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Ви на ве ро ва суд би на и упут.                      
До зи ва ње ли те ра ту ре

Ка кви су ис хо ди срп ског мо дер ни зма? Је ли дозва
налитература?1 Ако су штин ски ни је, за што ни је? Шта 
или ко је то оне мо гу ћа вао, спре ча вао?2

1) „Нашнародизрадиојесебизасвојепотребеисвојусрећуусменукњижевност
великогполетаивисокогстила.Мисмо,удубинииусржи,висококњиже
ваннарод.Србису,нарочито,признаванизанародпесниканаосновусрп
скенароднепесмекојаимавеличанственопоетсконадахнуће.Послеусмене
књижевностипојавилисусењениподражавачи,изадоцнелиепигони.Онису
несамослаби,негосуимитирајућионоштојеопипљивоиштосенајлакше
имитујеунелинекуврстутрулежиусамокњижевнотело.Дешавалосече
стокоднасдасмоистранекњижевностиимитовалинаслучајаниповршан
начин.Итаквеимитацијебилесукобнејерсузадржавалеправиразвој.И
оненисудобациледокњижевности.Књижевностмора бити стваралачка.
Оназахтевавеликидуховнииизразнинапор.Оназахтевадубокомистичко
искуствоцелогбића.Књижевностјеобластдуховна.Бездухакојибијесве
тлоистваралачкипрожимао,онајепуконабрајањекртихиглухихречи.
Утокунашенедавнекултурнеисторијеистицалесусекоднастезеруског
нихилистеПисарева.ОнједиректниинспираторСветозараМарковићау
погледукњижевности,иЈованаСкерлића.Овисуодлитературетражили
непосреднусоцијалнукориститоудухусвојихсоцијалнихтеорија.Књи
жевностјеималадаихилуструје.“

2) (Би ро крат ски пи сци) „Ониимајумртвишаблон и ништаимпрекотога
нетреба.Такозванисоцијалнитеоретичарибилисутакођепротивње(сле
де ће пле ја де пи са ца, књи жев ни ка – ар ти ста: Ан дрић, Кр ле жа, Цр њан ски, 
Ује вић, Р. Пе тро вић, На ста си је вић… – на по ме на при ре ђи ва ча). Тосуљуди
којисмртномрзекњижевностихоћедајеунизе,даодњествореслушкињу
очајног духовног схематизма, коменемаимена.Ифељтонисти супротив
ње.Тосуљудикојинећедоживљајипрелазеолакопрекодушеиживота.
Инајзаддолазиисломкритикеимерила,јерсевредностневидиувеликом,
мистичномнапоруцелогбића,негосепрокламујуповршинци,случајнепри
сталицеслучајнихпокрета–закњижевностистинску.
Епигонство,бирократија,дидактикасвакеврсте,фељтонсвакогнеукуса,
литерарнатрулежичемернабирократскаписанија,освојилису.Онииду
нанас у смакнутомстроју. Јединоштоостаје за одбрануиутеху,то је
правалитература.Акојенеостваримоудовољнојмерими,нашеделодовр
шићегенерацијекојетекимајудадођу.Утонулисмодогрлаубезданибрлог
неписмености,дидактике,фељтонаистерилногсхематизма.Аумиремоне
одтоготровногбрлога,негоодболазалитературом.Каочинима,нашим
мистичнимнапором,нашомчежњом,нашимболом:
–Мићемојеипакдозвати!
Београд,фебруара1938.СтаниславВинавер“
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Од умет нич ке ве ре по ка за ла се делотворнијомистра
шнијомисторијскастихија,фатум, рђа ва бес ко нач ност. 
По не ки рет ки пре жи ве ли при ме рак ре не сан сног ду ха био 
је у Ср би ји кра јем че тр де се тих, осу ђен на „че ка ње глу
хих“! Че ка ње ко јих глу хих?3 – Ви на вер је уми рао сре ди
ном два де се тог ве ка, гле да ју ћи Пребољенживот старог
изгнанства/Прекаљенпоразунедоглед/Звукомисјајем
јечепространства.

3) Че ка ње глу хих

Чекањеглухихпрастарасила
Кадаумутномсклописерад
Узначајтамнискојимасеслила
Пореткомтешкимзрелогаслога
Идеусребразвезданиплод
Узаносмутничеликастрога.
Пребољенживотстарогизгнанства
Прекаљенпоразунедоглед
Звукомисјајемјечепространства.
Зрацимашибамолитвајасна
Муњамасечепроклетство
Металнеславескованјеред.
Виолинакружнихнеумитнесвиле
Каддревнихмелемараспевајусој
Васионскипутикрвавозацвиле
Ивезујубићаубуновниспој.
Виолинестрасненатпевајувиле,
Видљивихсунацадокнезамрерој,
Ипепеломзвездавидикепрекриле
Инескладнихзнањаотргнесестрој.
Чеднихвиолиналадутрнепрамен
Чувставаисконскихопколинасчопор
Одслаткогамрака,награницизла–
Пророчкихпијанствабукнецрнипламен
Видовитихсновастегнезаносопор
–Задалекихјезатајнуслутњутла.
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I

„Уми ре мо не од тог отров ног бр ло га,               
не го од бо ла за ли те ра ту ром“

1

Два на по ред на ко ло се ка: нај зва нич ни ја,                         
тј. би ро крат ска књи жев ност, и – без да на

Ко ће на пи са ти објек тив ни ју и до ку мен то ва ни ју, кри
тич ки ин то ни ра ну исто ри ју но ви је срп ске књи жев но сти у 
ко јој би нај зва нич ни ја, тј. би ро крат ска књи жев ност би ла 
подвгр ну та нај ри го ро зни јој ства ра лач кој ре ви зи ји, чи ме 
би, мо жда, био утрт пут и пи са њу ма кар крат ке исто ри је 
безданекњижевности? Не ки но ви Ђа вобогПи сац (ка ко 
би ре као Мр кић), не ки но ви све ти мон струм, ко ји би у 
мно го че му за ме нио на из глед не за мен љи вог Скер ли ћа, тј, 
то ли ке бле де ко пи је јед ног Скер ли ћа?

По сто ја ли су мо но по ли, ко ји су са хра ни ли то ли ко та
лен то ва них љу ди, ко ји су пи са ли, али ни су има ли где да 
об ја вљу ју. Мо но по ли си сте ма су са хра ни ли и це мен ти
ра ли не са мо мно ге по тен ци ја ле, не го и кон крет не љу де, 
ства ра о це. 

(Је дан од до ка за: СлучајпрофесораМладеновића, ско
ро не ве ро ва тан, али до го дио се и обе ло да њен је по сле 
сто го ди на са мо ће!) (Ко ли ко је од лич них ру ко пи са у мо
но пол ским ко му ни стич ким пред у зе ћи ма од ба че но због 
ку ка вич лу ка на мет ну тих уред ни ка? То ни је хи по те тич
ко пи та ње. Об ја вљи ва ни су ру ко пи си пе сни каму та на та, 
по доб них, след бе ни ка – ко ји и да нас му те во ду, и на ме
ћу оно што је сву где у све ту, па и у Евро пи, по ра же но, 
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ана хро но.) По гле дај те, ко се, ов де у Ср би ји, бу ни про тив 
брзогписањаиобјављивања. Про ше тај те ма ло ин тер не том.

То су љу ди ко ји већ има ју не ке по зи ци је и ко ји се бо је 
да ће их из гу би ти… Да кле, не ма раз ло га да се стра ху је од 
бло гос фе ре. Ево, по гле дај те оно што су по кре ну ле бе о
град ске Заветине, је дан из да вач ко ји је де це ни ја ма био 
иг но ри сан од на ших штам па них ме ди ја и та во рио у ге
ту ма лих ти ра жа. Заветине пу бли ку ју чак и оно што је 
у зе мља ма ис точ не Евро пе, али и дру где, до пре де се так 
го ди на би ло не за ми сли во. Заветина из да на у дан до но
си оби ље тек сто ва, пре све га но вих пи са ца, али и дру гих 
ства ри. Тим БлогосфереЗаветина до пу стио је свим по се
ти о ци ма СазвежђаЗаветине да из не су сво ја ми шље ња о 
об ја вље ним по сто ви ма, без об зи ра ка ква би ла… Бло гос
фе ра пру жа при ли ку ствар ном ви ше гла сју да до ђе до из
ра жа ја… Ме ђу тим, и елек трон ско из да ва штво, мо же се 
зло у по тре би ти. Све се мо же зло у по тре би ти, па и бло го ви. 
Ту би за и ста мо рао да по сто ји не ки усво је ни етич ки ко
декс. Бло го ви би мо ра ли да бу ду про фи ли са ни, да има ју 
сво је лек то ре, ко рек то ре, уред ни ке. По сто ји ве ли ка до бит 
од бло гос фе ре. Мно ги по зва ни до би ја ју при ли ку да из не
су сво ја ми шље ња, да бу ду из да ва чи, ди стри бу те ри. Без 
ве ли ке ма те ри јал не по др шке моћ них ин те ре сних гру па 
(ма фи је, по ли тич ких пар ти ја, у крај њем слу ча ју без по
др шке др жа ве).

Из да вач ки и ме диј ски мо но по ли не ка да шње ко му
ни стич ке др жа ве ни су се мно го и су штин ски из ме ни ли у 
овом тран зи ци о ном раз до бљу ко ји би тре ба ло да бу де но
во ка пи та ли стич ки, али по мно го че му, по го то во у кул ту ри 
и ли те ра ту ри, они су још увек ри гид но нео ко му ни стич ки. 

У јед ној ма лој зе мљи као што је да на шња Ср би ја, 
ве ли ки је лук суз има ти два удру же ња књи жев ни ка са 
пре гло ма зним члан ством и управ ним од бо ри ма у ко
ји ма сто лу ју и вла да ју исти. Књи жев ном жи во ту и кул
ту ри и књи жев но сти Ср би је при ме ре ни је би би ло јед но 
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удру же ње књи жев ни ка, ко је би де ло ва ло и жи ве ло и ути
ца ло на на чин на ко ји је то чи ни ло ово удру же ње у пе ри
о ду сво га осни ва ња или ре не сан се. 

Књи жев ном жи во ту, здра вом и успе шни јем, ни су по
треб не би ро кра те, ко те ри је, сек те, ли сто ви ко ји све ви ше 
ли че на ру бри ку in me mo ri am. Удружењатребадасепро
чистеизнутра,даодстранеизсебесвеонеамбициознечла
новекојисуту,иулитературууопште,залутали.

Јер, да нас, нај ве ћу ште ту срп ском књи жев ном жи во
ту, ли те ра ту ри, и ре ал ној ства ра лач кој кри ти ци, вред но
ва њу и пре вред но ва њу, ште те баш та кви. Не ка се вра те 
по ли ти ци, по ли ци ји, ди пло ма ти ји, пра ву, жур на ли сти ци, 
и дру гим обла сти ма из ко јих су пер фид но уба че ни у књи
жев ни еснаф са на ме ра ма, сек та шким и ште то чин ским. 
Ђа вол ским.

Раз вод ња ва ју ћи нај зва нич ни ју књи жев ност, би ро крат
ску књи жев ност, ка ква још увек жи ла во оп ста је, за хва љу
ју ћи по др шци Ђа во ла. По ти ску ју ћи оне ма ло број не и рет
ке, пред став ни ке без да не књи жев но сти.

Ко шти ти ове дру ге у овој зе мљи од уј дур ми оних пр
вих? Ин сти ту ци о нал но и кон фе си о нал но ни ко – и то је 
жа ло сна исти на. На бра ни ку без да не књи жев но сти да нас 
сто ји самоједнакњижевнанаградаистогимена, ко ја је од 
сво га осни ва ња ме та нај ти ра жни јих днев них но ви на, уз 
по моћ јед ног фељ то ни стеин три ган та и бив шег пе сни ка
све зна ли цеци ни ка, ко ји се про чуо „пљу ва њем“ на вод них 
де ну ци ја на та и ве ли ка на тзв. би ро крат ске књи жев но сти…
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2

Но ва исто ри ја срп ске књи жев но сти. Тра ге ди ја
За кључ на пре ми са: Бистраводаукојојсе
видемногежабе

Ви на вер зна да је исто ри ја срп ске ли те ра ту ре не вер но 
пред ста вље на од ста не струч ња ка са уни вер зи те та (1936) 
и твр ди: „Це ло куп на исто ри ја књи жев но сти на ше има да 
се на пи ше по но во…“

На во ди и ар гу мен те. Пи ше и о сво јој књи жев ној ге
не ра ци ји, уве рен да су ње ни при пад ни ци на шли пут за 
об но ву, про ду бље ње и за пра ви ства ра лач ки за мах. „Јед
на пе сма, мо жда чак и јед на ре че ни ца то га што смо ми 
на пи са ли и из ре кли би ла је књи жев но ва жни ја но сва 
на гва жда ња мр твих схе ма ти ча ра.“ Упр кос то ме, „наш 
је по ло жај био те жак и не мо гућ. Јер ста ре ге не ре а ци је 
схе ма ти ча ра, ра зних слу чај них про фе со ра и вас пи та ча 
омла ди не ни су до зво ли ле омла ди ни да она уђе у књи
жев ност и у жи ви из раз пре ко на ших из во ра. На про тив, 
они су омла ди ни да ли сва ко ја ку цр во то чи ну, а нас су от
стра ни ли… На тај на чин мо ја ге не ра ци ја ни је мо гла да 
из вр ши ути цај на омла ди ну и на ши ро ку јав ност, а ни је 
јој се да ло ни да до ђе до из да ња сво јих спи са. Ми смо би
ли из во ри ко ри сни за на ци ју ко је су по ку ша ли да за тр
па ју. Ме сто во де са на ших из во ра омла ди на је, жед на и 
жуд на, до би ла фил три ра но бла то и жа бо кре чи ну. Мла ђе 
ге не ра ци је ко је су про шле кроз та кву гим на зи ју у вла сти 
схе ма ти а ра и му ми ја, до би ле су у гим на зи ји од врат ност 
пре ма књи жев но сти. Мно ги од њих на па да ју књи жев ност 
и кул ту ру ми сле ћи да је то со ци јал ност.“

Ви на вер је све стан да се ње го ва књи жев на ге не ра ци
ја на ла зи из ме ђу че ки ћа и на ков ња. Из ме ђу пре жи ве лих 
схе ма ти ча ра и тзв. со ци јал них кри ти ча ра. Имао је ве ру 
да ће књи жев на прав да пре ма ње го вој ге не ра ци ји би ти 
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ис пу ње на – у исто ри ји срп ске књи жев но сти, ис ти ца њем 
у пра вој зна чај ној пер спек ти ви. Да ли се то до го ди ло, ма
кар при кра ју 20. ве ка? До не кле. Де ли мич но. 

Ви на ве ро ва ге не ра ци ја ни је ус пе ла да се раз ви је кроз 
жи вот ка ко би то би ло ко ри сно и у ме ри у ко јој би то би ло 
ко ри сно и за њу и за це лу ши ро ку за јед ни цу. Тра ге ди ја Ви
на ве ро ве књи жев не ге не ра ци је је сте тра ге ди ја срп ске кул
ту ре… Ви на ве ров Древнидух.„Писати,употребљаватии
уобличаватимногомисленоградиворечиипојмоваурит
мичномколебањуисвесномзастоју,устрасномпрекидуиу
истрајномпоносубудноће–нијелитобитиБогиствара
лац,намахове,навечностипонорнеислатке?Битиписац
значибитиБогитонеонајкојибуновнопочивасамусеби
уморан,негоонајкојијеупуномтокускладаинесклада.И
јошнешто,каоиуигринајприснијојитоликоодговорној,
дајеживотупитању;космедасеусудидаупустивласт
надматеријаломукоји,поредречиипојма,улазиинасиље
противкогаћесесвеугњетеноидомамљеносветитиако
муседозволидасеотмеивратимузициидаљинама?Све
субоговеуништилањиховарођенастворења,беснаодреда,
одјединства,одизраза,ододлучнејасности,одмноголиког
прелаза,одтешкогпроклетствадубљегживотанакојибе
хуосуђена.Писати:Бог,боритиседаостанемБог,битиу
сталнојопасностидасепретворимуништавило,живети
самоиискључивопобедом.” („За ко га пи шем“, Чардакни
нанебуниназемљи, Бе о град 1938, 149)

У тек сту „Кул ту ра на рас кр шћу“ (пи са ном 1929; об
ја вљен у већ на ве де ној књи зи, 116–117), кри ти ку ју ћи по
гре шку Г. Ге зе ма на, Ви на вер, твр ди да „ве ли ке кул ту ре не 
мо же би ти без ин ту и ци је и ства ра лач ког про зре ња. Ду
жност је да на шњих пе сни ка и кри ти ча ра да ту ин ту и ци ју, 
те ду би не да ду, ма и по це ну сме шно га. Да на шњи пи сци 
мо ра ју да на док на де оно што су про пу сти ли ста ри ји: да 
ова пло те страст ин ту и ци је, же љу ду хов ног про ду бље ња, 
сми сао уну тар њег жи во та.“
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Ви на вер ми сли да ће доћиновипесницииновиритмо
ви,кадаседушевни,унутрашњиживотпродуби. Тај „но ви 
пра вац“ у по е зи ји на зи вао је космичким: „Ко смич ки не 
зна чи да се го во ри о зве зда ма, сун ци ма, ме се ци ма, као 
о не ким по зо ри шним ре кви зи ти ма. Ко смич ки зна чи да 
се по ла зи од основ ног осе ћа ња це ле це ли не, ко смо са, од 
јед ног ве ли ког осе ћај ног је дин ства, ве ли ког ста ња ду хов
ног ко је об у хва та сми сао за јед ни це. Из то га ста ња ука зу ју 
се по је ди ни де та љи, као по је ди не слу чај но сти, ко је до ла
зе у од нос са за јед ни цом и опет се гу бе. Ко сми ча ри су у 
исти ни што и без број ни пе сни ци ми сте ри ја и ре ли ги ја.“ 
Ви на вер је слу тио да ће се срп ска кул ту ра и књи жев ност 
раз ви ја ти ства ра лач ким на по ри ма „но вих на ра шта ја, ко ји 
ће пре ћи пре ко по вр шно га и бе зна чај но га ра ци о на ли зма 
и омо гу ћи ти тра ди ци ју уну тар ње га жи во та“ (117).

Цен трал на фи гу ра срп ске мо дер не књи жев но сти, об
ја вљу је 1952. го ди не сво је Патентнописмо, под на сло
вом: Освајањесна.

Свекриндокрина,бездантишина,
Вртлогврлина,суморсуштина–
Свесераскрајаустобескраја,
Устоочаја,стоодношаја
Устодивљина,стодавнина.
Сваморабрујебезмерјемструје,
Мирисирујенесвестмилина,
Потоцихујебестрвпланина–
Свегујезујејезомолује
Безноћједана–безвластдаљина.
Тимсрцемврелим,свенадносмерним,
Тимсмелимтрудом,свимузалудом,
Свимнедосудом,свимнерасудом,
Томслашћухудом,превлашћулудом
Тимбићемзрелим,горкочемерним:
Букнитебудно,бескрајескројте,
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Складитеразвој,обликеспојте
Зглобитевреме,безбројезбројте–
Штонећецветом–сјајемосвојте.

                          (30.децембар1952.)

То, пи ше, Ви на вер – три го ди не, пред, сво ју, смрт.
Раз вој – стваралачкиразвој– по јам, ко ји, за о би ла зе – 

тзв. на мет ну ти или са мо про гла ше ни кри ти ча ри би ро крат
ске књи жев но сти, или му не при да ју зна чај ко ји ствар но 
има, ту ма чи у срп ској кри ти ци или књи жев ној исто ри ји; 
то је оно о че му пи ше зре ли Ви на вер; тра же ћи од умет
ни ка да ра де на ускла ђи ва њу сво га раз во ја. Стваралачки
развојимногихсрпскихуметниканисубилипожељни… Ако 
би се по гле дао ства ра лач ки раз вој мно гих срп ских пи са
ца, па и оних нај и стак ну ти јих, па и оних ко је је Ви на вер 
хва лио и под сти цао на њи хо вим књи жев ним по че ци ма, 
од Ви на ве ро ве смр ти па до 2000. го ди не, по гле дао кроз 
уве ли ча на со чи ва, ви де ло би се, да не ма пи са ца и пе сни
ка, чи ји се опус, или по је ди нач но де ло, за вр ша ва ап со лут
ним, да не ка жем Бо гом, јер то мно ги ма мо же за зву ча ти 
чак па те тич но. Дру гим ре чи ма, у дру гој по ло ви ни 20. ве ка 
нема – ве ли ких ства ра лач ких кон струк ци ја, у оном сми
слу ка ко је то раз у ме вао Ви на вер (на во де ћи као при мер 
Тајнувечеру Ле о нар до ву). Има умет нич ких де ла у ко ји ма 
је дат жи вот у кр ва вом и бит ном све до чан ству јед ног зна
чај ног тре нут ка, и вр ло ма ло, вр ло ма ло де ла у ко ји ма се 
жи вот пре о бра жа ва ра ди ви ше и ве ће кон струк ци је, у ко
јој се чи та о ци лак ше сна ла зе. У тим ко ле ба њи ма, пре вла
ђи ва ло је пр во, то ком чи та вог 20. ве ка. Ви на ве ру је оно 
дру го, кра јем де цем бра 1952. го ди не – пре о бра жа ва ње 
жи во та, ра ди ве ће кон струк ци је – из гле да ло ви до ви ти је. 
Из гле да ло му је као „ог ње но зна ме ње ко је је ово ме на ра
шта ју ис пи са но на не бе си ма умет но сти“. Ви на вер је умро 
са ве ром да су ње го ви са вре ме ни ци „ка дри да то свет ско 
зна ме ње и схва ти мо и да њи ме жи ви мо“.
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Ту има упо ри шта за пи са ње јед ног пра вог патентног
писма. Ме ђу тим, Ви на вер оста је не до ре чен; али у сва кој 
ви до ви то сти има и до ста не до ре че но сти. У тек сту на пи
са ном 1922. године („За да так пе сни ка“, Чардакнинане
буниназемљи, Бе о град 1938, 128) Ви на вер сма тра да се 
мо ра „вероватиувеликумисијупесникаунашојсредини. 
(…) На ша сре ди на за то је ду хов но учма ла што је сва сна
га по е зи је би ла до ско ра – и мо гла би ти – упо тре бље на, 
утро ше на за је дан са мо свој вид; за вид ро до љу бив, мо
рал но – ви те шки на под ло зи чој ства и ју на штва. Сна га по
е зи је мо ра сад би ти ис ко ри шће на за дру ге ци ље ве: да се 
неминовнадуховнасувопарностизакржљалост,таспољна
духовнаокорелост,расечедоране,докрви,дасеомогућимо
рањениикрвавизаширепроблемедуше,завеликостру
јање,завеликиживотнашихдана.Запеклисусебилии
сувишестариожиљци. Са мим тим и ста ро по ста ће бли же 
и ра зу мљи ви јер, до ћи ће у до дир са но вим тра же њем као 
про тив те жа, ожи ве ће.“ У ства ри, у срп ској књи жев но сти 
20. ве ка ни је би ло па тент них пи са ма; и ако је и би ло из
ве сних по ку ша ја, не мо гу се, ипак, ни фор мал но, ни су
штин ски по ре ди ти са Те сли ним.

