг
није објављивао за живота.
Писац је сањао необичну цркву и у њој, између свега оста
лога, лик побожне жене из народа, Влајне Анђујке, која је и
главни јунак најобимнијег поглавља у књизи „Чини“. То погла
вље почиње раскошним сликама балканског поднебља, обре
дом уочи Ивањдана, када се обилазе сточарске колибе и када
по двадесетак влашких девојака бирају између себе, најлепшу.
А завршава се смрћу Анђујке, митске прамајке, смрћу див
ном а не грозном, како је обично опевају песници и опис ују
романописци.
Лукић је пошао од једног свог необичног сна, желећи да
га разуме и прот умачи, и стигао је пишући, у само биће сна,
у лавиринт у њему, у најнеприступачнију и најнепровиднију
творевину, душу. До архтеипова, праслика и првобитних сли
ка, невидљивих корена свести. Кроз пишчев сан, и кроз роман
Трговци светлошћу враћало се „праисконско предање, Есхил и
Гете, и један од биргера у гостионици пред капијом малог не
мачког града, кога се није тицало што народи тамо у далекој
Турској једни другима разбијају главу“ (стр. 21). Вратио се, ка
ко писац вели и „Хаимос, велики планински масив, на рубо
вима испресецан дубоким гудурама. Хаим
 ос, кога су крстили
вероватно Трачани, да би га Римљани преименовали у Хемуса.
Онда су дошли Турци и назвали га Балкан – планина коју су
као свој посед у Европи успели да ограде, и тако га одвојили од
свега чему је природно припадао.“
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Лукићева књига, као ниједна друга пре ње, разбија те исто
ријске, усудне „ограде“, и све могуће предрас уде.
Сам Лукић закључује Трговци светлошћу напоменом: „Пе
сник има моћ да додирне ону видовит у и спасоносну душевну
дубину, где се још ниједан појединац није издвојио пут самоће
свести да би кренуо једном тегобном странпутицом, где се још
сви налазе у истом треперењу, где осећања и људски поступци
досежу ван домена људске реалности. Где свест бива понесена
снагом неке подземне струје, као какав беспомоћни посматрач
догађаја…
Ова књига, дакле, има и свога коау тора, оног невидљивог,
непотписаног. Јер нисам ја све ово написао већ духовна компо
нента Витеза – алхемичара и трговаца светлошћу, који су исто
времено и симбол и мистерија, и израз једне праживотне снаге
у балканској души, којој сам помогао да дође на свет“ (242).
То је нешто сасвим тачно и истовремено најприкладнији
израз и разрешење дела загонетке зване Трговци светлошћу.
Лукић је романом Трговци светлошћу ушао у сам лавиринт
предања Балкана и Старе Европе, у деловање архетипа и на
многе из њих изведене феномене. Ушао је у само царство мајки
и поезије. Додирнуо је психоидни чинилац архетипова, искон
ски облик садржаја људске психе када ти садржаји још нис у
специфично психолошки, или када су пали с психолошке рав
ни и додирнули недиференцирано стање природе. У том пси
хоидном аспект у архетипова, одиг равају се збивања која изра
жавају начело синхроницитета. Ту психолошко постаје дубље
од психе, готово непсихичко, готово раздвојено од психичког
аспекта природе.
Трговци светлошћу је једна чаробна књига, књига којој су
претече дела старих песника и старобалканског наслеђа, Лао
Це и Лајбниц, Јунг. И у томе је разлика, између Борхеса и Куеља,
и Лукића!
То што је створио Лукић није психолошка расправа о души
популарно писана за милионе читалаца; то је пре свега лите
рат ура првога реда о суштини душе, која „садржи сврху у сво
јој природи, и њен се живот састоји у постизању те сврхе“. То
није збирка збрдаздола сабраних аоцијација којим се ослобађа
уобразиља једног писца, напротив. Психа у себи носи све по
требне одговоре.
Овај писац више подсећа на уметнике Старе Европе који су
вадили из свагда спремне ризнице, стварајући са много више
лакоће од модерних, не губећи при томе своју индивидуалност.
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Оживљавање духа Старе Европе у српској култ ури никада
није било довољно широко и солидно да створи једну плодну
традицију, ни у средњевековној књижевности, ни у књижев
ности два последња века. Требало је у балканским култ урама
изграђивати изворни дух Хеладе који би био дубљи од хеле
низма великог и бизарног Лазе Костића, и шармантног дилен
татизма „Војислава Илића и Владимира Видрића“. Та нес ум
њива „нетрадиционалност“, како је умесно запазила Аница
Савић-Ребац, требало би да буде подстицај уметничким душа
ма Балкана.
Лукић је заслужио високу похвалу, јер је написао роман ко
ји искаче из годишње романескне продукције домаћих аутора.
Трговци светлошћу се могу читати и као роман бајка, и као ро
ман-есеј, и као сатирична патриотска поема, он је све то али и
нешто више од тога. Сам писац о природи своје књиге на по
четку вели: „Ова се књига може читати и као бајка, невероват
на повест, роман – свако може написати роман, али није само
реч о томе написати га. Може се читати и као лит ургија, јер
једино она може да превазиђе трагедију – националну и по
јединачну. Али то није ништа од свега на шта на први поглед
и после првог читања личи: ни фантазија, ни бајка, ни роман,
ни литерат ура, јер литерат ура је кад се пише и каже све. Ова
књига је чин који је временом дошао по унутрашњој потреби,
као нека врста резигнације, као плод година, и као жал који је
најтачније изразио један песник: ШТЕТА ЈЕ ШТО СУ СЕ НАУКЕ
О ПРИЗИВАЊУ ДУХОВА КАО И АСТРОЛОГИЈА ИЗГУБИЛЕ.“ (23)
Лукићев роман садржи четири поглавља: прво и последње
поглавље уоквирују на известан начин треће и средишње, нај
обимније поглавље романа, „Чини“, у којем је испричана једна
опојна балканска прича о љубави и смрти, о могућем и немогу
ћем, о влашкој магији и дару вере, о архетипској великој (пра)
мајци, Анђујки, Влајни, побожној жени из народа. Позорница
Лукићевог романа је – балкански троугао. Из Лукићевог бал
канског троугла, настаје тајанствено нешто дивно, што тек тре
ба да добије своје име и презиме. Ово је књига којој би се нај
више обрадовао да је жив један Јунг – не зато што је написана
тако да се чита без даха, већ зато што је пошла трагом Јунгове
интуиције о синхроницитету, појму или феонмену који је ва
жан за спознају људске судбине и универзума колико и Ајн
штајнова теорија о релативитет у. У књизи има низ примера
синхронистичких догађаја. У том смислу, Лукићева књига не
само да је нова и радикалан заокрет у оквирима овогодишње
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романескне продукције домаћих аутора, она је књижевни дога
ђај првога реда и у оквирима европске и светске књижевности.
Са овим новим романом, који је настао упоредо са струјама
данашњег полубарбарства, уметничкој души пружен је хлеб и
вино, човек и космос, стара Хелада. Мирослав Лукић као да је
нашао речи које довршују стари, а започињу нови космос.
И у његовим изврсним есејима, и у његовој поезији, Лу
кић не скрива да је окренут хеленском чаробном брегу. А то
је зато што су Хелени имали и рас у, и стил и религију, што је
код њих уздизало слободу и личност. „Достојанство слободне
личности, племенита трезвеност крај екстазе, благослов вечног
облика око најдубљих мисли, то је богатство Хеладе над свим
Оријентима. А космос који је тиме створен, чудо и за богове, до
данас је најбоље уточиште духова. Јер бледа је сенка према хе
ленскоме, космос који је створила хришћанска душа, сама на
га Психа, без помоћи осталих богова. А онај што га је стварао
ренесанс, величанствен је али недовршен, прекидан све бол
нијим моментима. Тешко је човечанству да почне градити нов
космос, кад је оставила један недограђен“ (Аница Савић-Ребац,
Хеленски видици, СКЗ, Београд 1966, 5).
Лукић је управљао свој особени поглед према судбини Ста
ре Европе. Стара Европа је читав један запретани свет који се
може схватити помоћу метафоре.
Јер метафора је преношење значења. Метафора је незамен
љиво духовно оруђе. Хосе Ортега је знао да метафора (у пое
зији и науци) није само средство изражавања, већ и суштинско
средство поим
 ања.