Те сла мо же би ти мерапоређења, јер ни је био сам на
уч ник, већ и ви зи о нар. Био је на уч ник и ме та фи зи чар. 
У срп ској књи жев но сти 20. ве ка, немапријављенихкњи
жевних патената (фор мал но гле да но)… Не ко ће ре ћи 
да се до про на ла за ка у на у ци до ла зи на дру ги на чин, у 
од но су на умет ност. (У науци се открива грешка прет
ходника,ууметности,открићадолазеобожавањемвоље
нихпретходника.) Мо же мо чи та ти не је дан ма ни фест у 
срп ској књи жев но сти од 1900. до 2000. го ди не, као кр
ња па тетнтна пи сма њи хо вих са ста вља ча. Ме ђу тим, сви 
ти „про на ла сци“ ни су оства ре ни; ни је дан од књи жев них 
про на ла за ка у срп ској књи жев но сти спо ме ну то га пе
ри о да, не си ја на свим тач ка ма зе маљ ске ку гле, као је
дан је ди ни, Те слин: си ја ли ца. Цр њан ско во об ја шње ње о 
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на стан ку пе сме „Су ма тра“ мо гло би се чи та ти као не ка 
вр ста Цр њан ско вог про на ла ска, као и по не ки ма ни фе
сти „бар ба ро ге ни ја“ бал кан ских); Ви на ве ров укри ван есеј 
„Од бра на пе сни штва“ (об ја вљен 1938, у Мла де но ви ће вом 
ча со пи су ХХвек), ин ди рект но, по ка зу је и до ка зу је, да у 
20. ве ку не ма пра во ог Па тент ног пи сма. Не ма – ге ни ја. 
И у том сми слу, ни је згод но ре ћи, не ма ни јед ног раз ло га 
да се Ср би љу те на Но бе лов ко ми тет. Пред ла га ли су По
пу, Па вло ви ћа и Па ви ћа за Но бе ло ву на гра ду, али то је 
из гле да по ку шај без на де. Јер, ко од три спо ме ну та пи сца 
има ва ља ни при ја вље ни Па тент? Пи сац Хазарскогречни
ка? Ве ро ват но овај аутор има не ку вр сту не фор мал ног 
Па тен та (по ми шље њу ње го вих све до ка, ко јих има ви
ше и ме ђу из да ва чи ма и офи ци јел ним – нео фи ци јел ним 
књи жев ним кри ти ча ри ма и ту ма чи ма)… Ка да упо ре ди те 
– па тен те Ни ко ле Те сле, на уч ни ка, про на ла за ча и ви зи о
на ра – пр вог и ујед но по след њег Ср би на 20. ве ка ко ји је 
до био (и од био) Но бе ло ву на гра ду, са, ре ци мо, би ло ко
јим про на ла ском у срп ској књи жев но сти (то ни је ла ко, 
на рав но, из ви ше раз ло га), ви де ће те сле де ће: Те сла сво је 
па тен те об ја вљу је на ен гле ском и при ја вљу је Па тент ној 
слу жби Сје ди ње них Др жа ва па тент ним пи сми ма да ју ћи 
де таљ ну и ква ли та тив ну спе ци фи ка ци ју про на ла ска. Сви
ма за ин те ре со ва ни ма, Ни ко ла Те сла из Сми ља на, у Ли ци, 
Аустро у гар ска, да је на зна ње да је от крио то и то… Што 
увек по твр ђу ју и све до ци – два све до ка. Ка да је реч о про
на ла сци ма у срп ској књи жев но сти, ту су ства ри малосло
женије. Има ли у срп ској књи жев но сти 20. ве ка, за и ста, 
про на ла за ка? Ко су про на ла за чи? Је ли, ре ци мо, мо дер на 
– про на ла зак? Је ли про на ла зак „су ма тра и зам“, „зе ни ти
зам“, „да да и зам“, „над ре а ли зам“, соц. ре а ли зам? Кри тич
ки ре а ли зам? Цр ни та лас? Пост мо дер ни зам? „Сиг на ли
зам“? „Кло ко три зам“? „Пост пост мо дер ни зам“?…

До 1897. го ди не Те сла је при ја вио Па тент ној слу
жби 79 па те на та! До 1902. Те сла је при ја вио још 21 
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про на ла зак. Од 1909. до 1927. Те сла при ја вљу је Па тент
ној слу жби САД 18 па те на та. Па тент ној слу жби Ве ли ке 
Бри та ни је Те сла при ја вљу је 1921. шест но вих па те на та. 
(Те сли на па тент на пи сма пре ве де на су на срп ски и об ја
вље на у че ти ри књи ге 1996, Бе о град.) У срп ској књи жев
но сти 20. ве ка има мно го ви ше – за бу на, за блу да, укри
ва ња, све га и сва че га, а по нај ви ше су је та, ко је су до шле 
гла ве и они ма ко је са вре ме ни ци сма тра ху вр ли ма… За
што је то та ко и до кле ће би ти та ко?

3

Је дан на спрам дру гог

Пре ма све до че њу Б. Ла за ре ви ћа, Скер лић је био баш 
та кав.

„Стајаојеувекхрабропосвимабри са ним про сто ри ма 
ива тре них кр ште ња јеимаонеколикопутауживоту…
Нарочитосеокомљаваонаљудекојисулакопродавалисво
јапера.Зањегајеморалниставбиопрвоначело.Утомпо
гледуникаданијеправиокомпромисе,имногисукњижев
ницииполитичари,иначезначајнијиљуди,злопролазили
кодњегаакосуинајмањекадиликаквомрежиму…

НекисугамрзеликакосесамоуБеоградуможедамрзи,
идиралисумучакиупородицу…Тадасубилиопаснии
отровнијезициуБеограду,алисеСкерлићниједаваоиувек
јеиодговараосатешкиммаљем.Безпотписа,уДнев ном 
ли сту,којеодњегакојеодГрола,тадалесуречижестоке…
Жртвијеумеодастаненогомнагрудииножемдаудари
правоусрце.Нијеумеодапрашта.Праштањемујеби
лонештоштојесматраозанеморално.Такавјебиоцео
тајкругљудиокоДнев ног ли ста,таквисубилииониоко
Гла сни ка. НикадСрп ски књи жев ни гла сникнијехтеода
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приминикаквупомоћизмакогаминистарства.Чакнису
хтелигласниковцидаприменижељуједногминистрапро
светедасеСрп ски књи жев ни гла сник препоручишколама
игимназијама,којетохоће,дагапримајунарачуншкол
скеблагајне…

Бескомпромисанусвемуиљутимегданџија–тојебила
једнаодглавнихкарактеристикањеговогкомплекса.“

Бог дан По по вић, пак, опет, пре ма све до че њу Б. Ла за
ре ви ћа, ма ло је „у на пи са ном“.

„БогданПоповићосећасвојусрединуи,свременанавре
ме,каже.Свременанавреме,инапише.Кадјесвеновообе
леженокаоизразиобликдоликокефалства,свисућутали
(никоодњихниједоликокефалос),свисутопримилина
себе,исвису,наовајилионајначин,реагирали.Интелек
туалногиморалногпорнографизмаоњемупуноје:писаног
иусменог.Зањегаседругоинезна:илипорнографија,или
памфлет,илипанегирик.Све,семњеговогживотаилично
сти,иистинеуњима.“

Бог дан је ре као„онусјајнуствар:–Запамтите!Већа
јеразликаизмеђуједногЕнглезаиједногСрбина,неголииз
међуједногСрбинаиједног–вола!

… Богдан Поповић је скоро један блок; Слободан Јо
вановићјескоромозаик.Обазаједно,једновеликоприја
тељство; вероватнонајвећекоје јенашарепубликадуха
имала…

…КњигакојубиСлободанЈовановићнаписаооБогдану
Поповићу,књига,наравно,оличности,очовеку,опутни
ку,очулнику,оразговорима,билобиделокоменебибило
равна.БогданПоповићјеризницакаоличност.Итојеуну
трашњосткојасенесакрива.Свеје,премапријатељу,на
пијаци…

…Врлојелакописатиоњеговимкњигама.Онесу,ско
роувек,исте.Тујеписац,итосаврлокарактеристичном
особином:увекуштапљен,увекисти,професор,предавач,
наравоучитељкњижевни…
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…Целањеговалира јеубележницама,анеуобјављеним
књигама.Итује,изгледа,го ли ји,непосреднији.Итујеви
шеодњегачовека,негоодњегакритичара,естетичараи
професора…

…Једнојесигурно:презиремистичареиметафизичаре.
Такође,исвено во та ре…

… Јед ну од нај ме та фи зич ки јих ства ри це ни нај ви ше. 
То је му зи ка. Сли кар ство, та ко ђе…

…Скерлићсавсо ци ја лан исавполитичар,сматраоје
запаразитскасватеоретисањаумет но сти ра ди умет но
сти.Поповић,савнаовојстрани,сматраојеонајсистем
засистемнедоучнихиразбарушенихнезналица…“

(„То су би ла два пот пу но раз лич на све та и је дан је по
чи њао где се дру ги за вр ша вао, и обрат но. Бог дан По по
вић је есте та и књижњвник, Јо ван Скер лић је исто ри чар 
и по ли ти чар…“)

4

Шест Ла за ре ви ће вих Скер ли ћа

Бран ко Ла за ре вић, уче ник и на ста вљач, Скер ли ћев, 
до не кле, пи сао је о Скер ли ћу ка да је умро (мај 1914). То 
је био ње гов првиСкер лић.

Други Ла за ре ви ћев Скер лић на пи сан је у Бер ли ну, 
1924, на по зив Српскогкњижевноггласника.

ТрећегСкер ли ћа је Ла за ре вић на пи сао, опет, на по зив 
Српскогкњижевноггласника, у Вар ша ви, 1934.

Четврти пут је Ла за ре вић пи сао о „го ро ста су на
ше енер ги је“, у Хер цег Но вом, 1963, по во дом пе де се
то го ди шњи це смр ти Скер ли ће ве, на зах тев Бе о град ског 
уни вер зи те та.
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По пети пут се Ла за ре вић усу дио да се на свој на чин 
на ђе, „пред Скер ли ће вим на чи ном ви зи ра ња и ин ту и ти
ра ња на ше књи жев ноисто риј скосо ци јал нона ци о нал не 
гра ђе и ми сли свих на ших по ко ле ња осам на е стог, де вет
на е стог и по чет ка два де се тог ве ка ко је је и кроз ко је је и 
ду бо ко рас ко пао, про ко пао, ка на ли сао и кроз јед но пет
на е стак соч них и ре љеф них књи га по нов но на све тлост 
из мра ка из нео кроз сво је ми сли, кроз свој на чин и кроз 
свој вр ло жив и да ро вит тем пе ра ме нат и, на ро чи то, пре ко 
свог вр ло ве ли ког и тво рач ког та лен та…“

Шестог Скер ли ћа је Ла за ре вић на пи сао, баш кад је 
„за вр шио и тог пе тог Скер ли ћа“, на по зив СКЗ и Књижев
нихновина.

Ла за ре вић је одличнопознаваосвогапрофесораиучи
теља и о ње му је пи сао и са не сум њи вим пи је те том и ре
ал но, ма ко ли ко то из гле да ло па ра док сал но.

При се ћа ју ћи се Скер ли ће вих сти хо ва, об ја вљи ва них 
под псе у до ни мом, исме ја них, и дру гих ства ри, Ла за ре вић 
пи ше да се у жи во ту и де ло ва њу Скер ли ће вом јасновиде
„ра зни сло је ви и ра зни на но си, и је дан чу дан и „мра чан“ 
пут. По сто ји Via Ap pia, али из те цар ске џа де и уз њу на
ла зе се пу те ви и пу тељ ци, чак и стран пу ти це и пре чи це.“

Ла за ре вић да је јед ну ре љеф ну и ре ал ну оце ну сво га 
учи те ља. „Оно што је нај су шта стве ни је у це лом ње го вом 
кор пу су исто ри је, књи жев но сти, по ли ти ке и ра ци о на ли
зма, то је био, а то је слу чај свих ве ћих ду хо ва, сам он и 
ње го ва ду хов на кон струк ци ја. Све у све му, Скер лић је, и то 
је у сва ком људ ском де лу ве ћих раз ме ра, цео тај ма те ри јал 
од два ве ка схва тио као гра ђу за зи да ње сво јих згра да.

Он је био кри ти чар и исто ри чар књи жев но сти ко ји је 
све те по кре те, де ла и љу де про пу штао кроз свој тем пе
ра ме нат и та ле нат. Тајталенатитемпераменатбиоје,
insumma,углавномједнофазан,достаједносмисленијед
нолинијски (под ву као Б. Т.). Све је мо ра ло да про ђе кроз 
ње го ва си та и фил тро ве, кроз ње го ве љу ба ви и мр жње, 
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сим па ти је и ан ти па ти је. Со ци јал ни и со ци ја ли стич ки рас
по ло же ни оп ти ми ста, де мо крат, ра ци о на лан, по ли тич ки 
та ле нат par exel len ce, ро ђен сав шу ма диј ски и сло бо дар
ски, апа три јар ха лан и атра ди ци о на лан, сав увек за „но во“ 
и сав увек про тив „ста рог“ (на ро чи то у по ли ти ци) – Скер
лић је увек, кроз ту гра ђу свог ду ха, гле дао на све књи
жев не об ли ке и дру ге дру гих ду хо ва и дру гих пра ва ца. 
Ње гош, иако те жак пе си ми ста, про шао је кроз Скер ли ћев 
фил тер до бро са мо за то што је то био ге ни ја лан тво рац, 
али оста ле (…) пе си ми сте и скеп ти ке, све до Ди са, опа ко 
би уда рио и про пу штао кроз сво ју ши бу. До си теј је про
шао нај бо ље јер је био про све ти тељ и „за на род“, и Вук јер 
је био рев во лу ци о нар и „за на род“, и та ко Ја ков Иг ња то
вић, јер је био ре а ли ста, али, и по крај та лен та, тра ди ци
о на ли сте и па три јар хал це, као Ла за Ла за ре вић и Сте ван 
Сре мац што су би ли или се ње му учи ни ло да су би ли, по
хва лио их је, али их је по хва лио до ста кроз зу бе. Обрат но, 
Абра ше вић и Про ка Јов кић би ли су при лич но „злат ни“ 
иако ни је би ло зла та у то ме пе ску, али су они би ли со ци
јал но, као и он, на стро је ни…“

Упр кос све му то ме, ка да је Б. Ла за ре вић са уда ље но
сти од по ла ве ка смр ти Скер ли ћа ба цао једанопштипо
глед„на цео ње гов књи жев ноисто риј ски из раз – Скер лић 
се по ја вљу је не са мо нео ште ћен и нео кр њен не го и до би ја 
у вред но сти.4 Прошлојеполавека,алинеманикогадага

4) Делоњеговонијесепроменилонитиостарело– пре ма ре чи ма Бран ка Ла за
ре ви ћа.Скерлићјеостаоонакавкакавјебио:непосредан,отворен,храбари
искрен…Измеђуоногаштојемислиоионогаштојеписаобиојеапсолутни
паралелизам.Реаговаојенаствариорганскиинагонски,наначиндајереч
мирисалаиодисалакрвљуинервима…
НасупротсвомеучитељуБогдануПоповићу,когајевеомаценио(„Дамиједа
знамсамооноликоколикоБогданимауцрномисподнокта…“)икојијеод
књижевностиишаокавајарству,сликарству,и,нарочито,музици,Скерлић
јеишаоодкњижевностикасоциологији,социјалномиполитици,југословен
ству…свештонијебилосо ци јал но ипо ли тич ко,биломујестрано…
Ма тош га је не што дир нуо, и он ми он да ре че да је ње гов дед Скер ла био 
уз Ка ра ђор ђа у бор ба ма. Краљ Пе тар му је да вао на зна ње да му до ђе, али 
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Скер лић то ни ка ко ни је хтео, јер је био ре пу бли ка нац, а за кра ља Пе тра је 
го во рио: „Да је Пе тар пр ви пред сед ник на ше ре пу бли ке, оти шао бих му“…
…књижевникМиркоБањевићрекао(је) дасуСкерлезаистаизКатунске
нахије, негде окоНикшића, атоми јетврдиоицрногорскипесникВуја
новић,итврдиомиједајепрезимеСкерлићдошлоодречискерлет,јерје
Скерлићевнекипредакрадиовезовенаскерлету.Премасвемутоме,Скер
лић је био чист динарац, и тиме се објашњава његова борбеност и неу
страшивост.Било јеитуче.Сећамседа јешамараонегдеизмеђуПерола
иДнев ног ли ста професораМарића,аиовајњега,аимаојенекепарбеиса
министромвојнимАнтонићемзбог своје сестреЈованке,итакав јеоднос
његовбиоипремаКо лу ЖиваљевићевомипремаПрав ди Адамовићаукојој
гајеМатошчестоударао.Умеоједамрзи,аимрзелисугапаклено.Уко
ликојевишеуспевао,утоликојевишебиоомрзнутукруговиманапредњач
кимилибералним.Невероватноборбен,одговараојеизаподеваокавгепреко
Днев ног ли ста,узсарадњутешкогјезикаГроловог,свакодневно,акадасуи
менепочелиданападајузбогњега,говориобими:–Доброје,добро!Значида
стенаправомпуту…
Био је уре дан, та чан, сав од ду жно сти, вре дан, ко рек тан… Тач но је ре као 
Бог дан По по вић над ње го вим гро бом: – Он је све га два пу та одоц нио од 
ча са: кад му је умр ла се стра Јо ван ка и да нас. (…)
„Ни је имао не ко на ро чи то ин те ре со ва ње ни за же не. Је ди но што сам био 
при ме тио то је да је во лео да ви ди дру сне же не, де бе ле и ја ке, док је ње го
ва го спо ђа Кла ра би ла из у зет но мр ша ва и бле да…
КарактеристичанјебиоињеговодноспремаБогдануПоповићуиСлободану
Јовановићу.Иакосутадвабриљантнадухабиланасупротномполуодње
говогапсолутноусвимастварима,нарочитосоцијалнополитичким,Скер
лић јењих,иматематичарадрМихајлаПетровића, сматраозанајбоље
продуктетадашњесрбијанскесредине.ДоктораБраниславаПетронијеви
ћа,свогдруга,којићеседоцнијепатолошкиилудачкизаљубитиуњегову
ћеркуигонитијепосветуиписмима,сматраојезаве ли ког лу да ка,али
врлоталентованог.…ПесникаСтеванаМ.Луковићајенарочитоволеокао
пријатељаазаРакићајеувекимаонајлепшеречи.Каоиусвемудругом,и
натомјеплануувекбиокатегоричаниискључив.Онјезнаосамозачисто
за изачистопро тив,закатегоричкода изатаквоистоне. Измеђутедве
категоријенијеумеоинијехтеодасенађе…
Умео је да бу де при ја тељ, а као не при ја тељ је био, као и Бог дан По по вић, 
као и Грол, као и Про да но вић, не при ја тељ те шке ка те го ри је, и сви су они 
уме ли отров но да ује ду и да за ко вр ну ка му по сред тр бу ха.“
„Увремекадасамјаушаоукњижевност,двасуглавначасописагосподарила
иводиланашукњижевност:Срп ски књи жев ни гла сник иДе ло.Окопрвог

замени(под ву као Б. Т.). Би ло је бри љант них кри ти ча ра, и 
да нас их има из ван ред но да ро ви тих, али су сви они сек
то ри, де ло ви, пар чад. Од ње го ве смр ти 1914. про шло је 
кроз на шу књи жев ност мно го по кре та, шко ла и пра ва ца, 
али још ни ка ко ни ко не да де ни исто риј ски ни естет ски, 
овај по лу век…“
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Ла ви ринт тзв. срп ске нај но ви је би ро крат ске књи жев
но сти има на сто ти не мрач них ход ни ка и ра чви. До ла зе 
ли из то га зло коб ног ла ви рин та ониглухи ко је је Ви на вер 
пред крај свог жи во та из гле да уза луд но че као?

PS. 
Да ли су срп ски ре не санс и др Јо ван Скер лић, ко ји је 

у том раз до бљу заузимаоједноврло,врлозначајноместо;
нарочитоонопро фе со ра енер ги је ибудитељаивођејед
неомладинскегенерације,међукојимајебилоиврлобри
љатнихепигонатогренесансногдобаукомесуцве та ли сви 
цве то ви, до вољ но схва ће ни, схва ће ни на пра ви на чин? 
Од го вор је – не. За што?

„Овакакв какав је, он је био једна од водећих лично
стионенашевеликеренесансе1895–1920,укојојсубиле
итаковеликефигурекаквесуИванМештровић,Никола
Тесла,ЈованЦвијић,Мокрањац,итакодаљеитакодаље
доПупина,Супила,Пашића,Аписа,ЖивкаПавловићаи,
ранијепоменутихуодносунаСкерлића,ибилоихјејош
врломногодругиховденепоменутих,поразнимправцима
сатире,комедије,етнографије,музике,војнеуметностии
другихграна,исветакодоизванреднеглумеДобриновића
ПереидоглумачкекомикеЧичаИлијеСтанојевића…На
рочитојепотребноовдеспоменутисредњиипоследњидео
тог ренесанса саБоромСтанковићем,Ћипиком,Вељком

билајеједнагрупаинтелектуалацаврлоразличитогполитичкогопредеље
ња,међукојимаинеутралних,аокодругога,подуредништвомдрДрагољу
баМ.Павловића,једаннизрадикала.Гла сник сеиздржаваопретплатом,а
Де ло је,кадсурадикалибилинавласти,издржаваноиздиспозиционогфон
даПредседништва.Тосубиледвегрупекојесенисумногопазилениуполи
тицининаУниверзитету.БогданПоповићјебиодиктаторпрвегрупе,или
доцнијеСкерлић,аполитичариисторичардрДрагољубМ.Павловићдруге
групе,врлоуманчовек,алидосталењ.Одприпадништваједнојгрупиили
другојзависилојемногокоћебитиизабранзапрофесораУниверзитета,за
чланаАкадемијенаука,заСрпскукњижевнузадругу,заКоларчевузадужби
ну,заЧупићевуитакодаље.Међугрупамајебилоиотворенемржње.Једна
надругусубацаледрвљеикамење.“
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Петровићемидругимами,доцнијесаУјевићем,којијенај
вишиврхидометјугословенскелирике,саАндрићем,Кр
лежомијошнекимдругима…Питањејевелико…штаби
билосаСкерлићемданије,датакокажем,такоранопо
ги нуо. Онсеувекналазионаграничнојмеђиизмеђулите
ратуреиполитике…

Интерсантнојезањегазабележитидагаништаме
тафизичкоичи сто филозофсконијеинтересовало.Онје
савбиоовоземаљски,рационалани,донекле,медитерански
расположен.ПодсмеваобимисекадабихпомињаоКјерке
гора,нарочито,Сведенборга,паиИбзеназакогајенаследио
мржњуодсвогаучитељаБогданаПоповића…

Савсавцатјебионаземљииодземље.Утомсмислу
јепотребно забележитиданије биомного одушевљенни
народномпоезијом,јермујеонабиласувишерелигиозна,
митолошка,итакавјебиоипремафрескамаиманасти
рима,ипремацеломфолклору.Његововрлораносоцијали
стичковаспитањеодстранилогаједалекоодтихнаших
појаваиоблика.Биојеуствариврловеликиантитради
ционалиста.Билисумустранисвинашиобичаји,нарочи
тоцрквени,исмејаосегромкимидаровитимбеседамадр
НиколајаВелимировића,икадсамтребаооњемудапи
шемзаГла сник оРе чи ма о све чо ве ку,простомијесугери
раоданатоударим…

…онјеодкњижевностииуметноститражиодабуду
услужбинародаидруштва…

Уњеговусеисторијуулазикаоукаквуконструкцију
укојојсујаснооцртанииизрађениосновнипланови.Он
јеутеконструкцијеубациваољуде,догађаје,дела,побуде,
разлоге,нештомалоинасилу.Епохајемораладабудеин
тегралнаицеловитаидаимасвојекарактеристике,иако
свитиљудиињиховаделанисуишлипаралелносањеговом
идејомводиљом.

Угаовиђењамује…достаузан,јерјеисувишегледаона
свепојавеса,највише,социјалнеиполитичкекоте.Многи
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писциипокретипрошлисукодњегаикрозњегадостадру
гачијинегоштосубили…

Трептајињеговогкритичарског системабилисунор
мални.Исподдвадесетиизнаддесетхиљадатрептајани
јемоглоњеговоуходаприми…Билојетачноодређеношта
једа иштајене,азамо жда нијемогаонидачујенида
схвати…

…биојевеликиталенат,али,кажем,свејетобилона
ускоограђеномтерену;уском,алидубокоукопаном…

Скерлићјемогаодасеогреши,итихјеслучајевакодње
габило,алисуитегрешкеузор на дела.Критичарујеграђа
једанписац;грађа,повод,подстицај…

Кадсенеузмеимпресионизамкаошкола,системипра
вац,негокаослободностварање,аонтоијесте,Скерлићје
биоимпресиониста,атоје,уосталом,ицеостваралачки
акт:слободнопримањеииздавањеутисака.Семсоцијал
носоцијалистичкополитичкогвела,ниједанмудругивео
нијепокриваовидике…“

По сто је шест Ла за ре ви ће вих Скер ли ћа. Да је ду же по
жи вео и да су не ке окол но сти у жи во ту Ла за ре ви ће вом 
би ле по вољ ни је, си гур но би би ло и седмогСкерлића…

Мит о Скер ли ћу је на вре ме на чео пи сац ко га је сам 
Скер лић ви део као свог на след ни ка и аси стен та… Скер
ли ћа не тре ба ни пре це њи ва ти ни под це њи ва ти.



25

5

При ло зи (и пред ло зи) за пи са ње исто ри је                     
тзв. но ви је срп ске би ро крат ске књи жев но сти

„Шта на ша књи жев ност има, а ни је јој по треб но, а шта 
не ма за чим би тре ба ло да жа ли што не ма? –Имамно
штвообмана–нисујојпотребне,мноштвокомпромиса,
нисујојпотребни,мноштвотапкарошанаутапканомме
сту,нисујојпотребни,мноштвоонихкојибацајупраши
нууочинекорумпиранихчиталаца,имабезбројонихкоји
вишепишунегоштомислеитимебришуразликеизмеђу
физичкогиинтелектуалнограда,имамноштвомистифи
катора–нисујојпотребни;онастваравишематеријала
засоциологијукњижевностинегозакњижевностсаму.Кар
тограмдефекатасразмеранјесуминегативнебаштине:
нематворачкихутакмицаухрабрости;мислимтунари
зикуметничкоготкривањанепознатихобластисоцијал
ногживота.Чи та лац ко ји сти ца јем окол но сти пра ти на шу 
ме ђу рат ну књи жев ност са но стал ги јом мо же да при ме
ти ка ко је то вре ме ра ђа ло ствар не људ ске и књи жев не 
вред но сти: сва ки чо век био је про грам, еланвиталества
ра о ца, по нос због по сто ја ња. По гле дај мо на ше спо ро ве и 
„ан га жо ва ња“! „Тр ске ко је ми сле“ пре тва ра ју се у би ро
крат ске би че ве за кро ће ње не по слу шних пи са ца или се 
од њих гра де па ра ва ни за лич не ам би ци је не да ро ви тих. 
„Бољестрагаударатимучке,негоспредачаснооберучке“
као да је по ста ло на че ло до ма ћих су ко ба. Из ве сна ре ва ло
ри за ци ја људ ских вред но сти у књи жев ни ку мо ра ла би да 
прет хо ди књи жев ним ре ва ло ри за ци ја ма вред но сти: ве ра 
да је то мо гу ће ни је ваљ да ма ње штет на од при зна ва ња 
са да шњег ста ња?…

–Српскакњижевност,подсетимосеСветозараМар
ковића–тонисуканцеларијеинадлештва,пенклубови,
путујућиделегати,књижевниконгресмени,негокњигекоје
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пишупаметнииосетљивиљуди–измеђуосталог,изапо
укунеосетљивим…Српскекњижевнеобманенастајуудо
бројмериизпревидатечињенице“… (Ми ро слав Еге рић, 
Писмопородичнимљудима, Нова – Слободан Машић, Бе
о град 1986, „Пи шче ва из да ња“, 108–109)

(…)

„Зар вам се не чи ни да се ове ре чи Бран ка Ла за ре ви ћа 
(об ја вље не у ч. „По себ на по ро дич на за ве ти на“, бр. 3–4/ 
2007, на 92 стр.: „…Нијепосипаоглавупепелом,нитини
чицепадаопреднекиммитом.БиоједобарСрбин,алини
кадшовен.Иувекпоштен,остварен,искрен.Онпросто
нијеумеодасепретвараидамаиуметничкилаже.На
друмуму јебило свештому јенауму…“) мо гу од но си
ти и на Ми ро сла ва Лу ки ћа, као кри ти ча ра? Бо ље је би ти 
„за клан“ од та квих кри ти ча ра (ка кав је Скер лић), но би ти 
ди зан у не бе са и хва љен од кри ти ча ра/ода џи ја!

И ово ве ли Ла за ре вић за Скер ли ћа: „Умео је да за су
че ру ка ве и, ме сто пе ром, ка мом да пи ше. Он је про сто 
за клао не ко ли ко пи са ца, а не ке је до бро та ко про пу стио 
кроз ши бу, да је жа ло сно ви де ти их у ње го вом из ра зу…“ И 
као што је, по Бран ку Ла за ре ви ћу, Скер лић пр вен стве но 
био скерлићевац, исто то мо же мо ре ћи и за Лу ки ћа, да је 
он пр вен стве но лукићевац…“

(…)

„По не ка да ми се чи ни: мо жда је Скер лић, пи шу ћи 
не га тив не кри ти ке о по је ди ним на шим пи сци ма (Ми
ли ца Сто ја ди но вић, Вла ди слав Пет ко вић ДИС, Иси до ра 
Се ку лић…) ви ше ура дио но сви по то њи кри ти ча ри пи
шу ћи по зи тив не кри ти ке? ТакоиМирославЛукић. За о
рав ши бра зду пре вред но ва ња у на шој ли те ра ту ри, пр
вен стве но ан то ло ги јом Несебичанмузеј, као и пра те ћим 
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есе ји стич ким књи га ма – ко је су на ста ја ле то ком ра да на 
са ста вља њу ан то ло ги је срп ске по е зи је 20. ве ка (Уметност
маховине, 2003; НечистаСрбијаI, 2006; ПослодавацКеопс
I, 2006; и Рушењедућаналажи, 2006), Лу кић је – што ни
је при хва ће но ни у књи жев ној ни у нај ши рој јав но сти, из 
вр ло ра зу мљи вих раз ло га – пи сао нај о тво ре ни је о то ме 
ка ко је из да ја сти гла у Ру си ју, и дру где, и ов де. Лукићније
опеваођаволекојидолазе,онихјераскринкаваоиписаови
шеођаволимакојиодлазе.Овај пи сац је иду ћи тра гом ве
ликихспавачадо ла зио до вред них от кри ћа и до раз ло га за 
пре вред но ва ње. Рас крин ка вао је ла жо ве и удво ри це, са у
че сни ке и при у шни ке, до ми на то ре и на ред бо дав це, де цу 
стра ве; ука зи вао на па као срп ске ду ше, на су шти ну ху ма
ни зма и де мо кра ти зма. Лу кић ни је на и ван чо век; знао је 
да до не кле иде ис пред вре ме на, по го то ву ка да је об ја вио 
из вр стан ро ман Доктор Смрт (под псе у до ни мом). Лу
кић је же сто ким ре чи ма на сли као „Ти то ник“ и „наш су ри 
књи жев ни пеј саж“. Огла ша ва ју ћи се из про сто ра ко ја је 
по па ла ве ли ка пра ши на и па у чи на…“

(…)

„АтеЋосића.Оскареитд.јанечитам,каоштонеслу
шам.Вашеробиће– пи ше Вељ ко Пе тро вић у пи сму Дра
шку Ре ђе пу, 2. де цем бра 1946. год. – алисамноћаспро
читаоонубујицуФриповогнаступауI–IIбр.Фо ру маине
жалим.АзаОскаре,Добрице,РистићеиВашеБогдане,чак
низаКонстантиновиће,немамвишенивременанижива
ца“ (ци ти ра но пре ма бе о град ским Новостима од 18. ју ла 
2007. го ди не). Не по сто ји не ка кав правилниковредновању
ипревредновању!Не по сто је ни ја сни кри те ри ју ми. До ми
нант ни су – још од вре ме на ка да је Пе тро вић на пи сао оно 
пи смо, од 1946. па на да ље, до на ших да на – они офи ци
јел ни и про ре жим ски кри те ри ју ми. Та кве кри те ри ју ме М. 
Лу кић, и као уред ник ча со пи са, и као пи сац и кри ти чар, 



28

под ри ва и раз об ли ча ва. Ми ро слав Лу кић не ма „ли цен цу 
кри ти ча ра“, то је пи сац по ли граф не сум њи ве искре но
сти и по ште ња, али и из ве сног по зна ва ња ства ри и ста ња 
у срп ској књи жев но сти, што је и пред у слов за кри тич ко 
са гле да ва ње и пре вред но ва ње на мет ну тих и пре це ње них 
књи га“ (Ми о драг Мр кић, „Нео д го во ран од го вор“, Посебна
породичназаветина, 5–6/је сен 2007, 24 и да ље).

Објаваопштемобилизацијепесника(писаца)–крити
чара – Два де се ти век се за вр шио, а ка да је реч о кул ту ри 
и по е зи ји ства ра ној то ком тих сто го ди на, недовољнозна
мо. Не ма мо ни до вољ но ква ли тет них ан то ло ги ја, мо но
гра фи ја о по је ди ним пе снич ким опу си ма, о по је ди ним 
књи жев ним или пе снич ким гру па ци ја ма. На пр сте би се 
обе ру ке мо гли из бро ја ти ва ља ни ји есе ји – ту ма че ња по
је ди них пе са ма по је ди них пе сни ка. Самиживипесници,
којитозаистајесу,чиненеопростивгрехштоништане
чине:штонетумачепретходнике.Јеронитребададају
добарпример.Они ко ји су уме ли, до и ста уме ли, да са ста
ве јед ну пе сму, је дан ва љан ро ман, по е му, дра му, зна ју да 
их ва ља но и ра ста ве. Жи ви пе сни ци, до и ста, ко ји су уз то 
до би ли и ши ро ко књи жев но обра зо ва ње, нетребадачека
јувишениједанјединиданнекаквумилостодофицијелне
књижевнекритике.

Срп ска књи жев ност се раз ви ја ла у не при род ним усло
ви ма то ком 20. ве ка. Шта срп ска књи жев ност има, а ни је 
јој по треб но, а шта не ма за чим би тре ба ло да жа ли што 
не ма?

Да би се мо гло од го во ри ти на ова два на из глед јед но
став на пи та ња, тре ба пу но ства ри зна ти и има ти на уму. 
Пре све га ни ка да не тре ба за бо ра ви ти му ми је.

Тре ба ло би ис тра жи ва ти те му ми је, ту бал са ми ра ну 
или но ви ју срп ску би ро крат ску књи жев ност и ње не ак те
ре… Не ште де ћи ни ко га; кри ти ку ју ћи и нај бо ље – та мо 
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где за то има до брих раз ло га и ар гу ме на та. Бог дан По
по вић са хра њен је 9. но вем бра 1944. го ди не. Док је бо
ло вао, оби ла зио га је Б. Ла за ре вић. У днев ни ку Ла за ре
ви ће вом има и овај од ло мак – ре чи По по ви ћа, ко ји ма 
кри ти ку је це лу на шу по ли ти ку и по ли ти ча ре. Ка ква да
ле ко ви дост и ак ту ел ност тих ре чи! Србинисупаметан
народ.Штасвеовопочинисмо?Далииманародакојије
овакоплатио?Непаметнисмо,неполитичарисмо.Има
емоција,страсти,емоција,алипаметинема.Овогапу
таиХрватииспадошепаметнијиполитичариоднас… 
То ка же бо ле стан на смрт По по вић, пред став ник ма ле 
и на му че не раш че ре че не Ср би је и си гур но наш нај ве ћи 
за пад њак; пр ви ко ји је до нео у Бе о град чист и ове јан За
пад не по сред но из Па ри за… Га се ћи се и по ла ко уми ру ћи 
Б. По по вић тра жи од Ла за ре ви ћа да се при ми ми си је. 
– Ми си је, ми си је, тре ба да се при ми те ми си је… И Ла за
ре вић се уме сто то га, игром суд би не и по нај ви ше во љом 
но вих го спо да ра, уме сто ми си је, при мио уло ге ба што ва
на, ар хи тек те вр то ва…

Ко то ов де, за и ста, и чи ни? Ко ис тра жу је и кри ти ку је 
ту бал са ми ра ну или но ви ју срп ску би ро крат ску књи жев
ност и ње не ак те ре? Ко има сна ге да се при хва ти ми си је?

Ди ску си ја о то ме (ка ква је, у ства ри, књи жев ност то
ком 20 ве ка) не мо же ни ком ште ти ти. Мој лич ни став о 
то ме је де ли мич но по знат; и из ње га про из и ла зи и став 
пре ма мо дер ној умет но сти. У вр ло, вр ло рет ким тре ну
ци ма, срп ска кул ту ра и пе снич ка умет ност, тј, по не
ки пе сник, би ли су у си ту а ци ји да се наг ну над Бездану
уметност: да ухва те при ро ду где сну је, пре са ме ми сли 
и на ме ре, да је увре ба ју као ло вац, да се за бе зек ну и су
о че са сво јим оча ја њем и да осе те стид због на ше ве ков
не гру бо сти, ко ја нас је пра ти ла још од пам ти ве ка, као 
ажда ја – ка ко се тач но из ра зио Ви на вер, гле да ју ћи за
њи ха не тр ске и ус треп та ле тра ве, на др во ре зи ма јед ног 
Ја пан ца (1954).
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Стран ми је чу до ви шни по глед ажда ја на срп ску кул
ту ру и по е зи ју.

Ве ли ко је би ло ра сто ја ње од чо ве ка до Бо го чо ве ка у 
срп ској кул ту ри и по е зи ји 20. ве ка. Мно го има љу ди, и 
умет ни ка, чи ја се ми сао ни је за вр ши ла Бо гом, па је оста
ла кр ња, не до вр ше на. Мно ге су се „ве ли чи не“ по сте пе но 
су ши ле, ве ну ле, док нај зад са свим ни су уве ну ле. Што ва
жи за умет ни ко ву или пе сни ко ву ми сао, ва жи и за ње го
во осе ћа ње. Ако се умет ни ко во осе ћа ње не ко сне Бо га, 
вре ме ном се спа ру ши, за мре, док на по слет ку са свим не 
иш чи ли, не ста не. Ако се би ће јед ног умет ни ка и пе сни
ка не за вр ши Бо гом, он оста је крњ, не до вр шен; у ње му 
вре ме ном и по ступ но од у мре све ве ли ко и уз ви ше но, а 
оста не сит но, ни штав но… Има не што стра шно у срп ској 
кул ту ри и књи жев но сти 20. ве ка: а то је што има су ви ше 
сла них, гор ких, стра шних ве ло ва и тај ни. Ту га је би ти са
мо књи жев ни кри ти чар, са мо књи жев ни исто ри чар, са мо 
ан то ло ги чар, са мо есте та, јер то зна чи, и кад је о нај бо
љи ма реч, би ти у ка ра ва ну ко ји ни ка ко не мо же да иза
ђе из пу сти ње. Чи та ју ћи бр да ан то ло ги ја по е зи је 20. ве
ка, књи жев но – исто риј ске ку пу са ре, раз не је рар хи је и 
хи је рар хи је, ни сам дао сво јој ми сли да на кра ју у стра
шним му ка ма из ди ше од гла ди и же ђи; тра жио сам оазе 
у пу сти ња ма и во ду, да ду шу осве жим, и за мо ре ну ми сао, 
ожед не лу, оглад не лу. То је оно нај ви ше и је ди но мо жда 
оправ да ње и за на ста нак Несебичногмузеја, али и јед не 
сту ди је, где ја – твр дим – ни сам са фи ло со фи ма, есте та ма 
и дру гим, ко ји лу та ју ка рав ном по бес крај ној пу сти њи…

Фи ло со фи и есте ти ча ри су му че ни ци и тра гич ни љу
ди, не рет ко очај ни ци, бун тов ни ци, сар ка стич ни љу ди, 
уми шље ни. За што? За то, на жа лост, што им „ми сао ни је 
у ста њу да про на ђе ону кап ме да што се скри ва у кру
ни ца ма мно гих би ћа и ства ри. И они хра не се бе гор ким 
ли шћем сви ре пих тај ни ко је та ко обил но и буј но ра сте на 
ли ва ди на ших ту жних зе маљ ских ствар но сти“.
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Ка кву смо књи жев ност има ли? Ка кву још увек има
мо? Са ста вља ју ћи ан то ло ги ју НМ, јед но још увек отворе
ноделo–делоунастајању, са за вид ним са мо по у зда њем 
и си ли ном кри ти чар скоис тра жи вач коган то ло ги чар ског 
го во ра, да ка ко, и не слу чај но, ве ру јем, ми мо и шао сам 
се са су хим и ја ло вим ра ци о на ли змом, из бе гао сам зам
ке на ше зва нич не књи жев но сти, нај зва нич ни је, гро зне и 
огра ни че не, огра ни че ни је од би ро кра ти је („би ро кра ти
ја има сво ју сме шну ко чо пер ност и ту роб ну не са ви тљи
вост, и кру ту сти дљи вост, и три ста по ле та и оча ја ња ко ји 
се укро ћу ју на си љем све сног сти ла“ – Ви на вер, Одбрана
песништва, 665).

На пи са ћу сле де ће, ри зи ку ју ћи да бу дем про гла шен 
сме шним: Шта срп ска књи жев ност има, а ни је јој по треб
но, а шта не ма за чим би тре ба ло да жа ли што не ма?

Ско ро сто ти нак го ди на има тзв. би ро крат ску књи
жев ност, а ни је јој по треб на, а не ма јед ну објек тив ни је 
сро че ну ма кар крат ку исто ри ју те тзв. би ро крат ске књи
жев но сти. Не ма кри тич ки кон сен зус око вред но ва ња 
и пре вред но ва ња. Чи ни се да је са свим за че пљен ка нал 
фил тра. Срп ска кул ту ра, књи жев ност, на у ка и дру штво 
има ле су ренесанснуепоху ко ја је по тра ја ла ни че тврт ве ка 
(ко ли ко бро је Заветине). Та епо ха је об ра сла ма хо ви ном, 
ко ро вом и стра вом. Уме сто ми си ја на мет нут је дик тат 
сти хи је, Шкарт. Ожи вља ва ти не ка кву срп ску ре не сан су, 
па и у ча со пи си ма, дон ки хот ски је по сао, бор ба са ве
тре ња ча ма. Срп ска књи жев ност ви ше од по ла ве ка не ма 
истин ску об но ву, ма шта о то ме бу ла зни ли тзв. крити
чаринаметачи, ку пље ни јеф ти но. И тре ба да жа ли што 
не ма ре не сан су. Заветине су – при зи ва ју ћи пло до но сне 
пљу ско ве по сле по губ них ду го го ди шњих су ша – то зна ле 
од по чет ка.

… Ако је дан на род же ли да се под мла ђу је, то не ће мо
ћи уз по др шку по ли ти ке, или по ве ћа ња на та ли те та. Не
ће се на род под мла ђи ва ти уз по моћ еко но ми је ве ли ких, 
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свет ских си ла, већ уз по моћ умет но сти, ко ли ко на ци о нал
не и са мо род не то ли ко и свет ске! Уз по моћ – ал хе ми је. 
Ка ко и за што? Зна ла је Ста ра Евро па, зна ли су Гр ци. Зна 
оби чан свет ко ји жи ви са не бом и зе мљом у ис тој љу ба ви. 
Знао је и по на вљао Хер дер лин…

… На ук бу дућ но сти не ће би ти сил не на у ке, већ ве ро
ват но, на ук о древ ним љу ди ма – ал хе ми ја. 

6

Ко те ри је, или по но во о Јо ва ну Скер ли ћу

Да је Бран ко Ла за ре вић по жи вео ду же, ре ци мо, да ни
је мо рао да побегнеизБеограда,којисуокупираликомуни
сти, да по бег не код при ја те ља на Ја дран ско мо ре; да му 
је омо гу ће но да ре дов ни је об ја вљу је; да ли би мо жда на
пи сао и свог СедмогСкерлића? Пи та ње је на пр ви по глед 
хи по те тич ко: СедмогСкерлићајенаписаланесамопосле
ратнасрпскавећијугословенскапракса,политикаикри
тика, са мо што је још увек све то у ру ко пи су…

Скер лић се увекналазионаграничнојмеђиизмеђули
тературеиполитике.

То је те рен тзв. но ви је би ро крат ске књи жев но сти, те
рен „де мо кра ти је на ших пи са ца“. Скер лић је ути рао пут 
„де мо кра ти ји на ших пи са ца“, ка ко из ме ђу два ра та, та ко 
и по сле Дру гог свет ског ра та.