Мирослав Лукић је рођен у североисточној Србији, у бли
зини географског и митолошког средишта Балкана (Ртањ); ро
ђењем и животом је био упућен на многа паганска веровања и
обреде, који нису нестали током христијанизације, него су се
под притиском хришћанства повук ла у зак лон домаћих народ
них обичаја које је народ предавао с колена на колено, изван до
машаја власти и утицаја цркве. Многа стара веровања су се
прилагодила новонасталим условима… (То се нарочито може
видети у Лукићевом роману Литургија, или у Лукићевој обим
ној песничкој књизи Земља Недођија, БИГЗ, 1993.) Српску и
влашку народну религију карактерише синкретизам истовре
меног постојања ранијих и каснијих компоненти појединачних
облика традиционалне култ уре. Села Богу иза леђа, у плани
нама, нарочито на планинама североисточне Србије (Звижд,
Хомоље, Буџак…) сачувала су у савременим обичајима и
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веровањима реликте паганске предхришћанске религије. Значај
магије у традиционалној култ ури Срба, Румуна, Влаха, Бугара
и Цигана није ни изблиза сагледан, иако је она једна од основ
них компоненти народних религија Балкана. Магија је – треба
поновити – својеврсна стратегија и оруђе анимизма. Најшире
гледано, појам духовне силе спада у примарну анимистичку ка
тегорију на којој се заснива веровање у реалност магије. Магија
припада извесним обредима. Утврђена правила магијско-об
редног понашања изражавају однос између анимистичког са
држаја света ирационалног и света непосредно искуственог.
Магијско-религијске представе указују на врло далеко архајско
порекло. Магија, у суштини, било да се ради о речима или по
ступцима, јесте начин човекове заштите и одбране од непо
знатих сила у ситуацијама егзистенцијалне беспомоћности.
Већина читалаца Лукићев роман ће читати као магијски
роман. У жижи збивања романа су црна и бела магија, влашка
и циганска, скидање најјачих чини. Идилу Анђујкиног планин
ског дома, или дома предања, угрозила је „црна магија“, тј. вра
чарија: волшебнице су уврачале Анђујкиног унука Секулу или
Анђујкиног, и он је напустио кућу, жену и децу, стадо коза и
пчеле. Лукић је велики мајстор и познавалац архајског света и
он га слика раскошним сликама.
Главне јунакиње Лукићевог романа су жене, које као да по
седују нешто демонско (Викторка и њена мајка). Анђујка или
Велика мајка, супроставља се злим знамењима – шумској мајци
и шумским очевима, магијским средствима и даром вере. Све
ово читалац не мора да зна: он ће можда треће поглавље Луки
ћевог романа доживети као једну распусну љубавну пустоло
вину Анђујкиног и волшебнице Викторке, као једну немогућу
и узбудљиву чаробну причу која се могла догодити. Писац је
вероватно пошао од неког конкретног догађаја, од неке интри
ге, или од оних ретких случајева који се с времена на време
дешавају у нашим најдубљим провинцијама, понекад и не до
спевајући до рубрика криминалних хроника дневне штампе.
Дакако, захтевало би много више простора од једног новин
ског приказа, да се уђе у темељнију анализу свих ликова овог
романа, а нарочито женских. Лукић је упознат са облицима
магијске праксе, он зна као и Чајкановић да „код нашег народа
постоје веровања у извесну специјалну силу иманентну, у већој
или мањој мери, целој живој и мртвој природи. Та сила може
бити спасоносна, а може бити и убитачна. Њу имају нарочито
у великој мери главари, свештеници, врачари и појединци који
имају зле очи, који могу урећи и који су уопште ‘зле клетве, а
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добре молитве’, како наш народ (…) говори ‘за добра свеште
ника’. С помоћу те силе врше се бајања и врачања ‘бела’ и ‘црна’
магија. На тој сили почива и моћ главара, свештеника и врача
ра. Од ње зависи и сточна плодност и уопште просперитет целе
заједнице чији су они представници и у којој се они налазе.“
Главни јунак Лукићевог романа је старица Анђујка, али
истовремено и веровање у ту „силу“, иманентну живој и мр
твој природи, спасоносну и убитачну.
Оно што ће у овом Лукићевом роману читаоци доживети
као елементе бајки и рефлекс легенди и митова Балкана, скри
ва у себи већ спомињана синхронистичка збивања. Заплет у
роману је заснован на враџбинама и чинима, на рушењу па
тријархалне породичне идиле Анђујкиног дома и на успоста
вљању древног или првобитног поретка ствари. Активном
имагинацијом писац је охрабрио и подстакао психу да изрази
оно притајено у себи. Психа појединца, Лукићевих јунака, у ду
бини садржи одразе ширег универзума. Тако се у микрокосмо
су Лукићевих ликова огледа макрокосмос.
Лукић је изабрао архетипове, јер су они налик на огледала
космоса и створио је у најбољем значењу те речи једну космич
ку, универзалну књигу. Транцедентно и природно иду заједно
кроз Лукићево грађење ликова, везани узајамном унутрашњом
споном. Сит уација која се успоставља кад неки архетип поста
не делатан у људском живот у више је него лична, и Лукић та
кве сит уације бира. Његови јунаци имају космички карактер,
њихови доживљаји су праћени јаким емотивним афектима,
светлошћу, нуминозношћу.
То је тако очито у оном средишњем и најобимнијем погла
вљу, не без разлога насловљеном „Чини“. Лик из пишчевог сна
из оквирног и маестралног првог поглавља, постаје главна ју
накиња, тог, најглавнијег и најобимнијег поглавља романа. Пи
шући ову књигу, Лукић се упутио „неугаженом, непролазном“
облашћу; зато се сетио Фридриха Вилхелма, Јунга, Анђујке и
других својих снова и описао их са таквом истанчаношћу од
које застаје дах. Лукић је сишао, као ниједан српски или европ
ски писац пре њега, у сећање, у свесно и несвесно, у један читав
амбис, до „пепела који је семе, до ишчезлих, истражених, до
оних што су се у пепео занавек распршили. / До оних који са
тиру, како би били сатрти. / До оних који варају, како би били
преварени. / Јер док не научимо да разумемо мртве на даљину
и кроз време, неће Бог из ништавила да севне“ (241).
Песник, есејист, алхемичар и познавалац дубинске пси
хологије и балканске митологије био је од велике помоћи
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приповедачу Лукићу. Обичан читалац, овде и у свету, све то
не мора да зна: они ће Лукићев роман читати као заносну бај
ку или феномен који је ушао у опсег њиховог сазнања, са ути
ском да је у свету ослобођена огромна нова енергетска сила. То
је уједно и најбоља препорука за пети Лукићев роман.
Лукићев роман Трговци светлошћу је већ нашао пут до чи
талаца, овде, у земљи, и тек ће га налазити, тамо, у свет у. Јер
за изврсно написане књиге, нема азила, карантина, граница и
ембарга. Одлично написане књиге су, као вода, која сама увек
себи пробија пут.
То је књига која је срушила модерне јазове између естет
ског, етичког и интелект уалног, књига коју је створио песник
митоса, најближег оном хеленском. Јер, пишући ову књигу, Лу
кић је уронио у ону тако густу атмосферу уметничких пред
става и митолошких извора коју Грци нис у исцрпли ни у својој
богатој поезији ни у још богатијој пластици. Лукић није ство
рио уметничко дело које је усамљени споменик у пустом крају:
по томе се он разликује од модерних, што је његов роман кри
стализација неисцрпног старобалканског уметничког творила
штва. Има више него и један разлог да ова књига буде радосно
дочекана и у Кини, и у Јапану, у Паризу и у Лондону, у Шпанији
и Швајцарској – земљи у којој је живео Јунг.
Роман се после 50. странице не испушта из руку, што значи
да је писац постигао онај крајњи и потпуни ефекат о коме са
њају многи романописци.
Мртви су главна тема последњег, оквирног поглавља рома
на „Књиге пепела, великог враћања, снова и светлости“.
Ко је ушао у Лукићевог јунака „Витеза-алхемичара“? „Тра
жио је и најзад је пронашао – на једном старом јеврејском гро
бљу усред града, које су затрпали великим машинама и на коме
је никла нова школа. Пронашао је средином једног лета, ослу
шкујући грактање гавранова. Слушао је то грактање гавранова
који су однекуда слетели на крст у једном великом школском
дворишту, чуо је нешто друго, оно што ја сасвим не чујем, што
можда само понекад наслућујем, у сновима и морама, у одјеци
ма историје и катастрофа…
Када су Николу Теслу, крајем прошлог века у Америци пи
тали коме народу припада, он је рекао. И када су га затим пи
тали ко су Срби, он им је одговорио да је то један мали народ
који тргује светлошћу.
Сви су заборавили те речи, можда их се на читавом свет у
сећа само неколицина великих спавача, неколико гавранова и
једна бела змија, мој пратилац кроз мрачну кућу – један велики
лавиринт у човеку“ (233).
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После ових редова, долази у Лукићевом роману прича о Ри
харду Вилхелму, који је превео књигу Ји ђинг и пропратио је
коментарима, и у неку руку помогао Карлу Густаву Јунгу да ар
тикулише своју теор
 ију о синхроницитет у.

*
Синхроницитет се бави оним феноменима за које узроч
ност није довољна. Синхроницитет није у сукобу са узрочно
шћу, него постоји упоредо с њом. Јунг је изворну грађу за своје
поимање синхроницитета налазио у доживљајима из живота
људи, и Јунг је те доживљаје посматрао у светлости своје ду
бинске психологије. Увидео је временом да дубинско проучава
ње појединачне људске судбине изискује додатну перспективу
која би била више него узрочна. Јунг је наслутио да узрочни
„закони“, пошто су по природи само статистички а не и апсо
лутни, остављају низ збивања непокривенима, и он је баш за
то подручје и предложио примену синхроницитета, не да би
побио узрочност, него да би јој направио противтежу и упот
пунио је. У својој суштини, синхроницитет – према Јунговом
поим
 ању – даје начин на који можемо да опажамо и доживља
вамо узајамне везе између обу хватних образаца универзума и
судбине појединца. Посредник за ово је дубина психе, по Јун
гу, а његов носилац су архетипови кад се доживе на дубокој
основи Јаства. Архетипови су посредници између јединке и
космоса… Јунг и Ајнштајн су се лично познавали, Јунг је пома
ло потцењивачки говорио о Ајнштајновом уму као углавном
„аналитичком“; међутим, недавно откривање приватних Ајн
штајнових списа открило је да су снови и слике играли врло
значајну улогу у Ајнштајновом стваралачком живот у.
Познато је да се Ајнштајн занимао за хиндуистичко-буди
стичку мисао. Занимљиво је направити паралелу између тео
рије релативитета и Ји ђинга: према теорији релативитета свет,
универзум никад није статичан, зато што увек постоји „још не
што“ што треба додати. И у Ји ћингу постоји „плус“ чиниоц.
„Увек постоји следећи пораст свести, како пише Ајра Прогоф,
а отуда и непрестано присуство промене у свакој ситуац
 и
ји у универзуму. Теорија релативитета примењује овај појам
на физички макрокосмос, док текстови Ји ђинга теже да га
примене на микрокосмос судбине појединца. У чињеници да у
теорији релативитета, која је један од најтемељнијих произ
вода западњачког ума, постоје паралеле које леже у самој осно
ви начела Ји ђинга, који се убрајају у најтемељније творевине
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источњачког ума, крију се најплодоносније импликације које
тек треба тражити. Између то двоје, међутим, између ре
лативитета и Ји ђинга, постоји јаз који треба премостити.
Прелажење тог јаза и успостављање спојнице између то двоје
један је од главних циљева синхроницитета“ (А. Прогоф, Јунг,
синхроницитет и људска судбина. Неузрочне димензије људског
постојања, Eshoteria – Атос, Београд 1994, 136–137).
Јунгова визија је била – да ће се атомска физика сјединити
с дубинском психологијом, и да ће то бити величанствени тре
нутак у човековој духовној историји.
Биће то онда кад бок уз бок с узрочношћу и релативите
том стану и импликације синхроницитета као начела тумачења
процеса у универзуму.
Идентификовање и потанко описивање дешавања синхро
нистичких збивања у човековом живот у, изазов је за системат
ско истраживање, које доводи до једног чиниоца од кога зависи
деловање синхроницитета, до поимања неког транс узорног чи
ниоца, који делује преко и с ону страну узрочности.
Транс узорни чинилац је најплодоносније место према коме
треба усмерити пажњу, сматра Ајра Прогоф. Јунг је описао крај
Вилхелмовог живота.
„Неколико недеља пре његове смрти, када већ дуго времена
нисам имао никаквих вести од њега, пробудила ме је управо у
тренутку када сам тонуо у сан, једна визија. Крај мог кревета
стајао је један Кинез у тамно-плавој одори, прекрштених руку
увучених у рукаве. Пок лонио ми се дубоко, као да је желео да ми
преда неку поруку. Знао сам шта је то значило. Визија је била
изузетно жива. Не само да сам видео сваку бору на лицу тог чо
века, већ и сваку нит у ткању његове одоре…“
Лукић даље пише (240–241): „Јунг је Вилхелмов проблем про
тумачио сукобом свесног и несвесног, који је у конкретном слу
чају узео облик судара између Запада и Истока. Разумео је, да
кле, Јунг Вилхелмову ситуацију, проблем, болест и смрт пошто
је и сам имао исти проблем и знао шта значи бити увучен у
такав сукоб. Видео је стварни проблем Вилхелмовог унутарњег
конфликта и видео је Вилхелмово повлачење, једно унутарње
искључивање. То су биле ствари које продиру право у срж, то је
била једна ‘неугажена, непролазна’ област у чије се пределе ни
ти може нити сме улазити силом…“
Јунгово предосећање Вилхелмовог прераног краја је при
мер синхронистичког доживљаја.
Као пример нес умњивог синхронистичког догађаја, Јун
гов ученик и тумач А. Прогоф, наводи случај који се одиграо у
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живот у Абрахама Линколна, и који на најједноставнији начин
и најнеобавештенијем представља природу синхроницитета.
Многима је познато да се у младости Линколн налазио у
врло тешкој и конфликтној сит уацији. „Нешто му је нагове
штавало – како пише А. Прогоф – да он на овом свету треба
да обави неки важан посао. Увиђао је, међутим, да би тај по
сао захтевао од њега да развије свој ум и стручно се оспосо
би. У сукобу с тим субјективним осећањима била је чињеница
да је у Линколновој пограничној средини врло тешко било наћи
интелектуална оруђа за професионалне студије. С разлогом је
веровао да се његове наде никад неће обистинити. Једнога дана
Линколну дође неки незнанац с бачвом пуном трица и кучина.
Рече да му је неопходан новац и да би био врло захвалан ако
би му Линколн помогао и дао му долар за ту бачву. Садржина,
рече, нема велике вредности; у бачви су старе новине и сличне
ствари. Али, незнанцу је долар био преко потребан. Прича вели
да је Линколн, онако љубазан какав је био, платио човеку до
лар за бачву, иако није имао појма шта би с њеном садржином.
Нешто касније, кад је кренуо да очисти бачву, открио је да се
у њој налази готово потпуно издање Блекстоунових Комента
ра. Случајна, или синхронистичка набавка тих књига и омо
гућила је Линколну да постане адвокат и на крају се упусти у
политичку каријеру. У Линколновом животу постојала је једна
линија непрекинутог континуитета која је драшкала његова
наслућивања судбине и испуњавала га очајем што живи у огра
ниченој и тегобној средини. У исто време, постојао је узрочни
континуитет у животу незнанца за ког су настали црни дани
те је морао да продаје све што би успео да нађе за један долар.
Две линије збивања нису између себе имале узрочне споне. У јед
ном значајном тренутку времена, међутим, оне су се спојиле.
Посреди је било деловање трансузрочног чиниоца у синхрони
цитету, и оно је довело до неочекиваних исхода. Линколнова
куповина бачве и нехотична набавка Блекстоунових Комента
ра случај је наиласка синронистичких збивања у човековом жи
воту. То је један пример синхроницитета, али он може да нам
послужи и као симбол начина на који ће нам синхроницитет на
крају отворити ризницу спознаје коју садржи“ (Прогоф, нав.
дело, 151–152).
Пишчев сан (од кога је, не заборавимо, све и кренуло) – нај
грубље речено – „био (је) нека врста ‘излаза’ из свега свесног и
несвесног“ што је осећао. Јер, како сам каже:
„У човековој свести постоји лавиринт: архетипови, пра
слике и првобитне слике су невидљиви корени свести. У спавању
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у сновима се преживљава читав задатак ранијег човечанства.