Скер лић је имао сво је „уче ни ке“, ка ко из ме ђу два 
свет ска ра та, та ко и сво је „по тај не“ уче ни ке и сим па ти зе
ре и по сле – у дру гој по ло ви ни 20. ве ка, чак и да нас.

По сле рат ни „скер ли ћев ци“, као и они пред рат ни, 
фор ми ра ли су фронттзв.официјелнелитературе, ко ји 
сам кри ти ко вао, као и не га ти ван тзв. по зи ти ви стич ки ути
цај на ших тзв. пре ку ма нов ских ин те лек ту а ла ца. У јед ној 
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од књи га (об ја вље на у сим бо лич ном ти ра жу, одав но ис цр
пљен; Шљакаисторије:шкарт, Мо ба ров ин сти тут: За ве
ти не, Бе о град 2002, 106 стр.) из нео сам у не ко ли ко есе ја 
су шти ну от по ра офи ци јел ном то ку срп ске би ро крат ске 
књи жев но сти и кри ти ке („21. век. Га та лин ка и шљи вов 
ви дик – ле ген де о књи жев ним илу зи ја ма…“, „Пре ку ма
нов скиин те лек ту а лац и деј тон ски…“), по ку ша ва ју ћи да 
рас крин кам ви ше де це ниј ску лаж, ко ја се стврд ну ла ја че 
од бе то на, а ко ја, на жа лост, још увек до ми ни ра и срп
ском књи жев но шћу и на шом јав но шћу…

„Био је је дан до бро во ђе ни де ло вод ни про то кол. … 
Кад год ни је био за у зет по сле ча со ва, при кра ју ча са дао 
би ми знак да га при че кам пред Уни вер зи те том, и он да би 
се ишло на Ка ле мег дан…“5

5) „Јед ном та квом при ли ком, на сам дан ка да су га со ци јал де мо кра ти, Ту цо
вић, Ду шан По по вић и оста ли, ис кљу чи ли из стран ке, био је вр ло уз бу ђен 
и чак је за су зио: „Та ко се не по сту па. Ја сам у тој стран ци про вео то ли ке 
го ди не, сво ју нај бо љу мла дост.“ Би ло је ту раз го во ра о свим те ку ћим ства
ри ма, а на ро чи то је во лео да зби ја ша ле на ра чун Ду чи ће вих љу бав них 
аван ту ра. На ро чи то је био уз бу ђен јед не ве че ри кад је тре ба ло да бу де су
тра дан би ран за ван ред ног про фе со ра Уни вер зи те та. Би ла је ја ка Бог да но
ва гру па, али је би ла ја ка и она про тив нич ка око исто ри ча ра др Дра го љу
ба Па вло ви ћа, Ни ко ле Ву ли ћа и оста лих. Је два је про гу рао. Билојеврло
ружних ствари између тих котерија, али Скерлић није остајао никоме
дужан.Својукотерију,Гла сни ко вуиБогданову,неговаојеврлополитички
(ис та као Б. Т.). Се ћам се кад ми је јед не ве че ри ре као да на пи шем што пре 
јед ну кри ти ку о јед ној Ћо ро ви ће вој збир ци при по ве да ка. Су тра дан по што 
сам му пре дао ру ко пис, ре че ми у шет њи: „До пу сти те ми да не што из ме
ним у ру ко пи су. Уда ри ли сте ма ло ја че на јед ном ме сту о Ћо ро ви ћу, а ми 
смо ко те ри ја и мо ра мо да се чу ва мо.“ „Гла сник“ и сарад ни ке ње го ве сма
трао је као по ро ди цу. У бед не и си ро ма шне две про сто ри је „Гла сни ка“ до
ла зи ло се са свих стра на као у сво ју ку ћу. Скер лић је ту и при мао све сво је 
при ја те ље са свих стра на ју го сло вен ских. Он је био и не ка вр ста, за ју го
сло вен ску омла ди ну, за став ни ка и пре га о ца, и то из да на у дан све ви ше, 
а кад је за вр шио Историјуновесрпскекњижевности, он је ју го сло вен ство 
узео, уз На род ну скуп шти ну, за свој но ви циљ, и тек су он да по че ли, још 
ви ше не го до кле је био књи жев ни кри ти чар и исто ри чар, па кле не мр жње 
про тив ње га, на ко је је ре дов но то пу зи ном од го ва рао у „Днев ном ли сту“. 
И та кав је бо рац остао до по след њег да ха…“ (Бран ко Ла за ре вић, „По ла ве
ка по смр ти Јо ва на Скер ли ћа“, Филозофијакритикеидругиесеји, Сабрана
дела, књ. III, 127).
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Пи шу ћи о раз во ју Скер ли ћа, Ла за ре вић при ме ћу је да 
је нај пре био „сент бе о вац. Али је пр вен стве но Скер лић 
био скер ли ће вац“. Шта то зна чи „скер ли ће вац“?

Скер лић је „… био ро ђе ни по ли ти чар и чо век јед не 
стран ке и јед ног прав ца…“

„Отварао је писцекао остриге специјалнимножем– 
пи ше Ла за ре вић. – Његовкључзастварањебиојекључко
јиотвараврлоразличитебраве.Понекадјетобиокалауз;
понекадитраварасковник.Имаојесамоједну„мрљу“на
свомеогледалу,самоједнусенкунадогледу,једнунапрслину
којајебилаиврлина:социјалнодосвихмогућности…“

Упо ре ђу ју ћи Скер ли ћа са Сло бо да ном Јо ва но ви ћем, 
Ла за ре вић твр ди да је Скер лић био „на дру гом по лу и 
на прав це, шко ле, љу де и пи сце ре а го вао на свој со ци
јал ни на чин ко ји је био, по не кад ши рок, али че сто вр ло 
узак…“6

6) „Инте ре сант но је за ње га за бе ле жи ти да га ни шта ме та фи зич ко и ‘чи сто’ 
фи ло зоф ско ни је ин те ре со ва ло. Он је сав био ово зе маљ ски, ра ци о на лан и, 
до не кле, ме ди те ран ски рас по ло жен. Под сме вао би ми се кад бих спо ми
њао Кјер ке го ра, на ро чи то, Све ден бор га, па и Иб зе на за ко га је на сле дио 
мр жњу од сво га учи те ља Бог да на По по ви ћа. Кад је Ди ми три је Ми три
но вић на и шао са фу ту ри змом и са Ин ду си ма, Скер лић се, на зи ва ју ћи га 
‘Ми том Ди на ми ком’, гро хо том сме јао и све те ства ри на зи вао „еска мо та
жа ма“ и ба вље њем око не по треб них ства ри. За ње га је це ла та ли те ра ту ра 
и це ла та фи ло зо фи ја би ла кичли те ра ту ра и кичфи ло зо фи ја. Сав сав цат 
је био на зе мљи и од зе мље. У том сми слу је по треб но за бе ле жи ти да ни је 
био мно го оду ше вљен ни на род ном по е зи јом, јер му је она би ла ису ви ше 
ре ли ги о зна, ми то ло шка, и та кав је био и пре ма фре ска ма и ма на сти ри ма, 
и пре ма це ло ме фол кло ру…“
„У цр кву ни кад ни је ишао. Све ћу ни кад ни је па лио. Сла ву ни је сла вио. 
Ни је по си пао гла ву пе пе лом, ни ти ни чи це па дао пред ка квим ми том. Био 
је до бар Ср бин, али ни кад шо вен. И увек по штен, отво рен, искрен. Он 
про сто ни је умео да се пре тва ра и да, ма и умет нич ки, ла же…“
„Умео је да це ни и да по шту је. Ње гов од нос пре ма Бог да ну По по ви ћу био 
је ско ро ре ли ги о зан. Иако је био на су прот ном по лу од Бог да на ап со лут но 
у свим ства ри ма, он је те ства ри код Бог да на це нио и по што вао и из гле
да ло му је као да га је сра мо та и да му је жао што и он те осо би не не ма. 
Та кав је био и пре ма Сло бо да ну Јо ва но ви ћу и, се ћам се, пре ма Сто ја ну 
Но ва ко ви ћу: иако су то би ли љу ди и по ли тич ки на су прот ној стра ни од 
ње го ве. Бог дан По по вић је ду шман ски мр зео по ли ти ку и по ли ти ча ре, али 
то ни је сме та ло Скер ли ћу да си нов ски во ли и це ни Бог да на По по ви ћа…“
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Са тим сам се су о чио са ста вља ју ћи ан то ло ги ју срп ске 
по е зи је 20. ве ка Несебичанмузеј.Са тим скерлићевским
кругоминтересовања ко ји је био „ма ли: од со ци јал носо
ци ја ли стич копо ли тич ког, ни кад ни је до вољ но то на гла
си ти, до „ре а ли стич ког“ и „на ту ра ли стич ког“, а оста ло је 
за ње га би ло Марковиконаци и „чар дак ни на не бу ни на 
зе мљи“. Скер лић, на жа лост, ни ка ко ни је имао ге те ов ски 
„цео круг“.7

Уду бљу ју ћи се у од нос учи тељ–уче ник (По по вић–
Скер лић), Ла за ре вић пи ше, по но ви мо, да је Скер лић 
„знао вр ло ма ло ства ри и био је пот пу но на са свим дру
гој стра ни од По по ви ћа. Скер лић се ди вио мно го стра ном 
обра зо ва њу По по ви ћа и це нио је код ње га оно што код 

„За ње га све што ни је би ло ја сно и пре ја сно, би ло је оп ску ран ти зам и ми
сти фи ка тор ство. Скроз и скроз је био, да та ко ка жем, де кар то вац. Као и 
ње гов учи тељ Бог дан По по вић, као и ње гов про фе сор Жорж Ре нар, као 
и сви Фран цу зи ње го ва ко ва, а то су ре а ли сти, на ту ра ли сти и им пре си о
ни сти, и он је био пре те ра но за raisonpure, за ра ци о нал но, за оно што је 
пре ја сно, а све оста ло је би ло за ње га, све до Ин ду са и до Ки не за и оста
лих, оп скур но и ма гло ви то, а у то су ула зи ле све ре ли ги је и, без ма ло, све 
тра ди ци је.“

7) Вре ди има ти на уму и ово Ла за ре ви ће во за па жа ње: „… Бог дан По по вић 
во ли ди сци пли ну. И во ли дис тан цу. Он је био pontifexmaximus, па па, чи
та ве јед не ор га ни за ци је у ко јој је вр ло ма ло ра дио. Ра ди ли су дру ги у ње
го во име, али сви су се мо ра ли за кли ња ти на вер ност вр хов ном ра би не ру. 
Скер лић је имао ту ме сто ко је су му да ли. Бог дан је во лео Скер ли ћа, во лео 
је у ње му мно ге осо би не ко је су би ле по треб не гру пи за ње но одр жа ње 
и во лео га је и због то га што се овај без у слов но по да вао По по ви ћу, иако 
ни чег за јед нич ки идеј ног, сем одр жа ва ња гру пе, ме ђу њи ма ни је би ло. 
Уз то, Скер лић је био мо рал гру пе и њен бо рац. При кра ју 1912, 1913. и 
пред смрт, ствар ни вођ је био Скер лић. Бог дан По по вић са мо фор мал ни. 
И ствар на иде о кра ти ја би ла је Скер ли ће ва. И ‘те о ри ја ред по ред’ и ра ци
о на ли зам и ‘умет ност ра ди умет но сти’, основ ни по сту ла ти По по ви ће вог 
си сте ма, би ли су по ти сну ти у крај. ПодСкерлићевбарјакокупилисусеира
ционалниЈугословени,‘социјалнауметност’,демократија(под ву као Б. Т.). 
Све се то одр жа ва ло по што ва њем, вр ло искре ним, ко је је Скер лић имао за 
сво га учи те ља. Али, као што ре кох, ни ка квих дру гих идеј них ве за ни је би
ло. То су би ла два пот пу но раз лич на све та и је дан је по чи њао где се дру ги 
за вр ша вао, и обрат но. БогданПоповићјеестетаикњижевник,ЈованСкер
лићјеисторичариполитичар(под ву као Б. Т.). До дир им је био на исто ри
ји књи жев но сти; и то фран цу ској, уко ли ко је Скер лић знао. Јер Скер лић је 
био чо век од ин ту и ци је и им пре си је, али је вр ло ма ло ства ри знао…“
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се бе ни је имао. Ина че, ни је имао схва та ње за ње га као 
што овај ни је имао схва та ња за ње го ву „со ци јал ну по е зи
ју“. Скер лић, сав „со ци ја лан“ и сав по ли ти чар, сма трао је 
за па ра зит ска сва те о ре ти са ња „умет но сти ра ди умет но
сти“. По по вић сам на овој стра ни, сма трао је онај си стем 
за си стем не до уч них и раз ба ру ше них не зна ли ца. Али о 
то ме ни кад ни ре чи ни је по ме ну то у сми слу да се лич ност 
обра ти на лич ност. Ту су се тр пе ли учи тељ и уче ник, иако 
ствар но уче ник од ствар них учи те ље вих те о ри ја ни је хтео 
да усли ши; ни хтео ни мо гао, јер је Скер лић ва дио све из 
сво је све же при ро де и, од пи са ња, ни је имао ни вре ме на 
да што на у чи ни од ко га, па ни од учи те ља. И та ко је учи
тељ во лео уче ни ка, и уче ник учи те ља, иако ни чег за јед
нич ког ни су има ли…“

7

Сед ми Скер лић.
Ве ли ка ни је дин стве не би ро крат ске књи жев но сти

Со ци ја ли зам са људ ским ли цем, ти то и зам, са мо у прав
ни со ци ја ли зам уки нув ши при ват ну сво ји ну и при ват ну 
ини ци ја ти ву за ца рио је мо но пол ну сво ји ну др жа ве, тј. мо
но пол ску ини ци ја ти ву је дин стве ног чи нов нич ког цен тра. 
И кад и да нас пи шу по њиховимновинамада су ве ли ки пе
сни ци Да ви чо, По па, Па вло вић, Ра ич ко вић, Ла лић, Бећ ко
вић, Љу бо мир Си мо вић, то је исти на: феноменолошкигле
дано,заистајеречовеликанимајединственечиновничке
књижевности.Сви су од њи ха ни, из ра сли и на мет ну ти мо
но по лом др жав ног из да вач ког по сло дав ства, ко је је ства
ра ло пот пу ну и не по врат ну за ви сност свих чла но ва ка сте 
пар тиј ских чи нов ни ка. За то ов де не ма ни ти ће би ти пра вог 
по ка ја ња. Ов де ће се ба ви ти три ко ви ма, хо куспо ку си ма, 
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ба ца њем пра ши не у очи: као у ка квом над ре ал ном цир ку
су. Они ко ји су до ју че би ли со ци ја ли сти или ко му ни сти, 
да нас су чла но ви Крун ског са ве та, или ис так ну ти чла но ви 
тзв. опо зи ци о них пар ти ја. Сви су, при том, за др жа ли сво је 
ви ле и огром не ста но ве, и ме ста у зна чај ним ин сти ту ци ја
ма. Никоихнећепомерити,осимСмрти.

Не за ви ди мо ни ком од њих. На пра ви ли су сјај не ка ри
је ре, обо га ти ли се; не бих да го во рим о њи хо вим та лен ти
ма. Са мо не ка нам не при ча ју они о сло бо ди.

Јер со ци ја ли зам ко ји их је као умет ни ке омо гу ћио био 
је ан ти со ци ја лан и уби јао је ства ра лач ку ини ци ја ти ву. 
При о ри тет со ци ја ли зма је био да из јед на чи све у си ро ма
штву и за ви сно сти, да би се са зда ла но ва при ви ле го ва на 
ка ста пар тиј ских чи нов ни ка – угње та ча. Про па ган да со
ци ја ли зма – ти то и зма во ђе на је де це ни ја ма, пре ду го. И 
љу ди са књи жев ним би о гра фи ја ма су до при не ли да се од 
со ци ја ли зма на пра ви не ка кав при јем чив су ро гат ре ли ги
је. У су шти ни, ко му ни сти су би ли пар ти ја су ро вог без у
мља, свет ских за ва да и осва ја ња. То ком дру ге по ло ви не 
На мет ног ве ка во ђе на је на Бал ка ну ан ти – по ли ти ка, се
бич на, пер фид на и под ла, ко ја су штин ски раз два ја љу де и 
рас па љу је њи хо ве стра сти да би их окре ну ла јед не про тив 
дру гих. Да та по ли ти ка ни је ује ди ња ва ла љу де у оно ме 
што је сви ма Ју го сло ве ни ма би ло за јед нич ко, по ка зао је 
кр ва ви рас пад Ти то ве Ју го сла ви је!

8

При се ћа ња 

У пр вој по ло ви ни 1957. го ди не Шеј ка ства ра свој текст 
Пут, ко га се вре ди ов де при се ти ти. Го ди ну да на, пре то га, 
Вас ко По па об ја вљу је дру гу књи гу сво јих пе са ма Непочин
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поље (Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1956). Ми о драг Па вло вић 
је већ био об ја вио 87песама (1952) и Стубсећања(Но пок, 
Бе о град 1953), а те 1957. го ди не об ја вљу је Октаве(Но
лит). И Ми ло ван Да ној лић об ја вљу је пр ву књи гу Урође
ничкипсалми(Но лит, Бе о град 1957). По чет ком ав гу ста, 
те 1957. го ди не, у се лу Ми шље нов цу на Пе ку, не ка да шњи 
срез Зви шки окру га по жа ре вач ког, На та ли ји и Ми ха и лу 
Лу ки ћу, ра ђа се дру го, здра во му шко де те, Александар. Он 
у том тре нут ку уоп ште не ми сли о бу дућ но сти, јер је ак
туелнијасиса. Он ле жи у кор пи од пру ћа под бе лим сво
до ви ма по ро дич не ве ли ке ма га зе, уљуљ ки ван или бу ђен 
ци ли ком ла ста и бле ско ви ма ав гу ста…

Да ли је слу чај но то, што Шеј ка свој Пут за по чи ње 
сти хо ви ма из Дан те о вог Пакла: „Па зато устај, савла
дајсвојуклонулостдухомштоусвакојпобеђујеборби“.Ја
устадох,ипоказавшисејачиноштосезбиљаосећах,ре
кох:„Хајдемо,јасамодважанијак“?

Ни је.
Вре ди ли опи си ва ти то вре ме и на шта оно нај ви ше 

ли чи? Ми ло ван Да ној лић има пе сму Ваљајтебурад, у ко
јој, већ на ње ном по чет ку, ва пи:

„Ва љај те бу рад.
Ва љај те их ру ка ма и но га ма / Ко тр љај те бу рад дру мо

ви ма ис то ка и ју га / Не ка се за тре су, не ка из ло ме плесни
вавратаскладишта…“ (ис ти ца ње Б. Т.) 

Јо ван Хри стић, у пе сми Федруве ли: И ово још хо ћу да 
знаш, дра ги мој Фе дре: жи ве ли смо / У вре ме ни ма са свим 
очај ним. Од тра ге ди је / Пра ви ли смо ко ме ди ју, од ко ме
ди је тра ге ди ју; // А оно пра во: озбиљ ност, ме ра, му дра уз
ви ше ност, / Уз ви ше на му дрост, увек нам је из ми ца ло. Би
ли смо / Не где на ни чи јој зе мљи, ни ми са ми // Ни не ко 
дру ги; увек тек закорак–дваудаљени/Одоногштојесмо,
оногштојетребалобити…(ис ти ца ње Б. Т.)
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Пе ва ју ћи о љу ди ма ан тич ких вре ме на, Фе дру или Со
кра ту на бо ји шту, Хри стић на нај са же ти ји мо гу ћи на чин 
про го ва ра и о свом вре ме ну, том вре ме ну у ко ме жи ви 
и ства ра и Шеј ка, и ко је по мно го че му под се ћа на па
као. Иониуметнициипесницикојихсевредисећати,са
да,налазесе,тада,умрачнимбоксовимапакла,илисвоје
врсногЛавиринтацарстваЋесаревог.

То вре ме је на лик на Ла ви ринт, ве ли ко Скла ди ште 
(пе сник Да ној лић, ви де ли смо, као вр ло млад, са ња да не
ко дру ги, бу рад, про ва ли „пле сни ва вра та скла ди шта“)…

Бор хес је на пи сао со нет о ла ви рин ту: Унутра си, а
знаш–нигде,никадврата,/лицаиналичјаовајдворац
нема,/нитспољногзиданит’центраскривена:/грађеви
наовасвемиробухвата.//Ненадајседаћетачностпута
твога/којисеупорноудваправцарачва,/твомодвести
циљу.Судбинајестрога//каоитвојусуд:тврђаодбронзе
је.//Неочекујнападбикаштојебиће/људскочијегрознои
бројнообличје//усплетубескрајномкаменастрахсеје…

Мо тив Ла ви рин та оп се дао је и Шеј ку, али и пе сни ка и 
есе ји сту Ср бу Иг ња то ви ћа.

Спо ми њем ов де Иг ња то ви ћа јер је на пи сао, по ред 
оста ло га, и књи гу есе ја о књи жев но сти и но вом ми ту, у 
ко јој је зна лач ки и под сти цај но „про ин вен та ри сао“ по не
што од оно га што се ти че Ми но та у ра и Ла ви рин та на ше 
по сле рат не књи жев но сти. Ка ко иза ћи из тог Ла ви рин
та? Јуришањемнаслабаврата?

Не, раз об ли ча ва њем оних ко ји су на сто ја ли да при да
ве по е зи ју, вар ва ра, бар ба ра, ко ји на ди ру „Одозго,одоздо,
/споља,изнутра“,ослу шки ва њем кри ко ва у та ми Ла ви
рин та, Скла ди шта или број них бок со ва па кла.

(По е зи ја) Крикомспасена/бесциљнопостоји.По е зи
ја и умет ност уоп ште, по го то ву она од ба че на на мар ги ну 
или на от пад, по на ша се као пти ца фе никс: она се та мо 
ра ђа по но во из вла сти тог пе пе ла. 
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9

Па ра ле ли зам. Има ју ли на след ни ке                             
– срп ски ре не сан сни ду хо ви?

Бран ко Ла за ре вић оста вио је под сти цај ну гра ђу за пи
са ње исто ри је нај зва нич ни је књи жев но сти ко ју су Ср би 
има ли то ком 20. ве ка, Историјетзв.српскебирократске
књижевности, а да ли ће не ко та кву исто ри ју за по че ти, 
за вр ши ти и об ја ви ти, ве ли ко је пи та ње. Има ју ћи у ви ду 
то – каквајесрединаданас у ко јој срп ска књи жев ност и 
кул ту ра та во ри. У по ре ђе њу са оном у ко јој је жи вео, ре
ци мо, Скер лић и ге не ра ци је пре ње га, мо же се ре ћи да је 
да на шња Ср би ја у не кој вр сти мрач ног ту не ла (тран зи ци
је, тра же ња, си стем ског оне мо гу ћа ва ња на ла же ња, по губ
не не га тив не се лек ци је, бо ле сног на ме тач ког зло ду ха…) 
ко ме се не ви ди крај.

„УтаквојсрединијеживеоСкерлићисвегенерацијепре
њега,окоњегаипослењега,све до чи Ла за ре вић.Тојебило
времеподоласкунапрестокраљаПетра.Сањимеједо
шловремеслободеидемократијекојајеносиладостаја
ке карактеристике доста јаке анархије. Сећам се Први
мајеватихгодина.Поворкапрвомајскасаразвијенимцр
венимзаставама,пролазилабипокрајдвораипокрајВојне
академијесаузвицима–Долемонархија!Долемилитари
зам!УРад нич ким но ви на ма,уДнев ном ли сту,уЗво ну,
напредним листовима, као и у оним конзервативним и
онимреакционарним,писалосе,карикирало,памфлети
сало,нападаносвеоддворадопородичногживотапоједи
нихистакнутихличности…СећамсеДомановића,кадје
уједнојпознатојракиџинициипродавнициужич ких про
из во да,мртавпијан,викао:–Србијо,мајкутитвоју!…
ЈакшићјеусвојојШтам пи нападаорежимдајекуповаото
повекојисубилиштр цаљ ке идасецелонаоружањеврши
преко корупције. Ти су топови, после, дали Кумановску
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битку,азањегаједоказиванодајебиоаустријскиплаће
ник…НасветојекраљПетародговарао:–Некасенарод
васпитавауслободи,памаименетоликонападали!,акад
је једанофициропалиошамарЈовиАдамовићу,директо
руПрав де збогувредекојујенанеопринцезиЈелени,краље
војћерци,даживисасвојимшоферомуНици,краљПетар
јетражиоодминистравојскедасетајофицирказни.…

—Изоваквеатмосфереанархослободарске,напрви по
глед,скоронесносне,иизонаквогземљиштаизникоше,за
нештовишеоддвадесетипетгодина, скоросвинашире
несанскидухови…

Ураздобљукојесампоменуо(1895–1920),раздобљу које
бихназваоренесанскимнасвимплановимамисли иакција,
др ЈованСкерлићјеимаоврлочасноместо.“

Бран ко Ла за ре вић је, са овог све та, оти шао, се дам де
се тих го ди на 20. ве ка. На пр сте јед не ру ке би се мо гли на
бро ја ти љу ди и пи сци ко ји су, он да (а и го ди на ма ка сни је), 
зна ли даЛазаревићуопштеипостоји. А по сто јао је, жи
вео, као ар хи тек та при мор ских вр то ва. Ла за ре вић је, из
гле да, био међупоследњимсрпскимренесанснимдуховима.

Од Скер ли ће ве смр ти до на ших да на по ја ви ле су се 
две исто ри је нај зва нич ни је књи жев но сти ко ју смо има ли 
у про те клом ве ку – тзв. Би ро крат ске у до слов ном зна че
њу ре чи – гло ма зна Де ре ти ће ва и крат ка Пет ко ви ће ва, 
обе пи са не по дик та ту не ре не сан сних ду хо ва, фа во ри зо
ва не, ре дук ци о ни стич ке, пре хва ље не, фал си фи ка тор ске, 
на ме тач ке и… ште то чин ске. И по ја ви ла су се бр да и бр да 
пе снич ких књи га, на ме тач ких књи жев них огле да, на ме
тач ких књи жев них сту ди ја, јед но стра них и кон тро ли са
них књи жев них ча со пи са, уни форм них, до сад них, чи је се 
де ло ва ње сво ди ло на за ту пљи ва ње ду хо ва, на ме та ње јед
не по ли тич ке ди оп три је, ко ја је за вла да ла при род ним и 
не при род ним из у ми ра њем срп ских ре не сан сних ду хо ва. 
Да ли је у по е зи ји би ло на след ни ка срп ских ре не сан сних 
ду хо ва? Ко су ти пе сни ци? Ви на вер? Раст ко Пе тро вић? 
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Цр њан ски? До не кле. По па и Ра ич ко вић? Мо жда у ша ли! 
Па вло вић, Ми о драг? Де ли мич но. Иван Ла лић? Не. Ле
о нид Шеј ка – да. Алек сан дар Лу кић – да (Европа, Брод
лудака, Легендеоружичастомпескумесечевог смакнућа, 
МаестроперПјетро…)… Да ли је у кри ти ци би ло на след
ни ка срп ских ре не сан сних ду хо ва? Ко ли ко знам – не ма 
их. До ми нант ни ји су на ме та чи, ка ме ле о ни, пре сву че ни 
ко му ни стич ки ја њи ча ри, ве ли ке ште то чи не. Они су опу
сто ши ли књи жев ну утак ми цу по след њих де це ни ја, опу
сто ши ли књи жев ни жи вот (у јав ном жи во ту, да нас, они 
се по ја вљу ју као то бож углед ни про фе со ри уни вер зи те та, 
ака де ми ци, знал ци, успе шне му ти во де, пред став ни ци мо
но пол ских из да ва ча, блокаториикочнице)…

10

Сјај и бе да ве ли ка на би ро крат ске књи жев но сти

Од у стао сам, мо рам од мах при зна ти, од скри ве ног и 
пра вог на сло ва овог ра да – Српскиренесанснидухови – јер 
је мо жда од већ пре ши рок, а мо гао би би ти про ту ма чен и 
као пре тен ци о зан и не пре ци зан.

„Ре не сан сни или уни вер зал ни чо век Бал ка на и Ср би
је, Све то зар Бр кић, пи ше о Ко сов ском бо ју и о Џем су Џој
су“, све до чи Вла де та Је ро тић, у књи зи Сећања (Ars Li bri 
– За ду жби на Вла де те Је ро ти ћа – Бе ок њи га, Бе о град 2010, 
99).

До ста го ди на по сле од ла ска Све то за ра Бр ки ћа са овог 
све та, Је ро тић је осе ћао по тре бу, пи шу ћи по го вор за Бр
ки ће ву књи гу Одсутност, да по раз го ва ра са при ја те љем 
ко га је во лео, сма тра ју ћи га, по ред оста лог, и за „Ре не сан
сног срп ског чо ве ка“ (нав.издање, 102).
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Далиунашојкултуриилитературиимаренесансних
духовапослезавршеткаонесрпскеренесансекојујеБ.Ла
заревићдатирао (1895–1920)? Ако у срп ској ли те ра ту ри 
и кул ту ри по сле 1945. го ди не има још ре не сан сних ду хо
ва, ко су они? 

Да ли их има и ме ђу оним лич но сти ма ко јих се Го спо
дин Је ро тић се ћа у сво јим Сећањима?

За оне ко ји ни су сти гли ни да пре ли ста ју ни да про
чи та ју Је ро ти ће ву књи гу да ка же мо да овај не у мор ни по
ли граф пи ше о овим ства ра лач ким лич но сти ма: Љу би ца 
Ма рић, Ен ри ко Јо сиф, Све то мир На ста си је вић, Све то зар 
Све та Бр кић, Макс Ерен рајх, Жи во рад Жи жа Ва сић, Ху го 
Клајн, Ми о драг По по вић, Та рас Кер ма ну ер, Ме ша Се ли
мо вић, и До бри ца Ћо сић.

Је ро ти ће ва књи га се ћа ња од но си се на су сре те и раз
го во ре са лич но сти ма ко је су, сва ка на свој на чин, оста ви
ле тра га; аутор да је пор тре те на свој на чин, вр ло под сти
ца јан. Се ћа ња су пи са на не пре тен ци о зно, до ку мен то ва но, 
увер љи во, и мо гу би ти под сти цај на гра ђа за оно што одав
но че ка као нео д ло жно – вред но ва ње и пре вред но ва ње, 
јер се Је ро тић, и сам укљу чу је, у је дан нео д ло жан по сао 
не ким сво јим опа ска ма о ства ра о ци ма о ко ји ма пи ше, на
ро чи то се то од но си на оне опа ске ко је су пи са не на из
глед уз гред, али – ар гу мен то ва но.

Пи сац пред го во ра овој књи зи у пра ву је кад ка же да 
Вла де та Је ро тић, као чо век ду бо ке ве ре и ве ли ког ис ку
ства, „на сто ји да код сво јих са го вор ни капри ја те ља от
кри је скри ве ну пре о вла да ва ју ћу цр ту, ни кад по зле ђу ју ћи 
пор тре ти са не“. Што не зна чи, да Је ро тић, уз гред, не уме 
да до да по не што што ра све тља ва у не чем бит ном ак те ре 
и великаненашезваничне,најзваничније,тј.бирократске
књижевности.

На при мер: „Све та за се бе ка же да је горд и ма да је 
ме ни са вр ше но ја сно да сам то и ја, при хва там овај иза зов 
и раз ви јам те зу да су сви пе сни ци по себ но нар ци стич ни 
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љу ди, ко ји и не же ле ни ка кво раз ре ша ва ње су прот но сти, 
хар мо ни зи ра ње и сми ри ва ње у ве ри, тр пље њу и љу ба ви. 
И Ми о драг Па вло вић и Све та Бр кић и Вас ко По па до шли 
су до от кри ћа ду хов ног све та, а он да су га оста ви ли, за
не ма ри ли и по ти сну ли да би оста ли пе сни ци. Бар она кви 
пе сни ци ка кви је су јер, ко нач но, за што не би мо гао и ду
бо ко ре ли ги о зан чо век да бу де до бар пе сник? Све та ка же 
да се при бо ја вао сми ри ва ња, да ли му то пре до ча ва бли
ску смрт? Онај ће до пу сти ти да се су прот но сти у ње му 
за о штре све до пр ска ња ср ца, али ду хов ност не ће при хва
ти ти као трај ну ре ал ност. Ка да смо се ра ста ја ли пру жио 
ми је ко ве рат са сво јим нај но ви јим пе сма ма и ре као ми 
је не што што ме је ма ло за чу ди ло: Ни сам смео да Вас до 
са да по зо вем“ (Сећања, 86).

То, да ка ко, мно го је ре ал ни је са гле да ва ње од оног што 
је тзв. офи ци јел на књи жев на кри ти ка на ме та ла као ак
си ом о по је ди ним нај и стак ну ти јим срп ским пе сни ци ма 
дру ге по ло ви не 20. ве ка. Бр кић пре да је сво је нај но ви је 
сти хо ве Је ро ти ћу и го во ри такокако говори септембра
1978.године, уочи од ла ска у Же не ву на опе ра ци ју ср ца.

Је ро тић раз го ва ра са Бр ки ћем ја ну а ра 1991. го ди не, 
де се так го ди на доц ни је, и све до чи да Бр кић „не ма до бро 
ми шље ње“ о тре нут ној „ју го сло вен ској и свет ској по ли
тич кој и кул тур ној кли ми“ (95).

„Кул тур ни жи вот у Ср би ји, са из у зе ци ма не ко ли ко 
ства ра ла ца, оце њу је као „ста ње ка са бе“. Ово по ре ђе ње 
Све та је учи нио хва ле ћи ро ман Мак си ма Гор ког Живот
КлимаСамгина ко ји опи су је вер но и уз бу дљи во дру штве
ну кли му Ру си је уочи ре во лу ци је. Што се ти че Евро пе, 
на ро чи то Ен гле ске и Аме ри ке, зе мље ко је Све та бо ље 
по зна је од Фран цу ске, ми сли да од 1960. го ди не, у овим 
зе мља ма ви ше ни је на пи сан ни је дан до бар ро ман. Не
за до во љан је Ћо си ће вом дру гом три ло ги јом, на ро чи то 
жен ским ли ко ви ма у ро ма ну. По ку ша вам да оправ дам 
Ћо си ћа из но се ћи Све ти ми шље ње да срп ски пи сци, са 
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из у зет ком Бо ре Стан ко ви ћа, ни су зна ли да бо га ти је об
ра де жен ске ли ко ве. Ова се при мед ба од но си и на срп ске 
на род не пе сме ко је зна ју са мо за мај ке и се стре. Да ли је 
Цр њан ски не што бо га ти ји у опи си ва њу же на у сво јим ро
ма ни ма? Мо жда…“ (исто, 95)

Те речи имају извесну специфичну тежину које нема
српска официјелна, званична критика.Добро је да их је
Јеротићзабележио. Мо гу би ти од ко ри сти, сва ком оном 
ко ји хо ће да упо зна не ку пот пу ни ју исти ну о срп ској књи
жев но сти и ње ним ак те ри ма. Је ро ти ће ва књи га има и 
онај свој пра ви, ствар ни скри ве ни на слов Разговорсамр
твим (при ја те љи ма), јер сви су про ме ни ли свет, осим ду
го ве ког Ћо си ћа, на за че љу Је ро ти ће ве књи ге.

Раз го ва ра ју ћи са Мак сом Ерен рај хом (1921–2003), Је
ро тић пи ше: „О на шим пе сни ци ма Ми о дра гу Па вло ви ћу 
и Вас ку По пи, ко је ви со ко це ни, ми сли да су мак си мал но 
су јет ни и его и стич ни пе сни ци и да им је због то га оне мо
гу ћен ствар ни при ступ тран сце ден ци ји ко ју и је дан и дру
ги слу те. Па вло вић је у осно ви пан те ист, По па па га нин“ 
(112). Ово ми шље ње ни је за под це њи ва ње, ре ла ти ви зо ва
ње, по ред оста лог и за то, што је Ерен рајх на пи сао јед ну 
од пр вих мо но гра фи ја о пе сни штву Вас ка По пе. И за то 
што је бли ско оној исти ни, да се де ло мно гих ве ли ка на 
срп ске зва нич не, нај зва нич ни је или ти би ро крат ске књи
жев но сти ни је за вр шио Бо гом, већ из бе га ва њем Бо га и 
ду хов ног ис ку ства, што срп ски би ро крат ски пи сци, опет, 
пре ма тврд њи Ви на ве ра, из бе га ва ју кроз чи тав 20. век.

*

Ви на вер је, кад га већ спо ми ње мо, до бар при мер да је 
би ло срп ских ре не сан сних ду хо ва и по сле 1920. го ди не. 
Сту ди рао је му зи ку, ма те ма ти ку, а про чуо се као пе сник, 
вр стан из да вач, есе јист, пан то ло ги чар.
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То је био и пре ра но умр ли Мом чи ло На ста си је вић. 
„О бра ту Мом чи лу – ње го ва ду го ве ка и лу цид на се стра 
Слав ка – при ча као о про ро ку. Пред ви део је сво ју смрт, 
го во рио је о стра хо вла ди ма ши не и ве ли кој уса мље но сти 
ко ја ће сна ћи чо ве ка, о до ла ску ки не ског цар ства у свет“ 
(Сећања, пор трет „Све то мир На ста си је вић“, 78). („Ста ни
слав Ви на вер хтео је је ди но да сви ра са Мом чи лом јер је 
сма трао да је ди но њих дво ји ца тач но сви ра ју. Мом чи ла 
су сви во ле ли. Је дан ста ри про сјак са бе лом бра дом и бр
ко ви ма, ко ме је Мом чи ло че сто на по ла ску у шко лу на 
пре да ва ња да вао но вац, умро је од ту ге за њим ка да је чуо 
да је Мом чи ло умро. Но вац ни је зна чио за Мом чи ла ни
ка кву ствар ну вред ност, да вао га је, и ма ло је ка да имао 
уште де“, исто, 77).

Иси до ра Се ку лић је, та ко ђе, срп ски ре не сан сни дух. 
(У књи зи, на жа лост, има мно го штам пар ских гре ша ка, 
та ко је на стр. 75. пре зи ме ове књи жев ни це штам па но као 
„Се кућ“! Вр ло че сто се две ре чи пи шу као јед на „сам ном“, 
итд. Ште та!)

Је ро тић да је, по ред основ ног пор тре та, и пор тре те
ме да љо не по је ди них пи са ца, умет ни ка – Ка ша ни на, По
пе и др…

Ју на 1970. го ди не Ми лан Ка ша нин је био при су тан у 
до му Љу би це Ма рић. „При ме тио сам да је за ње го вих 75 
го ди на ду хов на све жи на Ка ша ни но ва упра во из ван ред на; 
не до ста так зна ко ва се нил но сти нај бо ље го во ри да је тај 
чо век био и остао у до ди ру са Ду хом. Љу би ца це ни код 
Ка ша ни на, као ве ру ју ћег чо ве ка, ње го ву по тре бу за исти
ном и објек тив но шћу…“ (исто, 31)

*

Раз го ва ра ју ћи о то ме шта је сујетаи колико је она
штетнапоуметникаичовека, Је ро тић ће оста ви ти за
ни мљи во све до чан ство о ком по зи тор ки Љ. Ма рић, али, 



47

ма кар и згред, и о књи жев ном кри ти ча ру Зо ра ну Ми ши
ћу. „Зо ран је да ље ре као: ‘Чо век ни је ни реч ни ми сао. Ми 
смо ов де за јед но у име ћу та ња. Иду ћи век мо же да бу де 
са мо ре ли ги о зан век.’ Ово исто је не дав но ре као у при ват
ном раз го во ру Ле о нид Ле о нов Јо ва ну Хри сти ћу“ (по че так 
де цем бра 1971, 40–41).

Да ли су Љу би ца Ма рић и Зо ран Ми шић би ли ре не
сан сни ду хо ви (ма кар у нај ши рем сми слу ре чи)?

Да ли је то био и Ми о драг По по вић (1920–2005), „пре
ра но оста рео ства ра лац из обла сти књи жев не есе ји сти ке, 
књи жев не исто ри је и ро ман си јер ства, пред рат ни ско је
вац, бо рац пар ти зан ски, убе ђе ни марк сист, по штен и мо
ра лан иде а ли ста ка квих је би ло ме ђу пред рат ним ко му
ни сти ма од ко јих је остао са мо ма ли број“? (163)

„По по вић при ча – пи ше Је ро тић (168) – ка ко је нај
ви ше ин спи ра ци ја на фа кул те ту имао ка да је во дио се
ми нар ске раз го во ре са не ко ли ци ном сту де на та на не ку 
уна пред за да ту те му. Чи ни ло му се да се пра ва ми сао у 
ње му ра ђа ла у тре нут ку ка да би је из го во рио, без прет
ход не при пре ме. Као да је го вор, гла сно из го во ре на реч, у 
ства ри, пра ви под сти цај да се но ва ми сао у чо ве ку ро ди.“

О про фе со ру По по ви ћу Је ро тић пи ше на дах ну то, ре
ал но, ре ал ни је не го, ре ци мо, о З. Ми ши ћу. „Без љу ти не, 
мир но и ре кло би се објек тив но про су ђу је љу де ко ји су 
га же сто ко на па да ли по сле об ја вљи ва ња књи ге Видовдан
ичасникрст, за ко ју је био до био Ок то бар ску на гра ду. 
Да на шње вре ме као да га у пот пу но сти ре ха би ли ту је јер 
оправ да ва ње го во кри ти ко ва ње на ци о нал них ми то ва и 
па ган ских оста та ка у зва нич ном пра во слав ном срп ском 
хри шћан ству.

Ду хо ви то спо ми ње при мед бу ко ју му је упу тио ње гов 
син (ка да је син био млад) да је жи вот не по треб но тро
шио на чи та ње, а он да и ак тив но ба вље ње ко му ни стич
ком ли те ра ту ром и прак сом. Опет мир но и ста ло же но, 
али ре кло би се и без ка ја ња, при ча ка ко је ве о ма дав но 
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уви део сву бе сми сли цу ко му ни стич ке иде о ло ги је због че
га је ре ла тив но ра но иза шао из пар ти је, а опет, не би ва
ју ћи ре ли ги о зан остао је пре ма жи во ту скеп ти чан, а од 
по ли тич ких иде о ло ги ја, чи сто те о рет ски или и иде ал но, 
и да ље ве зан за „ле ве иде је“. Умео је Ми о драг По по вић да 
ми да нас при ча и по тре сне при че о стра да њи ма ње го вих 
пар тиј ских дру го ва и при ја те ља, Мир ка Ку ја чи ћа, Мар ка 
Ни ке зи ћа, Зо ра на Ми ши ћа и дру гих.

Сва ова ка зи ва ња би ла су „фо то граф ска“, ис при ча на 
не ве ро ват но мир но и без афек та; као да је не где скри ве но 
у се би про на шао сми сао свих тих муч них, нео б у зда них 
до га ђа ња на овом ло мљи вом, укле том бал кан ском тлу на 
ко ме је про вео цео свој бу ран, али и бо гат ду шев ни и ма
те ри јал ни жи вот. По ми слио сам: ето јед ног мо рал ног ате
и сте ко ји је, не зна но ка ко, на шао мир у се би. Исти на тек 
у 83. го ди ни жи во та“ (172–173).

*

У нај за ни мљи ви ја се ћа ња ове Је ро ти ће ве књи ге иду 
по тре ти Све то за ра Све те Бр ки ћа, Мак са Ерен рај ха, Љу би
це Ма рић, Све то ми ра На ста си је ви ћа, Ми о дра га По по ви
ћа, Ме ше Се ли мо ви ћа… Је ро тић ни је из ми шљао жи во те 
сво јих са го вор ни ка, на про тив, по ку ша вао је да их раз у ме, 
во де ћи раз го во ре, ко ји су га опле ме њи ва ли, из о штра ва ли 
му ин те лект и под сти ца ли га на уче ње ве шти не во ђе ња 
истин ског ди ја ло га. По не ке од сво јих са го вор ни ка Је ро
тић увер љи во пси хо ло шки пор тре ти ше, као на при мер 
Бр ки ћа: „Све та је и да нас, го ди ну да на по сле овог до га
ђа ја ко ји је мо гао да га ко шта гла ве (три ви јал на бо лест 
„срп ска шу га“ – Б. Т.), још ви ше, чи ни ми се, за пле тен 
у мре же соп стве ног ла ви рин та ко ји је се би ма е страл но 
ис ком пли ко вао. Нер во зан, ис цр пљен, не за до во љан свим 
и сва чим: и сво јим до са да шњим ства ра ла штвом и спо ља
шњом, ве чи том и не сре ће ном си ту а ци јом ста но ва ња, и 



49

здра вљем. А пу ши као да ни ка да ни је бо ло вао од те шке 
ср ча не бо ле сти! Са мном је био, као и увек, драг и при сан, 
по вер љив и искрен, упи тан, али у се бе бес ко нач но за тво
рен и у ства ри не при сту па чан…“ (94).

*

Нај кра ћи и не ка ко најблеђиделујепортретДобрице
Ћосића, ве ли ка на зва нич не, тј. би ро крат ске књи жев но
сти, тај раз го вор је на стао де цем бра 1995. го ди не, ка да 
је Је ро тић Ћо си ћу по кло нио сво је књи ге Какозамишљам
дабихразговараосавладикомНикалајемВелимировићем
данас, Разговорисаправославнимдуховницима и Вераина
ција. Је ро тић при зна је да се пи тао „ка ко је са ре ли ги о зно
шћу До бри це Ћо си ћа по сле ви ше го ди на на ших ра ни јих 
раз го во ра на те му ре ли ги је.