Сфера човекове свести је само делић тоталне психе. Живот
једног човека, то је историја самоостваривања несвесног. Све
што се налази у несвесном хоће да постане догађај, па тако и
личност хоће да се развије из својих несвесних услова и да себе
доживи као целину“ (22).
Лукићев је сан, дакле, произвео извесну компензацију. За
шавши, на крају последњег поглавља романа у поље алхеми
је, Лукић је остварио чудесан „укрштај“: српска, балканска,
европска и светска књижевност су добиле једну ванредну књи
гу о магији, али и о случајевима наиласка синхронистичких
збивања у човековом живот у: роман о једном архајском свет у
насликаном раскошним сликама.
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„ТРАЖИТЕ ЦАРС ТВО БОЖЈЕ, А СВЕ ОСТАЛО
ЋЕ ВАМ СЕ ДАТИ“
Трећи роман трилогије Младост без старости и живот
без смрти, или Десета симфонија, прекомпонован је у конач
ној верзији.
Писац је изоставио поглавље: „Тражите царство Божје, а
све остало ће вам се дати“. То поглавље је одштампано у Мла
дост без старости и живот без смрти (2002) испред поглавља
„Књига пепела, великог враћања, снова и светлости“ (прели
минарно објављено у првом издању Трговаца светлошћу, пре
штампано без икаквих измена!).
Изостављено поглавље почиње овако:
Гете је написао Фауста (пре свега, други део) у најбољим и
најзрелијим годинама, као уосталом и Флобер Искушења Све
тог Антонија.
Надао сам се и веровао, пишући Трговце светлошћу (1998),
Кућу светих ратова (2000) и Opus Ober, oberlight (2001), да су те
књиге отишле даље, што је природно и очекивано, од проблема
Фауста и Искушења Светог Антонија.
Даље – према правој слободи: свака слобода долази једино
од љубави, а највећа слобода долази од брачне љубави, која је
сама небеска љубав.
Неизрецива милост, коју у Фаусту симболише „вечна жен
ственост“, оличена у Богородици, али и у Гретици; неизрецива
милост „вечне женствености“ води увис: одакле је то, Гетеу, до
шло? – „Човек треба да верује у бесмртност, то је његово право,
у складу је са његовом природом и он се може уздати у обећање
религије; али ако филозофија доказ о бесмртности наше душе
хоће да изведе из једне легенде, онда је то слабо и не значи много.
Убеђење у наше даље постојање извире у мени из појма дела
ња; јер ако ја до краја живота неуморно делам, онда је природа
дужна да ми додели неки други облик постојања, кад овај сада
шњи више не узмогне да издржи мој дух. (Екерманови Разговори,
4. 02. 1829).
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„Не сумњам у наше даље постојање, јер природа не може да
се лиши ентелехије (‘оно што има циљ у себи самом’, по Ари
стотелу облик који остварује оно што је могућно). Али ми ни
смо сви на исти начин бесмртни, и да бисмо се у будућности
испољили као велика ентелехија, морамо то и бити“ (Екерма
нови Разговори, 1. 09. 1829).
„… Мајке! Мајке! како то чудесно звучи!
– Не могу вам одати ништа више (…) до то да сам код Плу
тарха нашао како се у грчкој древности о мајкама говорило као
о божанствима. То је све за шта имам да захвалим предању, све
остало сам ја измислио.
Код Плутарха постоје два места на која се ова Гетеова изја
ва може односити. Једно је из Плутархове биографије Марцела
и гласи: ‘На Сицилији има један безначајан али древни град по
имену Енгион, чувен по очитој владавини такозваних богиња
мајки. За њихов храм кажу да је крићанска задужбина.’ Друго
место не говори директно о мајкама него о Платоновим схвата
њима (у дијалогу О пропадању пророчанстава), али је вероват
но утицало на концепцију мајки: „Он (Платон) није претпоста
вљао ни бесконачан број светова, ни један једини, ни пет, него
183, поређана у облику троугла, тако да свака страница садржи
шесдесет светова, а три преостала се налазе на три угла. Они
додирују једни друге и тихо се врте као у колу. А унутрашња
површина троугла је заједничко огњиште свега и назива се по
љем истине. На њему се непомично налазе замеци, облици и
праликови свега онога што се догодило и што ће се догодити;
а од вечности што их окружује тако рећи отиче време. Једном
у сваких десет хиљада година је људским душама, ако су по
божно живеле, дозвољено да тамо погледају; и наше најбоље
мистерије су само сан о том сагледању и посвећењу. Отуда све
колика филозофија мора за своју садржину имати сећање на та
добра“ (Ј. В. Гете, Фауст, други део, СКЗ, Београд 1985; видети
„Напомене“, 324–325, 353).
„Стваралаштво световне културе, с религијске тачке гле
дишта, према Николају Берђајеву, боље је од секташког рели
гиозног стваралаштва, које разара вечне светиње Цркве. Лео
нардо је, у извесном смислу, с религијске тачке гледишта, бољи
него Лутер, Гете је бољи од Л. Толстоја; Лутер и Толстој су
религијски рушитељи, а Леонардо и Гете су творци нових вред
ности. Они су у нечем другом и о другом говоре.“
Човеку је, верујемо, дато да слободно открива истинско
стваралаштво сам. Човеку Златног, Сребрног, Бакарног и Гво
зденог доба. Орфеју, Хомеру, Дантеу, Микеланђелу, Леонарду,

218

Шекспиру, Милтону и Рембрант у, Сведенборгу, Лутеру, Гетеу,
Бетовену, Толстоју, Борхес у, и – Анђујки, пастирици… Фауст
је непотпун и недовољан, као и свако појединачно биће, али у
милости вечног бића догађа се његово спасење. А пастирица
Анђујка; шта она у роману, Трговци светлошћу, који се бави
судбином њеног земаљског постојања, тражи?
Она за живота тражи Царство Божје. За побожну жену, ка
ква је била, то тражење постаје последња религијска, религи
озна истина: пред којом тамне све остале. Знала је и дубоко
веровала – све је непостојано и све је неистинито, осим Цар
ства Божјега, све мора бити испуњено и саздано само њега ра
ди. Држава, привреда, култ ура, читав свет – морају уступити
место Царству Божјем…
Сир, млеко и качамак. Пасуљ и погача за Анђујку су савршен
оброк. Њена кожа и мишићи груби су и тврди. Њени зглобови
брзо се савијају. Али, да ју је судбина ставила један дан међу
мекана крзна и свилене завесе, и дала јој фино месо и миришља
ве поморанџе, видела би како јој ум омекшава а тело постаје
немирно као да пати од грознице. Кад би принцеза требало да
стане на њено место, била би исцрпљена у року од неколико
сати. Нема ничег бољег у свету од оног што причињава задо
вољство и радује пастира!
Трговци светлошћу, прва књига немогуће трилогије (смем
ли то написати?), испунила је своју високу сврху од прве до
последње странице, приближујући се вечно непрозирним ве
ловима, подижући их и суочавајући нас са највишом тајном у
Молитви, код Бога и са Богом. Откривајући на свој начин да је
оно иза велова, сфера Царства Божјег…
Анђујка је у свом тражењу наслутила тајанствену душу
историје, њену светињу над светињама. И уз њену помоћ, пи
сац је зашао у област религијског стваралаштва. У чему је
смисао човековог религијског стваралаштва? Познато је да
хришћанство „није само откровење, већ и прикривање; цар
ство Духа остаје одшкринуто, оно се открива у стваралачком
животу духа у слободноме пророчанству. Човеково стварала
штво није могло бити откривено у Светом писму, него сло
бодно открива сам човек. Али, истинско религиозно стварала
штво је могуће само за човека који испуњава истину закона и
истину искупљења.“
„Човеково религијско стваралаштво може бити само от
кровење његове љубави према Богу, како сматра Берђајев, оно
може бити одговор на откровење Божје љубави према човеку.
Само кроз такво стваралаштво долази Царство Божје, које је
царство Богочовечанства.“
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„Царство Божје је циљ историје, крај историје, излазак из
ван граница историје, и због тога оно не може бити у историји“
(Берђајев).