По чео је од луч но, и у исто вре ме чуд но про ти ву реч но, 
сво је ка зи ва ње о ре ли ги ји. Од лу чан је, на и ме, био ка да је 
ре као да он се бе не сма тра ре ли ги о зним чо ве ком, али да 
се осе ћа хриш ђа ни ном и то срп ским пра во слав ним хри
шћа ни ном. Дав но је схва тио да за и ста не ма на ци је и ан
ро да без ве ре и да Ср би је и Ср ба не ма без њи хо ве пра во
слав не ве ре.

Сам се бе је от крио као хри шћа ни на ка да је сво ме ју
на ку Ива ну Ка ти ћу, чо ве ку ло го ра шу, чо ве ку XX ве ка ко
ји је про вео го ди не у ло го ру и за вре ме Пр вог и Дру гог 
свет ског ра та, а он да је био и на Го лом Ото ку – до пу стио 
опро штај не при ја те љи ма. До бри ци ни је по зна то да је би
ло ко ји ло го раш опро стио сво јим џе ла ти ма, а ње гов Иван, 
ето, опра шта, или се бар нај и скре ни је тру ди да опро сти и 
по ред ко шмар ног сна ко ји га под се ћа на ло гор ски ђи вот. 
/ По ку ша вам да До бри ци ка жем ка ко је он не са мо хри
шћа нин, већ и ре ли ги о зан чо век, јер ве ру је.

Пре ра та је искре но ве ро вао у псе у до ме си јан ску иде
ју марк си зма и ко му ни зма, по сле ра та је ве ро вао јед но 
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вре ме у ис прав ност пу та со ци ја ли зма, по том у ис прав
ност срп ске на ци о нал не иде је, а и да нас ве ру је у бу дућ
ност Ср би је“ (231).8

8) Ни шта но во. Раз го вор за тим скре ће на праг мат ске и по ли тич ке те ме, а 
за вр ша ва се на ја вом јед не Ћо си ће ве по ну де, тј. „ноћ ног раз го во ра“, али ту 
се ова Је ро ти ће ва књи га и – за вр ша ва. – Ме ни се Је ро ти ће ва књи га учи ни
ла вр ло за ни мљи ва има ју ћи у ви ду и те му ко јом сам се ин те зив но ба вио 
то ком пр ве по ло ви не ја ну а ра 2011. го ди не – а то је је дан ду жи рад о – 
раз от крив њу су шти не на ше да на ша ње и вас ко ли ке зва нич не, нај зва нич
ни је књи жев но сти, о оно ме што раз от кри ва њен би ро крат ски ка рак тер и 
ма њак ре не сан сних ду хо ва… Али, на рав но, Је ро тић је имао са свим дру ги 
циљ пи шу ћи сво јаСећања, ко ји је углав ном и ис пу нио, оста вља ју ћи дра
го це не под сти ца је за ис тра жи ва ње, за кљу чи ва ње и утвр ђи ва ње осно ва за 
пи са ње јед не ма кар крат ке али ар гу мен то ва но пи са не исто ри је на ше зва
нич не, тј. нај зва нич ни је, би ро крат ске књи жев но сти 19. и 20. ве ка…
Ни шта но во, по на вљам. – Ко да нас чи та Ћо си ћа? Ка кав је про фил тих љу
ди? У че му је њи хов про блем? На ши ме ди ји при по ма жу да је дан осред њи 
пи сац (али не са мо они, већ и не ко дру ги) бу де по вре ме но у жи жи кул тур
не јав но сти. Чуд на је и тан ка срп ска чи та лач ка пу бли ка кад јој мо гу про
да ва ти рог као све ћу! Али та пу бли ка је као и срп ско дру штво. Не тре ба је 
иде а ли зо ва ти…
На пи сао сам то пре две го ди не и ви ше по во дом члан ка „Ин те лек ту а лац у 
тран зи ци ји“, об ја вље ног у Политици (6. 11. 2008. 14:20, под псе у до ни мом 
Мир ча Пек), јер ме по ра зио ма ли број ко мен та ра на спо ме ну ти текст о 
интелектуалцуутранзицији? У хва ље ном тек сту мла ђах ног По ли ти ки
ног члан ко пи сца про ма кла је, тре ба ре ћи, и јед на по лу и сти на. То да нико
преусрпскојкритицинијекритичкиписаооД.Ћосићу… Пи са ло је не ко
ли ко љу ди у књи га ма ко је су об ја вље не и до ступ не: на пр вом ме сту пи сао 
је оштро про фе сор у пен зи ји и књи жев ни кри ти чар Ми о драг Мр кић, на 
дру гом ме сту пи сао је вр ло прин ци пи јел но и ар гу мен то ва но про фе сор, 
про зни пи сац и књ. кри ти чар Ми ро љуб Ми ла но вић, ко ји пре да је у пе тро
вач кој гим на зи ји (си Ср би ја). У сво јој књи зи Превредновање М. Мр кић је 
под вр гао Ћо си ће во де ло у це ли ни, као и јав ни ан га жман, же сто кој кри ти
ци. Не што го спод стве ни је, проф. Ми ла но вић је у сво јој нај но ви јој књи зи 
„По ла ве ка ћу та ња“ утро пут текстовима,какветексадапочињедаобја
вљује Политика. Ра ни је су о Ћо си ћу са ти рич но пи са ли пок. Или ја Мољ
ко вић, као и осни вач ТрећеСрбије (у ро ма ну ДокторСмрт ко ји је об ја вио 
под псе у до ни мом Е. Бе ла ту ка друз). (Београд,април2011)
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11

Ве дра вест на кра ју јед не ду ге и су мор не зи ме

Нај но ви ји број Браничева (пр ви дво број Браничева, 
1–2/2011, те мат ски по све ћен „Пи та њи ма, чу ђе њи ма, нер
во за ма (пре)вред но ва ња“) од штам пан је на 202 стра ни це 
у 500 при ме ра ка. На ко ри ца ма је ре про дук ци ја сли ке М. 
Ани чи ћаДоручакуносталгичномпејсажу(1972), али из
ме ђу ко ри ца овог бро ја ни чег – но стал гич ног, на про тив!

По кре нут је са мр тве тач ке ду го од ла га ни раз го вор 
о вред но ва њу и пре вред но ва њу, из не те су на овај или 
онај на чин не ке ства ри о ко ји ма нај ши ра чи та лач ка пу
бли ка у Ср би ји је два да ишта зна. От по чео је из ла зак из
карантина!

Раз го вор са про фе со ром Живодрагом Младенови
ћем раз от крио је какосеторадилоподкомунистима,паи
укњижевности. Ка ко је би ло мо гу ће да се ли те ра ни кра
дљив ци ви ну до чел них ме ста не ких ви тал них срп ских 
кул тур них и из да вач ких ин сти ту ци ја. Тај раз го вор от
кри ва ин ди рект но и све оно што чи ни па кле но нео ко му
ни стич ко на сле ђе у срп ској кул ту ри, и књи жев но сти пре 
све га.9

9) „БиломијепосебнодрагоштосамизразговорасаПантићемвидеоданико
одчлановаАкадемије(разумесе,осимакадемикаВојиславаЂурићакојије
јошувекбиожив)нијебиоувређензбоготкрићанедоличнихпоступакањи
ховихколегаинајвишихчасникаАкадемије,утоликодраже,штосамуњој
уживаоугледкодвећинењенихчлановаислужбеника,уњојпровеонајвећи
бројсвојихраднихгодинаиобјавиоделакојаињојмогудаслуженачаст.
ЈошмилијемијебилокадамејеакадемикПантић,усагласностисаака
демикомПредрагомПалавестром,којијеположајсекретараОдељењајези
каикњижевностизаузеопослењега,предложиозаВуковунаградуза2004.
Нисамједобио,јерјетоспречиоМирославЕгерић“ (Браничево, 117). Ре чи 
че сти те ста ри не и сто го ди шња ка про фе со ра Мла де но ви ћа, ко ји је, хва ла 
Бо гу, до че као да про чи та тај нај но ви ји број Браничева, ко је је омо гу ћи ло 
из ла зак на ви де ло јед не не ве ро ват не исти не, из ла зак из ви ше де це ниј ског 
ка ран ти на, ко ји су осми сли ли и па тен ти ра ли не би ло ко, не го ака де ми ци 
и и про фе со ри уни вер зи те та!
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Са мо због раз го во ра са сто го ди шњим про фе со ром 
Мла де но ви ћем овај број Браничеваје тре ба ло штам па ти 
у 30.000 при ме ра ка, да се зна! Али ви со ки ти ра жи у овој 
си ро ма шној и ту жној зе мљи на Бал ка ну ре зер ви са ни су за 
тзв. ли сто ве, ча со пи се, и пи сце бли ске вла сти и цен три ма 
мо ћи.

Част ре ал не, ства ра лач ке и не по штед не књи жев не 
кри ти ке у овом бро ју бра не – ка ко би то ре као је дан од 
са рад ни ка у овом бро ју пе сник Ман дић – чла но ви тзв. бе
лог књи жев ног ти ма: по кој ни Лазаревић, БошкоТомаше
вић, ДушкоСтојковић, Мирољуб Милановићи Мирослав
Лукић (по зна ти ји као Бе ла ту ка друз, Бе ла Ту ка друз).

На све ту по сто ји не ко ли ко пе сни ка ко ји по зна ју ге не
а ло ги ју, и ко ји су у ду бљој ве зи са њом. То су они пе сни ци 
чи ја се ми сао за вр ша ва Бо гом. Та кви су наг ну ти над без
дан без да не књи жев но сти.

Пе сни ци без да не књи жев но сти ис па ра ва ју на зве зде.
Ве ли ка ни офи ци јал не, би ро крат ске књи жев но сти ис

па ра ва ју у ме мљи ве ма у зо ле је и до сад не чи тан ке. 
Си о ран је твр дио да се Бог клац ка из ме ђу Ру си је и 

Шпа ни је (из ме ђу До сто јев ског и Ел Гре ка). По не ки на
ро ди су свој сми сао на све ту от кри ва ли от кри ва ју ћи по 
је дан атри бут бо га, пред ста вља ју ћи нам га у сво јој све тло
сти, или сен ци, от кри ва ју ћи Бо жи је тај но ли це. 

„По сто ји ли умет нич ко ме ри ло из ван при бли жа ва ња 
не бу? Кад ни че га не би би ло осим жа ра и нај ви ше на пе
то сти, ни во јед не ду ше не би мо гао би ти од ре ђен без по
зи ва ња на ап со лут ну страст. Ме ђу тим, овај нас кри тер јум 
осу ђу је на не ми лост“, сма тра Си о ран. Уве рен да вре ме 
са др жи из ве сну уте ху. И да је ди но – савест– по бе ђу је 
вре ме.

Нај но ви ји број Браничева из нео је на ви де ло пр тљаг 
и пр љав веш јед не књи жев но сти, ко ја је по мно го че му 
гло ри фи ко ва на, и то од стра не оних ко ји су у књи жев ност 
углав ном за лу та ли. Нај но ви ји број Браничева од штам пан 
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је на 202 стра ни це у 500 при ме ра ка – шта је то, ре ци мо, 
у по ре ђе њу са по се та ма „агре га та“ и сај то ва и Са зве жђа 
За ве ти не? Због то га ће ов де10 би ти по ста вље на ди ги тал на 
вер зи ја овог нај но ви јег дво бро ја, ко ја мо же да се пре у зме 
ис под јед но став ном ко ман дом – та ко ће елек трон ска вер
зи ја, ко ја у све му од го ва ра штам па ној на па пи ру, сти ћи 
из ван гра ни ца бе о град ског ата ра, Ср би је, Бал ка на, Евро
пе, Аме ри ке, Афри ке и Ази је, Аустра ли је. 

12

Ко ће на кра ју по бе ди ти?

Да би смо схва ти ли вред ност ма ког де ла, ауто ра, мо
ра мо га по ста ви ти ме ђу мр тве умет ни ке и пе сни ке, и 
упо ре ди ти. То зах те ва ви со ка кул ту ра истин ске, нео фи
ци јел не кри ти ке, сва ке озбиљ ни је и ства ра лач ке кри ти ке, 
а ов де, то што је прак тич но ар ти ку ли са но ве о ма ар гу мен
то ва но у свет ској кул ту ри и књи жев но сти обе ло да њи ва
њем нај по зна ти јих есе ја Ели о та пр вих де це ни ја 20. ве ка о 
функ ци ји кри ти ке и о од но су тра ди ци је и ин ди ви ду ал ног 
та лен та, ка сно је сти гло, и по све му су де ћи, ни је се „при
ми ло“ направиначин. Срп ска по е зи ја 20. ве ка је нео дво
ји ви део ви со ке срп ске кул ту ре и у сво јим

нај бо љим при ме ри ма она се при бли жа ва оном што је 
су шти на кул ту ре уоп ште…

Пред без да ном књи жев но шћу је чи та ва бу дућ ност, као 
што је пред мр твим пе сни ци ма чи тав веч ност. Мр тви пе
сни ци су живи ви ше не го ствар но жи ви. Што је суд би на 

10) Веб сајт Алманахзаживутрадицију,књижевностиалхемију, Бе о град, пу
бли ко ва но у сре ду 2. мар та 2011, ви де ти ви ше: https://si tes.go o gle.com/  
si te/bal kan ski sin drom/an deosalam pom/pr vi dvo broj bra ni ce va1–22011
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ви ше од у зе ла не ком мр твом пе сни ку, вра ти ће му Све вре
ме. Чер га ри под ша то ри ма до би ће ку лу ко јој ни кад не ће 
на у ди ти игра вла ге под ра зним тем пе ра ту ра ма.

Ни ко од њих ни је оно што пи ше у би ро крат ским исто
ри ја ма књи жев но сти нај бо љих исто ри ча ра нај зва нич ни је 
књи жев но сти. 

Мо гу ћа је је ди но краткаинелажнаисторијамртвих
песника. 

Чак јед на вр ло, вр ло са же та ан то ло ги ја Себичнимузеј 
– јед на од мо гу ћих про ти ван то ло ги ја ан то ло ги ји Несеби
чанмузеј. 

Жи ви пе сни ци су још зе ле ни, још – зе ље зе мљи но! По 
то ме ко ли ко жи ви пе сни ци бе же и из бе га ва ју све ве ли ко 
и ко нач но, па и смрт, мо же се про су ди ти ко ли ко су не са
бра ни, не са вр ше ни и ма ли. 

Мр тви пе сни ци се ба ве нај о збиљ ни јим, бес ко нач ним, 
зи да њем, зи да ју ћи од ко ма да ду ше Све чо ве ка, да би ту
ђи на по ста ла дом без дом ним, а ту ђин ци че љад. Мр тви 
пе сни ци су са бра ни и на ди ру као не бе ска вој ска, осме ху
ју ћи се са обла ка у за ла зак, из ви си не и ду би не не ба, из 
тре ће ди мен зи је. 

Да се све ла ска ве ре чи ка жу, све по ча сти ука жу и сви 
пре сто ли пре пу сте нај ве ћем бар ду, ма кар у ста ро сти, ни
шта не би мо гло сам њи ти жа лост ње го ву осим ду ша, ко је 
би се до да ле ду ши ње го вој, ко је би се сли ле с ду шом ње го
вом, и ду шу ње го ву удво стру чи ле, утро стру чи ле, усве че
ло ве чи ле… Та кав се још ни је ро дио у 20. ве ку!… 

Би ло је оних ко ји су бе га ли од се бе, да би из бе гли не
из бе жно, а на кра ју су до гу ра ли до из ве сних па ро хи јал
них успе ха, па да ли од умо ра и кло ну ло сти у сво јој ста рој 
по сте љи. Бе жа ли су од се бе и – из бе гли од се бе. По ра зи ли 
се бе!

Ко су они би ли? Зри кав ци што зри чу са зри кав ци ма, 
бум ба ри што бум ба ра ју с бум ба ри ма, ку ка ви це што ку ка
ју с ку ка ви ца ма.
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И онај ко ји је имао сна ге да се про де ре, да над гла са 
зри кав це, бум ба ре и ку ка ви це, од ње га су се би на пра ви ли 
уз о ран мо дел!

Где су? Усе ли ли су се у ма хо ви ну по лар ну и у гљи ве 
бар ске.

По сле то ли ких би та ка, окр ша ја и жр та ва, су дар два 
та бо ра, од лу чен је био бро јем а не умом, сна гом и ле по
том. По гле дај те те аве ти, по бед ни ке. На мет ну те и је зи ве, 
што хо да ју кроз биљ ке и ми не ра ле, кроз гво жђе и жи ву, 
кроз угаљ и ра ди јум, што ула зе у ко же људ ске, у звер ска 
кр зна, што су се умо та ва ли и опет умо та ва ли, јер им је 
би ла зи ма. Уме сто да се свла че до ко же, да ски ну сво ју 
ко жу, да ви де се бе кр ва ве и јад не, да са гле да ју се бе, кроз 
бол, со тон ски, ако не мо же дру га чи је, да се вра ти се би, 
тј. су о че њу са без да ном. Да бу ду бли зан ци све га по сто је
ћег, сре ће и не сре ће, бо ла и ра до сти. Зар вам не ли че на 
веч но по ра же не, ве чи те пре тен ден те, ти што су мо гли да 
ра де не ки дру ги по сао, ре ци мо, сазидни, и од ње га жи ве, 
не од ре чи и ми сли. Јер ре чи и ми сли ни су за ни ма ње већ 
жи во твор на му зи ка сва ког за ни ма ња…

Овим тек стом је, напокон, об ја вљен рат нај зва нич ни
јој, тј. би ро крат ској књи жев но сти, офи ци ја ли зму уоп ште 
у срп ској кул ту ри и књи жев но сти у име јед ног ства ра лач
ког иде а ла ко ји ће увек жи го са ти као ко на тра про дук ти
ван, кон зер ва ти ван, огра ни че ни, симт по ма тич ни бе лег 
Скер ли ће ве сим па ти је заАбрашевиаиПрокуЈовкића!

Шта је у том пра вед ном ра ту де фи ци тар но, овде и
сада?

На пр вом ме сту – Па мет са Бо гом.
На дру гом – без да на књи жев ност.
На тре ћем – Пе сни ци или пи сцикри ти ча ри.
На че твр том – Кратка и нелажна историјамртвих

песника.
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*

Нео бја вље ни рат из ме ђу ова два та бо ра тра је де це ни
ја ма уна зад, са мо што се о то ме ћу та ло. Тек кад су окр ша
ји сти гли и у на ше дво ри ште и под на ше про зо ре, ми смо 
схва ти ли да рат одав но тра је, и да је ђа во до шао по сво је. 
На стра ни пр ве књи жев но сти су ин сти ту ци је, др жа ва, из
да вач ка, ме диј ска, на ме тач ка ма ши не ри ја, фи нан си је, и 
све оста ло. Без да на књи жев ност има са мо се бе и стал ни 
де фи цит пи са цапе сни какри ти ча ра. 

И кри ко ве. По пут оног Ви на ве ро вог, у наслову ове
објаве.

Нај ви ше су се тру ди ли да за та шка ју тај рат до ис тре
бље ња пре све га нај и стак ну ти ји пред став ни ци тзв. нај зва
нич ни је, би ро крат ске књи жев но сти, јер је и са ма вест о 
оно ме што се упра во до га ђа, по га ђа ла нај ра њи ви ја ме ста 
њи хо вих по ло жа ја. 

Ко ће на кра ју по бе ди ти? Мр тви пе сни ци – кад из њи
хо вих гро бо ва ник не тра ва, јор го ван и ди вља тре шња, и 
кад о њи ма про го во ре мла ђи, они ко ји до ла зе, ко ји ће 
увек до ла зи ти, хва ла Бо гу из нај не о че ки ва ни јих пра ва ца, 
не др же ћи се пра ви ла па ра сто са и про то ко ла па ро хи је. 

*

Шта срп ска књи жев ност има, а ни је јој по треб но, а 
шта не ма за чим би тре ба ло да жа ли што не ма?

Ско ро сто ти нак го ди на има тзв. би ро крат ску књи
жев ност, а ни је јој по треб на, а не ма јед ну објек тив ни је 
сро че ну ма кар крат ку исто ри ју те тзв. би ро крат ске књи
жев но сти. Не ма кри тич ки кон сен зус око вред но ва ња 
и пре вред но ва ња. Чи ни се да је са свим за че пљен ка нал 
фил тра. Срп ска кул ту ра, књи жев ност, на у ка и дру штво 
има ле су ренесанснуепоху ко ја је по тра ја ла ни че тврт ве ка 
(ко ли ко бро је Заветине). Та епо ха је об ра сла ма хо ви ном, 
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ко ро вом и стра вом. Уме сто ми си ја на мет нут је дик тат 
сти хи је, Шкарт. Ожи вља ва ти не ка кву срп ску ре не сан су, 
па и у ча со пи си ма, дон ки хот ски је по сао, бор ба са ве
тре ња ча ма. Срп ска књи жев ност ви ше од по ла ве ка не ма 
истин ску об но ву, ма шта о то ме бу ла зни ли тзв. крити
чаринаметачи, ку пље ни јеф ти но. И тре ба да жа ли што 
не ма ре не сан су. Заветине су – при зи ва ју ћи пло до но сне 
пљу ско ве по сле по губ них ду го го ди шњих су ша – то зна ле 
од по чет ка. 

Заветине по сто је ско ро 30 го ди на. Као сво је вр сна 
умет нич ка мо ба. Удру жи ва ње да ра и ма ра сло бод них по
је ди на ца, без об зи ра на ве ру, је зик, на ци о нал но по ре кло, 
по ка за ло се као нај жи ла ви је у срп ској кул ту ри. Пи шче ва 
из да ња су пре жи ве ла мно ге бро до ло ме, ка та стро фе, рас
па де др жа ва и по ро ди ца, си сте ма, јед но у мља и би ро крат
ску ко чо пер ност.

Ча со пи се Заветина не из др жа ва др жа ва, моћ ни мен
то ри из та ме или не ки дру ги за штит ни ци. Из др жа ва их 
прет пла та, куп ци, рет ки да ро дав ци. Али по нај ви ше их из
др жа ва упор ност, Бог, мо жда инат и же ља за друк чи јим…
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II

Умет ност ди јаг но зе и умет ност ле че ња

Каоштоумедицинипостојиуметностдијагнозеиумет
ностлечења,такоиууметности,посебноупоезијиикњижев
ности,постојиуметностдијагнозеиуметностлечења.Једно
сезовекултружног,другокултлепог…

Правикритичаринисујаловипресудитељи,торжествени
брбљивци.Делотворникритичарјеуметниккојистижедруги,
дабиутаманио,илиприхватио,дабипревазишао,проширио,
илисрушиоипокопаоједаноблик…

ЕзраПаунд,Какодачитамо 

Три пу не го ди не пре ро ђе ња Ви на ве ра, Ну шић пи ше у 
по жа ре вач ком за тво ру (1888) ре чи, ко јих се ма ло ко се
тио сто го ди на доц ни је – 1988. го ди не. Иако су би ле про
роч ке – ле па и тач на ан ти ци па ци ја.