Кућа светих ратова, друга књига трилогије, задрла је у тај
не посмртног света и бесмртности људске душе. Сасвим је при
родно што су категорије времена и простора укинуте у овом
роману, као и у следећем, последњем: Opus ober, oberlight. Јунак
тих књига је Душа Анђујкина, колико и Апсолут: продором
Апсолутног размакао се сваки природни и историјски живот,
истопио се, изгубио своје обрисе, прешао у бесконачност. Кућа
светих ратова завршава се небеском песмом налик на лит ур
гију, апсолутним, пре свега апсолутном музиком, музиком у
којој је највероватније све уједињено за сва времена. Opus ober,
oberlight, дошао је из апсолутног; тај финале трилогије долазио
је из најдубље никада остварене чежње светске култ уре и књи
жевности. Из чежње коју су проживели и зрели Гете и Бетовен,
а чији је смисао: истинско помирење Старе и Нове Европе.
Апсолутно је, чини ми се, дух писања „водило“.
Први читаоци рукописа књиге Opus ober, oberlight, они до
бронамерни, нис у схватили „апсолутно“; окренута споља, њи
хова свест се сукобљавала са низом антиномија, које су, рекло
би се, чувале тајанство животних дубина. Финале те књиге се
одвијао у дубини духовног – не само у душевној дубини: тамо
се нуди и открива Апсолутно. Човек је и за живота уроњен у
апсолутну стварност, он није само роб света, није само у власти
царства релативног. Постоји наравно несамерљивост Апсолут
ног и релативног, између Царства Божјег и историје: то никад
није затворена сфера релативног, историја никад није изолова
на од највиших реалности. Историјско или релативно је „ин
тимно нужно за откривање пуноће Апсолутног“ и апс урдно је
супростављати их. Сви трагови створени животом и памће
њем сакупљају се у условима које ствара појединац…
Негде се не скупљају, и главни је узрок незнање. Тако људи
урањају у стање двојства и привида, у ком се разликује унутра
шњи и спољњи човек.
Рађају се пет чула у телу, и тело, и са њим повезана осећа
ња задовољства, незадовољства и равнодушности. Настаје пет
главних страсти, које муте ум и просветљење…
Зато треба познавати ум…
Али, мало њих га упозна, мало њих се у живот у припреми
као што ласта припрема своје гнездо: Не прави га на земљи или
на води на неком другом несигурном месту, већ прави добро
гнездо, сакривено, да га увек може поново пронаћи и да га ни
шта не може уништити… (…)
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Енглезима је обећана Десета симфонија. Да би је једнога да
на заиста и добили, да би њени звуци икада пробили, као пљу
сак светлости или пролећни пљусак, неизмерне баријере не
беса, потребно је да на Земљи има напредовања задовољстава
брачне љубави према Небу, која би се састојала у умножавању
блаженства и среће тако да постану небројени и неизрециви.
Десета симфонија припада узвишеним небеским сфера
ма. Бетовеново обећање ће можда бити испуњено једнога да
на или ноћи, једнога ведрога и прекраснога летњег дана, или
једне олујне и пуне муња ноћи, када то напредовање постане
унутарње, када земаљски бракови досегну срећу и блаженство
унутарњег неба, Неба Невиности, у највећој слободи…
Овај свет се не може коначно препустити силама зла.
Потребно је усредсредити и ујединити силе Царства Божјег.
Знао сам да ће многи читаоци, читати, Кућу светих ратова, и
на Балкану и у свет у, као књигу о загробном живот у. И било је
углавном тако: читали су је из перспективе рационалистичке
ограничености. Људи Гвозденог доба замишљају бесмртност
као загробни, онострани живот у однос у на живот земаљски и
живот на овом свет у. Религиозни стваралац не може прописи
вати упутства како да се чита и тумачи његово стваралаштво.
У Кући светих ратова „вечна женственост“ је, можда, при
сутна, више као лелујава привиђења, неромантични реквизи
тариј пролазнога… Међутим, та књига показује да све што је
пролазно само је симбол, одраз онога што је вечито. Можда
сам завесе виших сфера мало подигао, и показао да небо има
кругове, сфере, од којих свака даља и виша представља веће
степене блаженства. Написао сам књигу о нечему, на шта се
мало писаца пре мене усудило, о живот у после смрти.
Шта црква зна о стању духа после смрти?
Ништа. (…) Бетовен и Гете су чезнули за измирењем Старе
и Нове Европе; умрли су са том неоствареном чежњом. Оно
што је водило увис, у књизи Opus ober, oberlight, није била „веч
на женственост“, већ душа Анђујкина, вечно подмлађивање:
Младост без старости и живот без смрти. Био је то један
друкчији језик, пре свега. Језик апсолутне музике, језик анђе
оски. Језик једне древне изгубљене науке. Језик целовитости,
интегралности. На њему је било могуће и немогуће, дивни су
срети, и измирење Старе и Нове Европе.
„– Ваздух на земљи је загушљив. Стара и Нова Европа, Азија
и Африка, Америка и остали свет, обамире у тешкој и пороч
ној атмосфери. Материјализам без величине оптерећује мисао
и слободу и спутава рад влада и обичних срца. Планета Земља
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је близу тренутка када ће се угушити у ниској себичности, сек
таштву, и подељености. На Земљи нема знакова истинске
надмоћности, то јест Доброте“, туговао је Бетовен за живота
на земљи. На њој не одјекују звуци Десете симфоније.
Земља има много великих људи и уметника, који су то само
на изглед.
Енглезима Бетовен обећа Десету симфонију: да би је заиста
и добили, треба понекад да учине оно што је Бетовен сам често
чинио.
Нек се потруде да науче!
Небо је веза, једна, једина.
Небо над човеком отвара се небу у човеку, и обрнуто.
Из сваког отвореног неба у човеку одјекује мелодија изми
рења новога света са античким…
Књига Opus ober, oberlight, отпочела је онога тренутка, када
је њен састављач, осетио да се анђели и духови окрећу ка ње
му, светлост је долазила одозго, и вид се није уплашио анђела
и духова. Јер они се, понекад, окрећу ка човеку, они мисле да је
човеков говор њихов говор, и да немају другог. То долази отуда
што су они у човековом говору а не у своме којега се (тада) и
не сећају. А чим се окрену од човека, они су опет у свом анђе
оском и духовном говору, те од човековог више ништа не зна
ју… Врата непознатога отварају светлост и музика… анђели…
Природни свет је онај што је под једним сунцем и од њега при
ма топлину и светлост, и томе свет у припадају све ствари које
се помоћу Сунца одржавају. Духовни свет је обасјан блиставом
светлошћу неба у којој се показује све онаквим какво уистину
јесте. Духовни свет је обасјан светлошћу јачом од хладне све
тлости, као што је белина снега, светлошћу која се појачава и
бистри душу, тако да уочава ствари које није раније, све оне
ствари које се не могу обу хватити мишљу везаном за природни
пламен и сјај…
Човек није слика неба по спољњем, него по унутарњем об
лику, јер његова душа прима небо, а спољашње прима свет.
Постоји одговарајућа веза и утицај божанског људског на
све што је на свет у, и зато постоје анђели и људи. Човек је осно
ва неба. У човечијем телу је сакупљено толико небеских диво
та, које не потичу од природе, већ од саобразности, од божан
ског људског Господњег…
Веровала је пастирица Анђујка, дакле – томе је нис у научи
ли попови ни калуђери – да је цео природни свет одговарајући
Духовном свет у.
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Цео природни свет саобразан је духовном, не само у оп
штем, већ и у појединачном што га сачињава. Свака ствар по
стоји и одржава се према духовном свет у, потпуно као учинак
и узрок.
Човек је истовремено и небо и свет у најмањем облику, и у
њему постоји природни и духовни свет. Унутарње, душа, које
припада његовом уму и вољи и вери, сачињава духовни свет.
Све што се збива у спољашњем или природном човеку, зби
ва се и постоји по унутарњем или духовном.
Спољашњи и унутарњи човек одвојени су један од другога,
као што је небо одвојено од света.
Природа саобразности може се видети на лицу човековом.
(…)
Схватиће временом људи пролазни и верујући да посто
је анђели; да је анђео у ствари спој велике памети и велике
доброте.
Пишући Opus ober, oberlight, писац је лечио себе и векове
који су за нама Бакарни, Гвоздени: отклањао је тумор на свом
срцу и на срцу времена. Писао је тугом, разливеном у његовом
срцу, обесмртивши и овековечивши нешто што је веће од ам
биције, осећања и јаче од мисли.
То је небеска љубав у којој има нечег свемоћног, неодољи
вог, непролазног…
И одлазио је даље, најдаље, где Душа, бескрајни, најгенијал
нији, најмоћнији чудотворац, све што је се косне, упија у себе
као левак, прерађује, преображава у непролазно, оживљују
ћи неким чудним животом, обесмрћује неком необичном бе
смртношћу… Ићи за Сведенборговим, Бетовеновим, својим и
Анђујкиним осећањима, за људским осећањима, када са руба
времена и простора чежњиво полете, значи отићи најдаље, зна
чи кренути на немогући хаџилук. Јер, куда то људска осећања
улећу, у какве светове и какве реалности? Да ли мисао прати
осећање, или осећање мисао? Има ли одговора?…
Тумач изгубљене древне науке и анђеос ког заумног језика…

223

УМЕТНОСТ БУДУЋНОС ТИ
У изостављеном поглављу има назнака религијског ства
ралаштва и уметности окренуте будућности. Тумач изгубље
не древне науке и анђеоског заумног језика, открива нам тајну
уметности будућности.
О томе сам аутор изричито вели у једном од интервјуа, ко
ји је дао одмах по изласку романа Трговци светлошћу. Лукић
је дубоко свестан „превласти зла над добрим“, и на неколико
страница износи на видело, мистерију властитог духа:
Прво, у том роману су срушене све оне бројне баријере које
сам ја био поставио између читаоца и себе у претходним рома
нима, нарочито у Литургији…
Овај роман има много више додирних тачака са мојом пое
зијом (Рајска свећа, 1998) и есејима, нарочито есејима о Старој
Европи, старобалканском наслеђу…
Он се чита као једна космичка прича о ослобађању духа…
„Људски дух је у заробљеништву. Ово утамничење ја зовем
‘свет’, стварност света, нужност. ‘Овај свет’ није космос, он
је некосмичко стање издвојености и непријатељства, атоми
зација и распадање живих монада космичке хијерархије.“ То су
речи Берђајева – тачне речи.
Мој телефон се неких вечери „усијава“, зову ме они који су
прочитали Трговце светлошћу да ми изразе своје дивљење и
поштовање, непознати читаоци, архитекте, правници, лекари,
професори… Оно што их одушевљава, што не могу да објасне
себи до краја, то је одважно ослобођење духа и стваралачка
иницијатива.
Моја најновија књига је изгледа лишена сваког песимизма
и скептицизма, егоиз ма и самољубља. Нисам писао Трговце
светлошћу да бих изборио неку своју „улогу“ у оквирима ата
ра наше националне књижевности, напротив. Ужас, бол, очај,
изолованост и трагедију покушао сам – и изгледа успео у томе
– да победим стваралаштвом. У мом најновијем роману посто
ји нес умњив доживљај снаге… Практично, ја сам овај роман
писао и написао радећи упоредо на коначној редакцији веома
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обимне књиге Рајска свећа, о којој се не зна много зато што је
објављена код малог издавача…
Нисам написао роман о овом свет у, о заробљеном и утам
ниченом духу.
Они који су прочитали роман, знају да почиње једним нео
бичним сном, који сам ја желео да прот умачим до краја.
Тако сам се нашао на једном страшном и непролазном пу
ту, на стази којом нико није пре прошао… Био је то узбудљив
и истински пут, био је то балкански троуг ао, место ослобођења
од „утамничености“.
Верујем да сам кренуо у правцу ослобођења људског духа
из окова нужности…
Врло добро знам шта сам написао, али нећу да тумачим
свој најновији роман, поучен примером Данила Киша: да не
узимам „хлеб“ господи критичарима…
Лукић у том разговору не крије да је написао књигу о јед
ном примитивном, немодерном свет у са балканског троугла:
Реците ми барем један разлог зашто бих то чинио? Зашто
бих певао хвалоспеве модерној души? Па ја већ имам пуних 48
година и знам. Знам оно што је знао Берђајев – да је модерна
душа још увек заробљена страхом од светлости.
„Тамним ходницима душа је ишла кроз непросветљену на
уку и стигла је до тамне мистике. Душа још није стигла до
сунчане свести. Мистички преображај се доживљава као ула
жење у епоху ноћи. Епоха ноћи је женствена, а не мужевна, у
њој нема сунчевог сјаја. Али у дубљем смислу читава та нова
историја са њеним рационализмом, позитивизмом, научношћу
је била ноћна, а не дневна епоха – у њој је сунце света изгубило
сјај, угаснула је виша светлост, читава осветљеност је била
вештачка и посредна.“
Лукићева трилогија се, у коначној преради, завршава
овим редовима, једним финалом какав и приличи Десетој
симфонији:
У сећању, у свесном и несвесном, постоји читав амбис у који
је требало – не сурвавати се – него: сићи, до пепела који је семе,
до ишчезлих, истражених, до оних што су се у пепео занавек
распршили.
До оних који сатиру, како би били сатрти.
До оних који варају, како би били преварени.
Јер док не научимо да разумемо мртве на даљину и кроз вре
ме, неће Бог из ништавила да севне.
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И све скривене истине ће се враћати као бумеранг.
Истина – зар је знамо? Зар сва патња и све невоље не изви
ру из незнања? Зар незнање не води у дубље проклетство?
Том „неугаженом, непролазном“ облашћу сам се упутио у
потрази за Витезом-алхемичаром и трговцима светлости, уро
нивши у несвесне дубине и царство мајки.
Зато сам се сетио Фридриха Вилхелма и других својих
снова.
Његова трагична судбина је била огледало.
Као што су и друге нејасне прилике у Кући светих ратова
била огледала, где се оцртавало нејасно целокупно наличје по
стојања и повести.
Да би коначно Кућа светих ратова постала наш град, Но
ви Јерусалим, наша кућа, кућа трговаца светлошћу, требало је
прочитати све што је било написано.
А толико је тога било написано наопако.
Све је требало поново прочитати у чудесном огледалу, па
тек онда поново написати, поштујући строга правила форме
и узимајући у обзир оно што је могло бити – потпуну истину.
Несмирене душе мртвих предака лебде васионом и мисле
своје мисли, и понављају причу о хиљаду година и легенду да
од свих народа само један народ, зна да је пепео семе…
Песник има моћ да додирне ону видовит у и спасоносну ду
шевну дубину, где се још ниједан појединац није издвојио пут
самоће свести да би кренуо једном тегобном странпутицом, где
се још сви налазе у истом треперењу, где осећања и људски по
ступци досежу ван домена људске реалности. Где свест бива
понесена снагом неке подземне струје, као какав беспомоћни
посматрач догађаја…
Ова књига, дакле, има и свог коау тора, оног невидљивог,
непотписаног.
Јер нисам ја све ово написао већ духовна компонента Ви
теза-алхемичара и трговаца светлошћу, који су истовремено и
симбол и мистерија, и израз једне праживотне снаге у балкан
ској души, којој сам помогао да дође на свет…
Прошао сам кроз дебели зид, стваран миленијумима и сто
лећима, зидан најтврђом опеком и најтврђим каменом, као све
тлост кроз стакло.
Нико није могао за мном а да не разбије главу о тај зид. О
томе се постарала судбина. Можда Бог? (Страшна помисао!)…
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ПЕСНИК КОРЕСПОДЕНЦИЈЕ
ИЛИ САОБРАЗНОС ТИ
Лукић је, дакле, од оних песника коресподенције или саобра
зности свих небеских ствари са свим што припада човеку. ХХ
век не зна шта је саобразност.
Доминанти песници или они који вреднују учинак песника
имали су много година да све поставе наопако. Главно обележ
је многих векова, а епохе Хокус-покуса понајвише, је то што се
човек удаљио од Неба кроз љубав према себи и према свет у.
Што се заборавило или порицало, да човек управо и постоји по
саобразности, јер постоји само у зависности од Неба.
Мирослав Лукић није песник епохе Хокус-покуса, он је пе
сник времена и века који долази, песник целог природног света
саображеног духовном свет у, и то не само у општем, него и у
свему што га сачињава.
Лукић је од оних песника који је у осами свога живота ради
је слушао Сведенборга и његове анђеле, а не барабе и умишље
не самозванце и њихове ограничене следбенике. Лукић верује
да се анђели чуде „када сазнају да има људи који све припис ују
Природи а ништа Божанском, и да верују да њихово тело, у ко
ме је сакупљено толико небеских дивота, потиче од Природе,
да чак и разумско човеково од ње долази, док међутим могу ви
дети, ако само мало напрегну ум, да ово потиче од Божанског
а не од Природе, и да је Природа била створена само зато да би
била одећа Духовном и приказивала га у саобразном облику у
последњем од Редова: Анђели такве људе упоређују са совама
које виде у мраку а не на светлости.“
Лукић је – песник светлости. Његов дух се обликовао у
ономе што је битно; овај песник је живео и живи у земаљском
телу, можда ће такав у суштини остати кроз целу вечност?