Би ле су ми на па ме ти те ре чи, док сам ра дио и на пр
вом, и на дру гом, и на тре ћем из да њу ан то ло ги је срп ске 
по е зи је 20. ве ка НМ.

У дру гој по ло ви ни 20. ве ка, по бе дом бо го бо рач ког по
кре та, осни ва ју се мно го тзв. књи жев ни ће пен ци, ко је је 
већ пре га зи ло вре ме, ка да је по че ла да се оцр та ва пр ва 
вер зи ја ан то ло ги је срп ске по е зи је НМ (1998). Њен са ста
вљач је пре по зна вао – па ла нач ко осе ћа ње све та, па ро хи
јал но, кон фе си о нал но, сек та шко, уобра же но, не пре о бра
же но, освет нич ко, хри сто бор ско, на ме тач ко – волујско, 
јед ном ре чи. Дис хар мо нич ни ства ра лач ки раз вој. Из бе га
ва ње про ду бљи ва ња ду хов ног ис ку ства… Ре ла тив но, при
вид но. Ни хи ли стич ко, анар хи стич ко, ре дук ци о ни стич
ко… Ево шта је сме та ло, шта су же ле ли да по би ју у сво јим 
ана ли тич ким ком пи ла ци ја ма и по зи ти ви стич ким ку пу са
ра ма, нај и стак ну ти ји ви ка чи до ми нант них ће пе на ка.
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„‘Кад не ма ни веч ног Бо га, ни бе смрт не ду ше, он да 
не ма ни че га ап со лут ног, он да – све је ре ла тив но. И зби
ља, ре ла ти ви зам је ду ша ху ма ни зма. Ајн штај но ва те о ри
ја ре ла ти ви те та је за вр шна, са бир на по сле ди ца ху ма ни
зма и свих ње го вих фи ло соф ских, на уч них, тех нич ких и 
по ли тич ких огра на ка. Но не са мо то, у по след њој ли ни
ји сво јој, ху ма ни зам је – ни хи ли зам. Зар мо же чо век не 
би ти ни хи лист ако не по зна је ни ка кву ап со лут ну веч ну 
вред ност?’ Због то га је ‘ре ла ти ви зам… отац анар хи зма’, 
а ‘ни хи ли зам и анар хи зам ло гич ни за вр ше так европ ске 
кул ту ре’. – Иде је До сто јев ског, у ту ма че њу Н. Бер ђа је ва, 
ов де се ста вља ју у слу жбу ве ли ча ња све то сав ске кул ту ре 
и ап со лут ног по ри ца ња ху ма ни стич ке кул ту ре Евро пе. 
Про блем сло бо де, ко ји је от крио До сто јев ски (као сло бо
де за до бро и сло бо де за зло, па та ко и сло бо де за анар хи
зам и ни хи ли зам), про гла шен је ту за европ ски про блем 
ко ји за нас не ва жи…“

То је врх – ни хи ли стич ке, со ци ја ли стич ке ме та фи зи ке!
Је дан од срп ских бо го но са ца, ко ји је у то вре ме као 

ста рац прог нан и за то чен у ма на сти ру, пред ста вља се као 
мрач на фи гу ра. Пред ста вља се, не ка им Бог опро сти, као 
за то че ник па лан ке, све то сав ска кул ту ра, тј. пра во слав ни 
бо го чо ве чан ски ре а ли зам, ети ке ти ра се као чист ира ци о
на ли зам и при ми ти ви зам! Да ли би то на пи сао и па ци јент 
не ке пси хи ја триј ске кли ни ке, у тре ну ци ма ка да му ски ну 
лу дач ку ко шу љу? Сум њам.

То је на пи сао – чо век, ко ји је сте као, ка жу, со лид но 
европ ско фи ло зоф ско обра зо ва ње, је дан од пред став ни ка 
европ ске фа у стов ске кул ту ре, аутор ни за ро ма на ко је је 
по па ла пра ши на би бли о те ка, про ма ше ни пе сник, вр шњак 
Вас ка По пе и Ми о дра га Па вло ви ћа.

На во дим овај при мер, не је ди ни, са бла жњив, кле
вет нич ки, као по твр ду по сто ја ња – волујскеиофицијел
не редукционистичке, књижевне критике, ко ји на је дан 
за вод нич ки на чин укри ва ствар. Као при мер ве ли ког 
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ди вер зант ског ижи вља ва ња, при мер крај но сти, при мер 
плит ко сти тзв. марк си стич ке књи жев не кри ти ке…

Шта је све по чи нио, оне мо гу ћио, за у ста вио, ома ло ва
жио – део тзв. офи ци јел не срп ске књи жев не кри ти ке, де
лу ју ћи из моћ них бун ке ра со ци ја ли стич ке ме та фи зи ке? 
Ка ква је ку ка вич ја ја ја под мет нуо опу си ма С. Сте фа но
ви ћа, Н. Ве ли ми ро ви ћа, Ј. По по ви ћа, и дру ги ма, тра же
ћи и на ла зе ћи у оно ме што ни је хтео или ни је мо гао да 
пој ми – по е ти ку срп ског на ци зма! Да ли су С. Сте фа но
вић, или Н. Ве ли ми ро вић, или Ј. По по вић, или М. Ра кић, 
или Ду чић, и дру ги би ли фа на ти ци, ду хов но сле пи љу ди, 
за не се ња ци, или ви до ви ти пе сни ци и ми сли о ци, по кло
ни ци исти не, ока ти у бо гу, бо го на дах ну ти, љу ди ши ро ко 
отво ре ног ду хов ног ока? Пи та ње је ре тор ско. Укри ве не су 
из ве сне ства ра лач ке лич но сти, укри ли су их ве ли ки из ме
ћа ри со ци ја ли стич ке ме та фи зи ке, бо го бор ци. Несебичан
музеј от кри ва мно го то га укри ве ног, не све. И сво ди на 
не ка кву ме ру на ме та не књи жев не ве ли чи не – од Бо ји ћа 
до М. Ри сти ћа, Д. Ма ти ћа, В. По пе, и мно гих дру гих, итд.

19. век је по зи ти ви стич ки. На у ка је по зи ти ви стич ка. 
Во ло ви ма од го ва ра, по себ но др жав ним во ло ви ма, ко ји су 
пи сме ни и уз то пи шу љу бав не сти хо ве, то по зи ти ви стич
ко, на уч но по ти ски ва ње ми сти ке, Бо га, ре ли ги о зно сти. У 
ства ри, 20. век је пру жио из ван ред ну при ли ку, не са мо 
код нас, али по себ но код нас, у кул ту ри и по е зи ји, ћиф
та ма, за ко је су нај ве ће и нај бе смрт ни је ства ри – ка ко се 
Ви на ве ру на јед ном ме сту оте – би ти ћиф та, до жи вља ва ти 
то. Мно го је угод ни је би ти ћиф та и нео бич ни др жав ни во, 
не го истин ски умет ник и пе сник. Та квих је у срп ској кул
ту ри и по е зи ји 20. ве ка би ло та ко ма ло, нај бла же ре че но, 
да се је два мо гу по бро ја ти пр сти ма обе ру ке!

Ви на вер је слу тио и на слу тио да ће га из и гра ти при ли
ке и књижевностволујска на ста ла пре ма при ли ка ма.

„У ме ни ви ше не ма из не на ђе ња за ме не. Мо је се по
лу при ро де не тру де ви ше то ли ко, не му че се да из на ла зе 
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на чи не ка ко да при до би ју мо је одо бра ва ње – сва ки зна 
да ће на ње га, по тај ном до го во ру, до ћи ред – и у мо јој 
се ду ши до га ђа ми ни мум ге сто ва. Ли ша ва ју је при зо ра. И 
он да, хтео бих и ја њих дво је да из не на дим. Ја, пре ко ко га 
пре ла зе, ко ме ви ше не ла ска ју, ја, ко ји сам њих по ста вио 
да бу ду са рев њи ви над ме та чи, а ког су они, до го во ром, 
из и гра ли. Да ми је не што да учи ним да оба дво је за ур ла ју 
од не за до вољ ства. / Кад бих мо гао да на ђем то но во ста ње 
ду ше, да га осе тим за ду же, и да га уре жем у се бе она ко 
као што ма ли ђак у ко ру др ве та за пи су је сво ју пр ву љу
бав. / Осе ћам ту да ле ку по моћ – са стра не, а ипак по моћ 
– та по ма же и бле да све тиљ ка при чи јем се дрх та вом сја ју 
спу шта, по не до глед ним сте пе ни ца ма у не зна ну ноћ… / 
Жи вим у не ја сној на ди… / Све те, спо ља шно сти, око ли но, 
дај те ми то што тра жим…“

На по гре шном је ме сту, у по гре шно вре ме и од по
гре шних, Ви на вер тра жио. Та ко се мо же учи ни ти на пр ви 
по глед, али, мо лим вас, про чи тај те и овај фраг мент (на 
ис тој стра ни ци ње го вих са кри ве них, за бо ра вље них Ми
сли, 1913):

„144. Основ на је од ли ка на шег до ба да не ба зи ра мо 
све на ис ку ству пре да ка. Ма ло по шту је мо пред ке. Тра ди
ци ја се, че сто, код ми сле них љу ди, сма тра као оте жа ва ју
ћа окол ност…” Тра ди ци ја се, мо жда, код ми сле них во ло
ва, сма тра као оте жа ва ју ћа окол ност. Она је ну жна, али 
тре ба до бро зна ти – шта је пра ва тра ди ци ја, истин ска, по
го то ву у истин ској кул ту ри и књи жев но сти… Ви на ве ра је, 
ипак, из ба ци ла бо го бо рач ка тен ден ци ја у срп ској кул ту ри 
и књи жев но сти, али он јој, твр дим ни је са свим под ле гао, 
за хва љу ју ћи, пре све га, и пр вен стве но, сво јим нај ду бљим 
умет нич ким ин стик ти ма… Ако тра ди ци ја не по сто ји, тре
ба је ства ра ти…

Те о ло зи ко ри сте реч благодат, упо ре ђу ју ћи је са људ
ском сло бо дом. Ва жно је да по е зи ја стре ми сло бо ди, да 
стре ми ап со лут ном, да че зне за Бо гом, јер, ка ко Бер ђа јев 
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ве ли, по сто ја ње Бо га је „по ве ља чо ве ко ве сло бо де, ње го во 
уну тра шње оправ да ње у бор би с при ро дом и дру штвом за 
сло бо ду. До сто јан ство чо ве ка је да се не пот чи ња ва оно ме 
што је ни же од ње га“ (Бер ђа јев, ЦарствоДухаицарство
ћесара, 24).

За што је то ли ко ва жна Сло бо да? За што је ва жни ји 
Све чо век од Над чо ве ка?

Во луј ски ту ма чи, ро бо ви ху ма ни зма и про гре са по
гре шно схва ће ног, на мет ну ти ду ше бри жни ци и ве ли ке 
ште то чи не срп ске књи жев но сти, Ро бо ви Ро бо је ви ћи (од 
Скер ли ћа до Р. Кон стан ти но ви ћа, од По по ви ћа до С. Пе
тро ви ћа, од М. Ри сти ћа, од Гли го ри ћа и Д. Ма ти ћа до Н. 
Пет ко ви ћа и Јер ко ва), по бор ни ци ре ла ти ви зма, раз не 
кан тар џи је, те ла ли и ини, гра ди те љи ко му ни стич ких и 
пост ко му ни стич ких и во луј ских по тем ки но вих се ла, не
ка се за ми сле над тим: мо же ли чо век би ти са мо до во љан? 
Не ка се за ми сле над тај ном чо ве ко вог по сто ја ња.

Шта је ква ли та тив на вред ност? Да ли је баш то оно што 
су на ме та ли у срп ској кул ту ри и по е зи ји 20. ве ка? Чо век 
ни је Бог, али чо век стре ми Бо гу, стре ми Исти ни и Сми слу, 
и нај ви шој Прав ди, ко ју оли ча ва Бог. Европ ски ху ма ни
зам је до вео до стра шних ства ри. Бер ђа јев је де фи ни сао 
„по гре шку ху ма ни зма“, што је по твр ди ло и не ко ли ко срп
ских бо го но са ца. По но ви мо још јед ном шта је по гре шка 
ху ма ни зма: „у то ме што се при кло нио са мо до вољ но сти 
чо ве ка и за тим су ви ше рђа во ми слио о ње му, сма тра ју ћи 
га ис кљу чи во при род ним би ћем, ни је ви део у ње му ду хов
но би ће. Хри стос је учио о чо ве ку као о сли ци и при ли ци 
Бож јој, и ти ме се утвр ђи ва ло до сто јан ство чо ве ка као сло
бод ног ду хов ног би ћа, чо век ни је роб при род не ну жно сти. 
Сло бо да је мо гу ћа тек у том слу ча ју ако из над цар ства Ће
са ра по сто ји још цар ство ду ха, тј. цар ство Бож је.

По на вљам – Бог ни је објек тив но би ће на ко је су при
мен љи ви ра ци о нал ни пој мо ви, Бог је Дух. Основ но, пак, 
свој ство Ду ха је сте сло бо да. 
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Дух ни је при ро да. Сло бо да не мо же би ти уко ре ње на 
у при ро ди, она је уко ре ње на у Ду ху. Ве за чо ве ка с Бо гом 
ни је при род но – бив стве на, већ ду хов но – ег зи стен ци јал
на, ду бин ска. Ако не ма бо га, не ма Тај не. Ако не ма Тај не, 
свет је по вр шин ски и чо век је дво ди мен зи о нал но би ће, 
не спо соб но за уз лет. Ако не ма Бо га, не ма по бе де над смр
ћу, не ма веч ног жи во та, све је ли ше но сми сла и ап сурд но. 
Бог је це ло сност ко јој чо век не мо же да не те жи“ (Бер ђа
јев, исто, 25)…

Во луј ска књи жев на кри ти ка, офи ци јел на, марк си
стич ка – та ква је до ми нант на то ком дру ге по ло ви не 20. 
ве ка (зар не де лу је при кри ве но још увек?) – је то та ли тар
на, смр то но сна, отров на, она не афир ми ше истин ске пе
сни ке и чо ве ка, већ их по ро бља ва, и уби ја. (Нај тра гич ни ји 
књи жев ни ис тра жи вач дру ге по ло ви не 20. ве ка у срп ској 
кул ту ри и књи жев но сти ни је М. Ри стић, већ фа у стов ски 
ху ма ни ста Р. Кон стан ти но вић. Ње гов то та ли та ри зам је 
ви ше ре ли ги о зна тра ге ди ја и он и не кри је све сво је ре
ли ги о зне и по ли тич ке ин стик те, и вла сти ту по тре бу за 
це ло ви тим од но сом пре ма жи во ту… Кон стан ти но ви ће ве 
ре а ци о на ли за ци је су дру га стра на ира ци о нал ног. Пра во је 
чу до да чо век то ли ких зна ња бу де за ро бљен бе сми сле но
шћу и ап сурд но шћу жи во та и јед ног по ли тич ког мо де ла, 
ко ји по ри че сми сао све му оно ме што би ба рем у ње го вој 
ста ро сти мо гло оправ да ти бе сми сле ност…)

Ан то ло ги ча ри ма и офи ци јел ним књи жев ним кри ти
ча ри ма, исто ри ча ри ма и књи жев ним ис тра жи ва чи ма, да 
не спо ми њем то ли ке на ме та не пе сни ке и фа ри се је, не па
да на па мет – шта је у ства ри пра ва не за ви сност од при
род не ну жно сти и сва ке вла сти, па и вла сти тех ни ке?

Ка ко чо век и умет ник сту па у ве зу с Бо гом? Под це њу ју 
се ду хов на на че ла; ома ло ва жа ва ју као ап стракт на… Про
нон си ра ни књи жев ни ту ма чи ети ке ти ра ју Ве ли ми ро ви ћа 
и Ј. По по ви ћа као на ци сте, а од но се чо ве ка у дру штву, 
у со ци ја ли зму, фал си фи ку ју. Ве што. Обе ме та фи зи ке су 
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ла жне, и ме та фи зи ка ко лек ти ви зма, и ме та фи зи ка фа ши
зма. Бер ђа јев је кри стал но ја сно по ка зао ла жност уни вер
за ли зма Хе ге ла, Марк са и дру гих, ко ји су би ли за го вор ни
ци иде је при ма та др жа ве над људ ском лич но шћу!…

Ан то ло ги ја НМ, ве ру јем, ши ри гра ни це Сло бо де. То је 
још увек највећадуховнавредност,већаодвиталне.

„Духовнуиинтелектуалнуслободуштитетекмали
културнислојеви“ (Бер ђа јев, исто, 77).

Рад на овој ан то ло ги ји, под ста као ме је, да освомру
вуикруву, из да јем не ко ли ко књи жев них ча со пи са. До бар 
део штам пе и елек трон ских ме ди ја иг но ри сао је њи хо во 
по сто ја ње, да нас је ја сно и за што. Не до па да им се тра га
ње за исти ном. Шта да се ра ди? Ту не ма по мо ћи… Срп ска 
кул ту ра је још увек да ле ко од уз ле та, на жа лост.

Зна те ли за што? Чи тај те Ну ши ћа! Чи тај те Бер ђа је ва 
– он је знао.

„Ве ли ка ду хов на кул ту ра про шло сти, ве ли ки ства ра
лач ки уз ле ти, ве ли ки ства ра лач ки ге ни ји – све то ће би ти 
оце ње но као про из вод екс пло а та ци је у ко рист при ви ле
го ва ног кул тур ног сло ја, за сно ва ног на не пра вич но сти. 
По сле ју на ка До сто јев ског упо зо ра ва ју и ка жу: „Ми ће мо 
сва ког ге ни ја смр ви ти у ра ном де тињ ству.“ Нај ве ћи уз ле
ти ду хов ног ства ра ла штва би ли су по ве за ни са при зна њем 
по сто ја ња дру гог све та, не за ви сно од то га у ка квом об ли
ку се то при зна ва ло. Ис кљу чи ва оно стра ност чи ни жи вот 
по вр шин ским.

За тво ре ност у има нент ном кру гу ово га све та је учвр
шћи ва ње ко нач но сти, за тва ра ње бес ко нач но сти. Али 
ства ра лач ки акт људ ског ду ха усме рен је ка бес ко нач но
сти, ка тран сце дент ном, ко је па ра док сал но тре ба да бу де 
при зна то за има нент но… У мом ко нач ном и огра ни че ном 
са зна њу, да та је усме ре ност ка нео гра ни че ном и без гра
нич ном“ (исто, 102).

Ова ан то ло ги ја, ко нач но, отва ра про цес ду хов ног про
ду бљи ва ња у срп ској кул ту ри и по е зи ји 21. ве ка, ко ји је 
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за по чео. Она не ма волујскупредрасудупремамистици: а 
што је у њој нај ма ње тре ћег ступ ња по е зи је, и ми сти ке 
над и сто риј ске и ес ха то ло шке, ми сти ке крај ње гра ни це, то 
је, ве ру јем за то, по ред оста ло га, што су пе сни ци – ка ко је 
већ Ви на вер уочио – из бе гли да се су о че са сво јим основ
ним за да ци ма и што ни су ис пу ни ли сво је ду жно сти. У но
ви јој ми сти ци, у са вре ме ној срп ској по е зи ји, ко ју оли ча ва 
по ет ски опус Алек сан дра Лу ки ћа, ни је нов еле мент еп ска 
ши ри на ње го вих по е ма или пе са ма, већ про фет скоме
си јан ски еле мент… Та по е зи ја је исто вре ме но окре ну та 
све ту и сло бод ни ја од ње га. Она не из бе га ва су о че ња са 
муч ним про ти ву реч ји ма и раз дво је но сти ма, она стре ми 
ка раз ре ше њу у но вој ми сти ци ко ја је (чи ни ми се) ду бља 
од ре ли ги је и ко ја мно го то га об је ди њу је…

Сво јом књи гом Европаовај пе сник је по ка зао ап сурд
ност на ци о на ли зма ма лих на ро да, али и ап сурд ност тзв. 
Бе ле Евро пе. По ка зао је да се ин ди ви ду ал не вред но сти 
из ра жа ва ју пре све га у ње ној кул ту ри, а не у др жа ви. У 
том сми слу, овај пе сник је да ле ко из пред ња чио и од сво
јих не по сред них хва ље них прет ход ни ка. Из ма кав ши фа
ту му срп ске кул ту ре и по е зи је 20. ве ка. Овај пе сник, а он 
ни је уса мљен у то ме, зна, да су „ли те ра ту ра и му зи ка не
ког на ро да да ле ко ви ше ин ди ви ду ал ни и ори ги нал ни не го 
вој ска и по ли ци ја, ко ји су по ве за ни са ин тер на ци о нал ном 
тех ни ком“ (Бер ђа јев, исто, 107).

Има за то на де за срп ску кул ту ру и по е зи ју у ве ку ко
ји на сту па, баш због то га: што се пра ве по бе де, три јум фи 
и ус пе си истин ски, мо гу по сти ћи је ди но у умет но сти и 
кул ту ри…

Зна ју ћи за то, ве ру ју ћи у то, уста но вио сам при кра
ју 2003. го ди не књи жев ну на гра ду, ко ја би се до де љи ва ла 
књи жев ни ци ма и умет ни ци ма трај них и пра вих по бе да, 
ства ра лач ких три јум фа, успе ха истин ских…

Амблемтајногписмасвета – та ко се зо ве та на гра да 
– и има сво је сим бо лич но зна ме ње: кру го ве. Окојепрви
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круг,аХоризонт,комеонодајеоблик,други.Такосепона
вљасвудауприроди,тапрвобитнафигура,безпрестанка.
Онајенајвишиамблемтајногписмасвета…СветиАвгу
стинјепредстављаоБожијуприродукаокруг,чијејесре
диштесвуда,апериферијанигде.Тосуречиједногвеликог
мислиоца,Емерсона.Људисечитавогчитавогживотабаве
тиме,даодгонетнузагонеткумногострукогзначењатога
пралика.Међутим,ованаградасенедодељујесамозатај
установљени,циркуларнисмисаокарактерастваралачког
рада.Наградаседодељујеономуметникукомеседалода
својраднадвиси.Нашјеживотвремеилирок,закојитре
бадаупознамоистину:дасеокосвакогкругаможеповући
други;да,уприродинемакрајанего,дајесвакикрајуједно
ипочетак;даизасвакогданакојипролази,новазорасви
ће;дасеисподсвакедубине,отваранова,јошвећадубина, 
ка ко ка же Емер сон. Та ду би на је – ду би на без да не умет
но сти; та квој се умет но сти до де љу је ова на гра да. Без об
зи ра да ли је реч о по е ми, књи зи пе са ма, ро ма ну, есе ји ма, 
или опу су јед ног умет ни ка. Дру гим ре чи ма, сим бол ове 
на гра де мо же би ти и пр стен или ка ри ка, ка ри ке ко је по
ве зу ју Ста ру и Но ву Евро пу, Ср би ју и свет, ва си о ну и ср це 
чо ве чи је, ду шу и те ло. Јер све је у ства ри по ве за но ве зом 
ду бо ком и не рас ки ди вом. Ду ша не ће да зна ни за шта ру
жно или бол но. Ва си о на оста је нео ште ће на у ср цу чо веч
јем. По сто је умет ни ци и де ла ко ји по ку ша ва ју да одр же 
ин те ле ту ал ни жи вот чист и здрав, при др жа ва ју ћи се ду
хов них за ко на, жи ве ћи жи во том при ро де и не уно се ћи у 
свој дух те шко ће и не зго де ко је ни су ње го ве. Ова на гра да 
се до де љу је они ма ко ји су пре ле жа ли ве ли ки ка шаљ ду ше. 
Ова на гра да се до де љу је умет ни ци ма ко ји су при не ли ба
рем не ко ли ко жр тви оно ме че му их је вре де ло при не ти.