Поезију овог песника тек треба разумети, читати, расветља
вати; верујем да ће овај песник тек написати најдубље своје песме.
Јер овај се песник дуго припремао, за другачије; другачији
је човек чије мисли потичу од Духовног света. Можда се овај
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песник родио у чистом незнању, да би потом, божанским сред
ствима, уметничким, рвањем са оним што је његов Опус Вечи
ти чудесни коренови, био приведен Небеској Хијерархији. Лу
кић је имао такав стваралачки развој који се може упоредити
једино са саображавањем семенки биљног царства: „Семенке
израстају у дрвеће, развијају лишће, производе цвет па затим
и плод, где смештају нове семенке. То се одвија поступно и по
казује у дивном реду, а не може се описати у мало речи. Били
би потребни томови, па ни онда не би биле доступне науци све
унутарње тајне које се односе на поједине радње.“
Дакле, оно што је створено и што је већ семење Лукићеве
уметности, Опус Вечити чудесни коренови, има небеску снагу
нових семенки.
Опус Вечити чудесни коренови израстао је из Уметности
махагонија. Лукић је, донекле, испунио извесну празнину на
сталу одласком Пекића, Киша, Жике Павловића, Џунића… Као
песник, имао је више среће, другачију биографију и пожељни
ји стваралачки развој у однос у на споменуте писце. Али, када
је реч о сличностима са споменутим српским писцима постоје
и разлике: Лукић је много написао и објавио, као Пекић а на
рочито његов земљак Павловић. Међутим, као есејиста, Лукић
није досадан, мегаломан; није тетовиран тетоважом епохе Хо
кус-покуса. Лукићево дело ће, верујемо, вршити делотворнију
критику у српској књижевности од официјелних бастиона срп
ске књижевне критике и литерат уре.
Лукићев Опус Вечити чудесни коренови, верујемо, сам ће
се изборити против унапред скројене и одређене улоге књи
жевних мештра, међутим, за то ће бити потребно много више
времена. Ови редови су морали да се напишу, да би се расве
тлило скривено зло у оквирима официјелне српске књижевно
сти: Лукићу се дало, верујемо, да подигне митско – бајколико
– маћехинско корито наших смешних, ситних и анахроничних,
тривијалних и промашених савремених мајстора књижевних
неистина.
Као главни уредник и издавач, први сам у Србији у веома
мучна времена схватио значај објављивања сабраних радова М.
Лукића: схватио сам дубоки књижевни, култ урноисторијски,
религиозно поетски значај и значење Лукићевог стварања у це
лини. Захваљујући тој околности, било је могуће усудити се и
кренути у издавачки подвиг оне врсте какав је био објављи
вање 32 књиге Уметности махагонија 2002. године, макар као
пилот-издања. (Макар као библиофилска издања.) Штампа,
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критичари, јавност нис у видели шта им се догађа испред носа
чином објављивања целине опуса М. Лукића: каква је то добит
за српску култ уру и књижевност. Лукић је стваралац респек
тивног формата, и у квантитативном и квалитативном смислу,
творац је богате књижевноуметничке ризнице повезане не
раскидивим нитима са тамним вилајетом необичне зоне ста
робалканскога наслеђа, унутрашњом географијом, духовним,
симболичним, субјективним земљописом североистока Ср
бије, Дунава и Црног мора, и колевке староевропске култ уре,
мита, из чије се огромности овај, пре свега песник, и писац, већ
деценијама упорно, стрпљиво и мајсторски пробија ка врхов
ном и највишем, ка нечем универзалном – задатку уметности
будућности: помирењу Старе и Нове Европе.
Поглед овог песника иде много даље од погледа његовог
ока, и до Сунца и до звезда које су тако далеке, до Космоса. То
је писац који мисли дубоко, онај који зна да унутарњи вид, онај
што припада мисли, има још шире простирање од погледа ока.
Дело овог писца стреми Небу и божанском виђењу, бес
крајној енергији простирања мисли; овај писац има идеју о Бо
гу и о анђелима; он зна да је божанско у облику човека и да су
анђели небески људи.
Лукићев Бог је Онај Бог, из Трећег завета, који никада не
врши насиље на човекову свест.
Лукић дакле, и као човек и као писац, има идеју о Небу, о
божанском, од кога проистиче небо, и он се може уздићи до
првог уласка у небо, и даље. Јер, по томе се овај писац разлику
је, не само од својих савременика писаца, у земљи и ван земље,
као и од својих саплеменика, што од себе није одстрањивао
утицај Неба властитим умом и злом живота, није угушио у се
би оно небеско и божанско усађено.
Овога су писца покушавали да маргинализују, гурну на
споредни колосек судбине и позвања, непозвани најблаже ре
чено: они који хоће једног видљивог Бога, они који су га угу
шили властитим умом, и они који су то учинили злом свога
живота, који неће никаквога Бога…
Како да се помире са чињеницом постојања оваквог једног
духа, какав је Лукићев, и једни и други који појма немају о уса
ђеном веровању, кога у њима нема? Јер већина оних, били тзв.
песници, писци, уредници, новинска пискарала и многи други,
који немају идеју о Небу, из кога све проистиче, такви се не мо
гу уздићи ни до првог уласка у Небо. Такви никада не доспевају
ни на Прво, ни на Друго, ни на Треће небо.
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Лукићу је, верујем, понављам, дато и задато много. Зашто
баш Мирославу Лукићу? Најкраће речено: зато што је овај пе
сник већ постао, као песник, романописац, есејист и антологи
чар, добитник баснословне награде – награде Судбине. У Ср
бији је коначно рођен песник – понављам – који није ни Румун
а ни Египћанин, ни Грк ни Американац, ни Циганин ни Кинез,
који је један од најбољих представника своје култ уре и расе.
Разуђеношћу свога дела улива се у непрекидне токове нацио
налне и европске поезије својом неисцрпном енергијом, силом
осећања и сазнања, развијајући осећање бесмртности и осна
жујући посао Христовог човека у овом живот у. Бог је у овој
поезији важан, јер онај који доиста осећа Бога, осећа и бесмрт
ност. Такав је овај песник који се разрастао Богочовеком: он
зрачи божанским бескрајностима, осећа се бесмртан и бескра
јан на свим тачкама свога бића; а то потврђује Бршљан око мла
дости. Хуманистички прогрес – смрт, није оно што прожима
ову поезију, већ радосно начело богочовечанског прогреса: бе
смртност, њена неопходност. Лукић је могао да створи овакву
једну књигу, и друге, зато што је имао уравнотежен, врло под
стицајан стваралачки развој. Бршљан око младости потврђује
и старинску околност да овај човек није залутао у књижевност
и поезију. Овом књигом, у којој је сабрана већина онога што је
написао као млад човек, Лукић је ушао у време, и самим тим је
ушао у предсобље вечности. У овој књизи су дата уводна осе
ћања Лукићеве поезије, која су се богочовечношћу претворила
у вечна. И зато ове песме, ма колико се читаоцима чиниле ту
жне, нис у више мука песниковом духу…

*
Лукићев песнички опус је ризница, добро осигурана и
утврђена. Не могу је опљачкати варвари и разбојници; то је од
брана песништва и истовремено испуњавање дужности срп
ских песника с краја XIX и XX века, дужности које они нис у у
потпуности испунили: омогућавање високе култ уре стварањем
база у родном језику и иживљавањем најзначајнијих и врхов
них чежњи. То што је створио, то је поклон будућим нарашта
јима. Јер, Лукић је истовремено и савременији но ико, и смели
ји и поноснији него други песници и тврдо иде са временом и
није у његовом запећку. Он је и довољно модеран, и за Европу
и за свет, јер је у читав свој рад уложио много напора, тешког
понирања и благодарне екстазе, али је истовремено и древан.
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Он се мимо благослова и пристанка лене, официјалне и па
ушалне српске књижевне критике, није ограничио на површно
и артистичко, на подупирање ове или оне струје, овог или оног
књижевног клана.
Лукић није, што сматрам врло битним, кукавички избегао
изазове претходних песничких нараштаја: мистично иску
ство, песнички лавиринт. Лукић није побегао од реалности;
вратио јој се и враћа јој се са неисцрпном енергијом, као што се
упорно и стрпљиво враћа стваралачким књижевним идеали
ма; и зато је он победник, јер се подао интуицији која наилази
на песнике после очајних пораза, подвргао се дубљем сређивању
које је било неопходно. Надокнађивао је све што је пропуште
но. Силазио је до дубина до којих су силазиле раније генерације у
Европи, уронио је у мит, у мистику и религију, и по цену напора
целог бића дао је дела, књиге песама, романе, есеје, која су има
ла и сву драж новине (не књижевне самоубилачке авантуре!),
и духовну истину која је одавно била потребна народу којем
припада рођењем…
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БЕЛЕШКЕ

Већина текстова у овој књизи, прелиминарно је објављена
по нашим листовима, часописима, зборницима (Борба, Данас,
Алманах за живу традицију, књижевност и алхемију, Брани
чево, Трећа Србија, Реч народа), или у мојим књигама. Овде су
ти текстови, сабрани на једном месту, прегледани, понеки пре
компоновани (пре свега – текстови о М. Лукићу).
Пролошки текст „Размишљање о Орфеју и Сотони данас“
прелиминарно је писан за зборник УКС на тему књижевности
и насиља. Овде се објављује под новим насловом.
Прва целина књиге „I МИТАРЕЊЕ ЧУДОВИШТА“ доно
си кратке есеје и интервјуе, осврте, беседе, и мало жешћу тзв.
друштвену критику: „Амблем тајног писма света“, „Писање
је моја права и прва награда“, „Коленике – вретено?“, „Ми
тарење чудовишта“, „Парохијски дух српске књижевности“,
„Мајстори за бојадисање вуне“, „Трагом једног морала“, „‘Му
шка менструација’“. На ово се надовезују уводници, које сам
у једном краћем периоду писао из недеље у недељу за пожа
ревачки лист Реч народа: „Задушне бабе“, „‘Слоновски вила
јет’“, „Гастарбајтерске касарне“, „Безоловне кабадахије“, „Made
in Pozarevac – алева паприка“, „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“, „Прилог за непостојећи јав
ни нужник“, „… Ђелем, ђелем …“, „Како се решити покојника“,
„Бамбиленд“, „Лецедерско срце“, „Савремена Барбика“, „Групни
портрет са дамом“, „Жуто дугме“, „Дрвени адвокат“, „Светлост
слеђених суза“, „Сачувати достојанство“.
Друга целина доноси, како и стоји у наслову „II ПРЕПЕ
ВИ Влашке басме“*, препев влашке басме „Добро јутро, реко
Јорданска!“
*)

Тако гласи наслов рукописне збирке забележених влашких народних умотвори
на. Забележили су их Александар Лукић, тада главни и одговорни уредник књи
жевног часописа Браничево, родом из села Мишљеновца, и Бен Младеновић,
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Трећа целина доноси, како и стоји у наслову, „III ПОД
СТИЦАЊА“, писма сарадницима која сам слао, као уредник
Браничева бројним сарадницима, подстичући их да проговоре
професор географије, родом из Аљудова. Забележили су их током 1992. године
у селима Аљудово, Кобиље, Манастирица и Велика Слана. Све је те примере из
ворних народних умотворина са влашког на српски препевао Александар Лукић,
и највећи део те збирке објављује се овде. Погледајте те изврсне примере, када је
реч о басмама, о самом тексту влашких басама: из њих блистају природа и дух,
сила и енергија која подстиче. („Та сила, која не респект ује квантитет, којој и це
лина и појединости служе као њени путеви спроводници и канали, шаље свој
осмех јутру, и укапљује своју суштину у сваку кишну капљицу. Сваки нас моме
нат и свака ствар упућује на то, јер може мудрост деловати у свакој форми. Она
је у нас сас ута као крв; она нас трза као бол. Она долази к нама као задовољство
или радост. Она нас обавија у тмурним и меланхоличним данима, као и у данима
веселог рада. Ми никад не упознајемо одмах њезину суштину, него тек после ду
го времена“, Емерсон, Природа.)
Налазећи се негде у близини средишта, географског и митолошког центра Балка
на, Звижд и Хомоље представљају једну област, која је стицајем околности, била
као нека врста природног резервата, упркос свему напред реченом. Да ли је при
рода овог поднебља богата или сиромашна? Она је од оне материје, једне једине,
од које је сва васиона, од материје која има у главном две особине. „Природа је
увек доследна и ако се чини, да поступа кадкада против својих рођених закона.
Она се држи својих закона, и у исто време гази преко њих. (…) Простор егзисти
ра за то, да се земаљска створења могу распоредити и једно од другога растави
ти. Међутим, оденувши птицу перјем, даје јој могућност да може свуда боравити.
Она ствара увек у правцу савршенства, али, уметник иде натраг, тражећи мате
ријала и изнова почиње с првим елементима, и ако је уметност знатно одмакла
напред. Да није тако, све би пропало. Кад погледамо које уметничко дело, чини
нам се, да смо завирили у систем правилних промена. Биљке су омладина света,
спремнице напуњене здрављем и снагом, али оне опипавају пут према горе, пре
ма свести. Дрвета су несавршени људи, и као да тугују што су привезана за једно
место… Јавор и папрат су још непокварени, но, и они ће без сумње чим дођу до
свести, проклињати и клети…“ Присетити се овде Емерсона ваља и због оних
неколико мисли, поред осталог, да: Све оно, што је у нама најбоље, воли природу.
У нашем завичају, Звижду и Хомољу, увек сам видео јасно да је човек пао, али да
природа стоји усправно, и служи као нека врста диференцијалног показатеља,
да покаже одс утност или прис утност божанског осећаја у човеку. Да ли је би
ло случајан онај наслов руковети преведених влашких народних песама који сам
објавио пре четврт века: Изворчић са водом? Не. То поново схватим, затекао се у
неком влашком или српском селу Звижда и Хомоља, или у нашем родном Ми
шљеновцу, шетајући обалама потока. „Клобучасти вртлог на површини потока
уводи нас у тајну механику неба. Свака је шкољка на обали кључ за то.“ Народне
умотворине ме привлаче својим магнетизмом, као и природно развијање најком
пликованијих форми…
(„Природа је инкарнација духа и враћа се опет духу, као што од леда постаје опет
вода и гас. Свет је стрмоглављени дух и та етерична есенција гледа увек, да се
опет претвори у стање слободног духа. Отуда долази сила и оштрина утицаја
природних предмета, органских и неорганских, на дух. 6овек у заточењу, човек у
кристалу, човек у биљци говори са безличним бого-човеком.“)
Александар Лукић и Бен Младеновић забележили су своју збирку у крају кроз
који се пролази када се иде у Хомоље, о коме говори г. Милојковић, у предворју
Хомоља. Учинили су једну изванредну ствар. Учинили су доступним део драгоце
ног народног блага Звижда и Хомоља и сачували га за будућа времена. Увек сам
изнова, са изузетним узбуђењем читао, нарочито, крај Лукићеве – Младенови
ћеве збирке, песме VII и VIII циклуса, међу којима има ванредних примера. За
писивачима и преводиоцу се посрећило да нађу праве казиваче и најбољи израз.
(Преузето из Алманаха за живу традицију, књижевност и алхемију, М. Л.)
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о акт уелним и горућим проблемима савремене српске књи
жевности – „Бездана уметност?“, „Успех и неуспех у живот у
и литерат ури“, „Тражење Србије и њеног изражавања“, као и
образложењa: „Милановић и Дамјанов добитници књижевни
награде ‘Госпођин вир’ за дела Пола века ћутања и Историја
као апокриф“ и „Зашто је књижевна награда ‘Госпођин вир’ за
2009. годину додељена Вуку Драшковићу“.
Четврта целина „IV УМЕТНОСТ БУДУЋНОС ТИ“ доноси
текстове – огледе о уметности будућности, писаних на основу
моје књиге огледа Јеванђеље Мирослављево која је готово непо
зната широј читалачкој публици у Србији.
Тако су се, сабрани, на једном месту, овде, нашли многи
моји текстови расути на разним странама. Повезује их оно
на први поглед невидљиво, неизрециво, оно између – мита
рења чудовишта и уметности будућности, дух критичара-пе
сника, крст ако хоћете, и раст урање магле, која гуши српску
књижевност…
У Пожаревцу, првог дана пролећа 2010.
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