То су они умет ни ци и она умет ност ко ја је већ од ма
кла одАлајбеговесламепрематрећемступњупоезијеијед
номбескрајномморусаострвимаћутања. Пе сник Алек
сан дар Лу кић је, на кра ју сво је књи ге Бродлудака, до дао 
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и јед ну из ван ред ну за бе ле шку, ко ја упу ћу је на – бездану
уметност.

Под ву че не су ове ре чи пе сни ка, ко је, из ра жа ва ју, су
шти ну умет но сти бу дућ но сти, нај ја сни је мо гу ће: – Кад
песникможедапишесве,освему,заштодапишекојешта?
Постојипрогресдуше,иуњегасеморамопоуздатидокра
ја.Оноштојеусрпскојилибалканскојпоезијибилолепо
ипримамљиво,требаиморадасезаменииистиснеса
монечимлепшимитакодаљесвелепшимодлепшегадоу
вечност!

У дру гој по ло ви ни 20. ве ка ца ру је волујско схвата
њекултуре,књижевности, из да ва штва. Ну шић је бли же 
искон ском схва та њу кул ту ре и по е зи је, Бер ђа је ву, од ве
ћи не на ших по сле рат них фи ло со фа ско ро свих уобра же
них књи жев них фу ше ра. Ле о нид Шеј ка је ори ги нал ни ји 
пе сник и од По пе и од М. Па вло ви ћа, али овај ум ни и да
ро ви ти ства ра лац од ла зи пре ра но; ње го ва се по е зи ја об ја
вљу је ока сне ло и пост хум но. Да ни ло Киш је убе дљи ви ји, 
иако не и пло до твор ни ји пе сник, од Ива на В. Ла ли ћа и 
Бран ка Миљ ко ви ћа.

Не ба ви мо се оним шта би Миљ ко вић по стао, да је по
жи вео ду же. По све ти мо ду жну па жњу Ми ло ва ну Да ној
ли ћу, као пе сни ку. По гле дај мо, али за и ста ре ал но, ка кве 
сти хо ве до сво је три де се те го ди не об ја вљу је пе сник Алек
сан дар Лу кић, ко ји има нај ви ше пе са ма у овој ан то ло ги
ји! А. Лу кић је при мер пе сни ка по жељ но га ства ра лач ко га 
раз во ја. Пре ску пом је це ном пла ћен ње гов ула зак у са
вре ме ну срп ску по е зи ју… Дру ги пе сни ци су ула зи ли лак
ше и на ма ла вра та (да им не на бра јам име на – али за што 
и не? За што бих се др жао пред ра су да као пи јан пло та и 
не го вао су је те – ка да су башонесахранилемногесрпскепе
снике). Лу кић је до сво је че тр де сет и пе те го ди не на пи сао 
из у зет не књи ге: Бродлудака, Европа, ЛегендеоРамонда
маиружичастомпескумесечевогсмакнућа, ко је по сна зи 
ду би ни до жи вља ја, на ди ла зе оно што се у нај срећ ни јим 
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тре ну ци ма да ло Ди су. Па ипак, во луј ска књи жев на кри
ти ка, во луј ски ан то ло ги ча ри и то ли ке уни вер зи тет ске 
при ши пе тље, намећу дру ге пе сни ке ма ње га за у ста, да ра 
и опу са… Во луј ска књи жев на кри ти ка, дре си ра на у бун
ке ри ма и бок со ви ма па кла со ци ја ли стич ке ме та фи зи
ке, спе ци ја ли зи ра ла се да од ми ше ва пра ви сло но ве, и 
обр ну то!

Во луј ске ре дак ци је то ли ких по лу мр твих тзв. књи жев
них ча со пи са, и то ли ке во луј ске ин сти ту ци је, спе ци ја ли
зо ва ле су се за наметање би ро крат ске књи жев но сти и ве
ли чи на исте.

Во луј ски кон цепт је жи лав: нај жи ла ви је се на ме ће 
пре ко псе у доин сти ту ци ја књи жев них на гра да. Зна се ко
ме се до де љу ју…

Што је још жа ло сни је: уна пред се зна, овде, ко је и на 
ка кве све на гра де прет пла ћен… Као што су Ви на ве ра де
це ни ја ма др жа ли у зап ту штам па ју ћи га на пар че, та ко 
и да нас нај бо ље пе сни ке Ср би је др же да ле ко од ве ли ких 
из да ва ча (ако та квих уоп ште ов де има; јер ово је зе мља 
из у зет них при ви да!).

Не мо гу ће је ви ше – са кри ва ти. Ства ра ти дим не за ве
се. У том сми слу че твр то из да ње ан то ло ги је срп ске по е зи
је 20. ве ка НМ, ни је са мо ови дља ва ње већ и – ноћ на мо ра 
мно гих во ло ва. Ко су они? 

Ја ви ће се са ми. Пре по зна ће те их по му ка њу, и по то ме 
ка ко ће мир но сма за ти онај бу кет цве ћа, ко ји сим бо ли зу
је веру,љубавинадежду.

Пра о ца и Пре те чу им је опи сао Ну шић.
Од лу чио сам при пре ма ју ћи ово из да ње, да из о ста вим 

„Ре ги стар I“ и „Ре ги стар III“ и од то га сам спре мио но ву 
књи гу КаналФилтра(ко ја ће иза ћи исто вре ме но ка да и 
ан то ло ги ја). Као и да од пе са ма ко је су от па ле из дру гог 
или тре ћег из да ња, са чи ним кор пус „опалоглишћа“, та ко 
се „ис кљу че не пе сме“ или пе сни ци, ипак укљу чу ју у кор
пус срп ске по е зи је 20. ве ка.
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Кроз чи тав 20. век, а по го то ву у дру гој по ло ви ни ве ка, 
про фе со ри уни вер зи те та, ис тра жи ва чи, ту ма чи и из да ва
чи, за о би ла зе, као ки ша око Кра гу јев ца, бит на, нај бит ни ја 
пи та ња срп ске кул ту ре и по е зи је, и, на ро чи то, Ви на ве ров 
есеј Одбранапесништва.

За што?
Ко ли ко је срп ска књи жев на кри ти ка кроз 20. век би ла 

ре ал на, ства ра лач ка, от кри ва лач ка? Хи по те тич но пи та
ње. На ко је ће по ну ди ти озбиљ ни је од го во ре спо ме ну ти 
во ло ви и про фе со ри – исто ри ча ри књиж.

Ка ко би, да кле, тре ба ло за по че ти не ку ма кар и скром
нијукраткуисторијусрпскекултуреипоезије20.века? 
Мо жда баш ова ко?

„Нов жи вот ди же се на ру ше ви на ма на ших кро во ва. 
На ог њи шти ма се уга си ла ва тра, ко ју је рев но сно де да 
сво јим жа ра чем под сти цао; у ико ни је утр ну ло кан ди ло, 
ко је је сва ко днев но го руц ка ло при мо ли тви на ше мај ке. 
Про ши ри ли су се зи до ви на ших до мо ва и оно што их је 
не ка да кра си ло – мир, ве ра и љу бав – про да то је на ли
ци та ци ји као ста ри на ме штај. Ми смо на пре ла зу, на гра
ни ци јед не и дру ге епо хе, на су ко бу два ју ра зно ли ких жи
во та, па три јар хал но сти и ци ви ли за ци је. Из на шег пе пе ла 
ни ћи ће дру ги љу ди, са дру гим на ви ка ма, дру гим осе ћа ји
ма и дру гим ми сли ма. Ми их већ осе ћа мо у се би, али ми 
ни смо што ће они би ти. На ше је до ба ро ди ло нас – по лу
та не, а ми ћем ро ди ти Ха мле те!…

Свет сма тра за срећ не оне ко ји пре спа вљу ју ово до ба, 
а ја сма трам за глу пе оне ко ји опла ку ју ово до ба. Пред на
ма је би ло по ко ле ње од луч но у иде ја ма, ис трај но у ра ду; 
за на ма до ла зи по ко ле ње ко је ће сум њи чи ти. Не на ла зи те 
ли да смо ми по ко ле ње ко је тре ба да се сме је? Смеј мо се, 
то је је ди но за до вољ ство! Смеј мо се, та и она ко је ма ло за
до вољ них! Пи та те ли; ко ме? – Та пр во се би, па он да оном 
до се бе, па оно ме ви ше се бе, оно ме што је пред на ма и 
оно ме што иде за на ма…“
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Да, смеј мо се – По сле рат ним пе снич ким „бар до ви
ма“ (…), кри ти ци (и не са мо офи ци јел ној) ко ја их је ви ше 
хва ли ла и те то ши ла, не го што је по ку ша ва ла да их раз
у ме скроз и вред ну је ре ал ни је. Ови пе сни ци су ду ги низ 
го ди на уред ни ци у нај у ти цај ни јим ко му ни стич ким, на
ме тач ким из да вач ким пред у зе ћи ма. Про из во ђа чи – као 
из да ва чи – мутанатапесника. Као из да ва чи, уред ни ци, 
спо ме ну ти уоп ште ни су под вр га ва ни озбиљ ни јем кри
тич ком са гле да ва њу – ни ко их још ни је про пу стио кроз 
фи ни је кри тич ке фил тре. Груп ни пор трет ових уред ни ка 
је, ве ру јем, ан ти ци пи рао Ну шић, са слу ша ва ју ћи, се ћа те 
се већ ко га, у по жа ре вач ком за тво ру 1888. го ди не. Ја то 
ка жем ду бо ко све стан да жи ви мо у вре ме ну „укојемсе
истинаневолиинетражи.Она све ви ше усту па ме сто ко
ри сно сти и ин те ре су, во љи за моћ. Не при ја тељ ство пре ма 
исти ни утвр ђу је се не са мо ни хи ли стич ким или скеп тич
ким од но сом пре ма њој, не го и ње ном за ме ном овом или 
оном ве ром и дог мат ским уче њем у име ко јег се до пу шта 
лаж, ко ја се сма тра до бром, а не злом. Рав но ду шност пре
ма исти ни већ се и ра ни је од ре ђи ва ла дог мат ском ве ром, 
ко ја не до пу шта сло бод но тра га ње за њом. (…)

На ша епо ха се од ли ку је из у зет ном ла жно шћу, и то по
себ не вр сте. Учвр шћу је се лаж као све та ду жност у име 
ви ших ци ље ва. Зло се оправ да ва у име до бра. То, на рав но, 
ни је но вост. Исто ри ја је увек во ле ла да оправ да ва зло ви
шим ци ље ви ма (лу кавсттвом ума код Хе ге ла). Али у на
ше вре ме, то је по при ми ло огром не раз ме ре“ (Ни ко лај А. 
Бер ђа јев,Царстводухаицарствоћесара, Светови, Но ви 
Сад 1992, 5; „Гно се о ло шки увод – Бор ба за исти ну“).

Спо ме ну ти из да ва чи – уред ни ци де лу ју ду ги низ го
ди на, у „збр ци“, у ко јој во де ћу уло гу има по ли ти ка, јед на 
са свим од ре ђе на и по губ на, у збр ци у ко јој су ба че не сло
вен ске зе мље, од Ру си је до Ср би је (на ро чи то по сле Дру гог 
свет ског ра та)…
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Хва ла Бо гу, на пи сао сам Религијупоезије,1–2, у ко јој 
сам, у окви ри ма сту ди ја о књи жев ној исти ни и о срп ској 
кул ту ри и по е зи ји 20. ве ка, из нео до ста де та ља, до ста ар
гу ме на та о – по губ но сти деј ства волујскогконцепта. Та 
књи га је об ја вље на 2002. го ди не, у окви ру мо јих Дела, а 
за тим је пу бли ко ва на и на Веб сај ту ЗА ВЕ ТИ НА. Та књи
га је об ја вље на и на ком пакт ди ску Уметностмахагонија 
(Дела Ми ро сла ва Лу ки ћа у 40 књи га, плус 3 сту ди је, де
цем бар 2003).

У спо ме ну тој сту ди ји из нео сам до ста то га што ра све
тљу је ову и ова кву ан то ло ги ју…

„Чо век је би ће ко је вред ну је, ко је од ре ђу је ква ли тет. Од
ре ђе не вред но сти и уре ђе ње њи хо ве хи је рар хи је је тран
цен ден тал на функ ци ја са зна ња. Чак и ди вљак вред ну је. 
Али у на шем све ту хи је рар хи ја вред но сти је из вр ну та, ни
же је по ста ло ви ше и ви ше је угу ше но“ (Бер ђа јев, исто, 57).

То се по на вља у срп ској кул ту ри и по е зи ји то ком чи
та вог 20. ве ка, а на ро чи то у дру гој по ло ви ни ње го вој.

У срп ској кул ту ри и по е зи ји то га вре ме на вла да цар
ство ла жи, у ко је је за гњу рен чо век. Те рор је при ме њи ван 
и у кул ту ри. Те рор је при ме њи ван и дру гим пер фид ни
јим сред стви ма у кул тур ном и јав ном жи во ту. По сле рат ну 
књи жев ну кри ти ку, марк си стич ку, тре ба од ба ци ти, шкар
ти ра ти. Пре ће нас раз у ме ти во ло ви, ако про го во ри мо о 
хи је рар хи ји вред но сти, не го марк си сти, „јер они не при
хва та ју са мо по ста вља ње пи та ња о вред но сти, за њих по
сто је са мо ну жност, ко рист, бо гат ство“ (Бер ђа јев, 59).

Кри ти ча ри су по ста ја ли – по сле Дру гог свет ског ра
та – они ко ји су про шли те мељ ну дре су ру марк си стич ких 
прет ход ни ка. ШкартјепроизводиоШкарт.

Ко ли ко у срп ској кул ту ри и по е зи ји, уоп ште у ства ра
ла штву ду хов не кул ту ре, ре ли ги о зних, спо знај них, мо рал
них и есте тич ких вред но сти има ду хов не ари сто кра ти је?

Ако при зна ју Л. Ко сти ћу ма е страл ност, због ње го
ве Ла бу до ве пе сме, на пи са не на по чет ку 20. ве ка, за што 
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кроз чи тав век за тим ла жу са ми се бе и до во де у пи та ње 
пе снич ку и чо ве ко ву те жњу пре ма ап со лут ном? Зар ни су 
зна ли шта зна чи иш че за ва ње ду хов не ари сто кра ти је?

Увек је са нај ви ших ме ста вла сти ами но ва но – све – па 
и у умет но сти. Ве ли ки пе сни ци, ко ји не бе ху бли зу вла
сти, у дру гој по ло ви ни ве ка, за вр ша ва ли су у па клу (по пут 
Ви на ве ра, ре ци мо).

Је ди но се Цр њан ски под ста рост вра тио из еми гра ци је 
у Ти то сла ви ју, али – ко ју је то но ву књи гу по е зи је на пи сао 
по сле то га? Не мо же се иш че за ва ње ква ли те та на до ме
сти ти на ме та њем ства ра лач ких по ра за!

Ју го сло вен ска ре во лу ци ја ни је би ла ин те грал на, це ло
ви та из ме на чо ве ка, људ ског дру штва, већ про ме на оде
ће. И на то ме је из гу бље но то ли ко го ди на… Она ни је да ла 
и из ба ци ла ве ли ке ства ра о це – ин ди ви ду ал не, ни ко ме и 
ни че му не под чи ње не. Кул тур на ели та у Ср би ји је смр ћу 
Ви на ве ра пре жи вља ва ла те шку кри зу, иш че за ва ла је, док 
ни је ско ро са свим иш че зла. Тзв. по сле рат ни мо дер ни сти 
и њи хо ви кри ти ча ри и ту ма чи ни ка да ни су би ли кул тур на 
ели та!

Фор ми ра ће је ства ра о ци ко ји пре све га и из над све га 
зна ју сво ју ду жност: зна чи, зна ју да чу ва ју сво ју ства ра
лач ку сло бо ду.

Тре ба ли да на ве дем њи хо ва име на? Би ло би кон тра
про дук тив но по те ауто ре…

Већ сам на вео име на оних пе сни ка ко ји су при хва ти
ли чи ње ни цу да ства ра ла штво ду хов не кул ту ре увек озна
ча ва по што ва ње хи је рар хи је вред но сти, је дин стве не хи је
рар хи је вред но сти ко ја мо же би ти оправ да на!…

Ан то ло ги ја НесебичнимузејПлусултра, не тра жи од 
све та, спо ља шно сти, око ли не, тј. не тра жи од нео бич них 
„др жав них во ло ва“, оно, што јој они не мо гу да ти. Пе сме 
пе сни ка, или ства ра ла ца по ли гра фа, ни су би ра не пре ма 
јед ном ар ши ну, већ пре ма оно ме што сто ји у на сло ву из
бо ра, на зи ву ове ан то ло ги је.
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Из ве сне пе сме од ре ђе них пе сни ка 20. ве ка ука зу ју на 
пут од Алај бе го ве сла ме, ко ју још увек жва ћу или на ко јој 
ле же, необичнидржавниволови, пре ма Исти ни, и пре ма 
тра ги зму жи во та, ко ји, зар не, по сто ји, од тре нут ка ка да 
је онај по жа ре вач ки во сма зао Ну ши ћев бу кет до тре нут
ка ка да све ово за пи су јем. Си гу ран сам да ово не ће раз у
ме ти ни нај ми сле ни ји и нај хва ље ни ји др жав ни нео бич ни 
во ло ви! Ја ово не пи шем због њих. Ни због кри ти ча ра и 
пе сни ка му та на та, ко јих има, ви ше не го пле ве, у срп ској 
кул ту ри и по е зи ји. Ни због псе у доисто ри ча ра срп ске 
књи жев но сти! Ја се ра ду јем што ово пи шем, не ма ни је дан 
раз лог да бу дем ту жан, ни да бу де ико ту жан, јер је сва
ка ту га, ка ко је под вла чио Ви на вер, из го вор за но ву ту гу. 
Срп ском кул ту ром и књи жев но шћу до ми ни ра кроз чи тав 
20. век из ве стан фатализамитуга: чи ни се да су мно
ги би ли ро ђе ни да бу ду ту жни, а то ли ки ме ђу пе сни ци
ма ни су уме ли да то бу ду ка ко тре ба, и мно ги су, мно ги, 
тра жи ли ма ка кву сит ни цу за из го вор. Ту га је у мно гим 
пе сни ци ма а не у оно ме што јој слу жи…

Песништвојепуткаправди…Поезијајевишаврста
правде… Пи са ће Ви на вер 1913. го ди не. Да ли у по е зи ји 
нај хва ље ни јих срп ских пе сни ка 20. ве ка има то га? За ка
кву су то они уобра же ну це ли ну у све му и сва че му би ли 
свој бој? 

Је су ли ис пу ни ли сво је за дат ке и ду жно сти?
Ни су… Ни су по бе ди ли суд би ну. Ни су је по бе ди ли ни 

она по сле рат на два пе сни ка, ко је су пред ла га ли за Но бе
ло ву на гра ду. (…)

Је ли уна пред за пи са на суд би на сва ко га чо ве ка, пти
це, пса и во ла?

Ако је сте, ако је уна пред за да та, мо же ли се по бе ди ти?
И ко ју је по бе дио?
Да ли је ово јед но од оних хи по те тич ких пи та ња, на 

ко је не тре ба од го во ри ти? Да ли је ово јед но од оних по
гре шних пи та ња? Ако је сте, ко је је пра во пи та ње?
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У пе ри о ду 1988–1998, по ку ша вао сам да од го во рим 
на пра во пи та ње (на рав но, оно што сам ја сма трао да је 
пра во пи та ње јед ног пе сни ка!), у ам би јен ту цр ве ном, фа
тал ном, ап сурд ном…

За пи си вао сам сво ја раз ми шља ња бе лим, тај ним ма
сти лом. Нај че шће ре чи у тим за бе ле шка ма бе ху: љубав,
вераинадежда. Те ре чи ис пи су ју на ле це дер ским ср ци ма, 
ко ја се про да ју на ва ша ри ма.

Да ли су ле це дер ска ср ца наш сим бол не пре кид ног 
кон ти ну и те та, тра ди ци ја ко ја тра је?

Про да ва ли су се на ва ша ри ма док је ро би јао Ну шић, 
зна се где; про да ју се и сто го ди на доц ни је, да нас. Ви ше 
и бо ље се про да ју не го књи ге и књи жев ни ча со пи си… Не
мам ја ни шта про тив ле це дер ских ср ца и ва ша ра, и на ро
да у нај ши рем сми слу ре чи; чак бих мо гао да по твр дим 
ка ко га во лим; али – на да љи ну! У ства ри, где је на род? 
Не ви ди се на род, већ цр ве на бо ја „којајединонегодиби
ковима,калуђеримаићуранима…бојаодкојесеградире
публикансказаставаижандармскауниформа“(Ну шић). 

Не го ди ни ме ни, иако не мам ни ка квих срод но сти 
са би ко ви ма, ка лу ђе ри ма, ћу ра ни ма, ре пу бли кан ци ма и 
жан дар ми ма…

У по жа ре вач ком ка зне ном за во ду Ну шић је за пи тао 
сто ку, по упут ству ста ро за вет ног Јо ва, да би га сто ка на
у чи ла – о про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти. Не вер
не То ме, а ве ћи на Ср ба је та ква, по го то ву усме ни ти по ви 
или не чи та о ци, не ка по тра же Ну ши ће ве Листићепи са не 
у ће ли ји бр. 11. Пи сца је, на вод но, по се ти ла из ве сна го
спо ђи ца и по кло ни ла му „бу ке тић као успо ме ну на на шу 
љу бав“. Ево шта се зби ло по сле са тим бу ке ти ћом:

„Јасамбукетићметнуонапрозор,међурешетке.Хтео
самдаспојимљубавичежњу,тојеуовоммоментураспо
ложењемоједуше!Изаиста,акојекрстизразвере,ленгер
наде,асрцељубави,тоништалепшенеможедабудеизраз
чежњедоапсанскерешетке.
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Изамислите–јутросјепришаомомепрозоруједанво.
Тоније биообичанво, јер је, верујте, својомозбиљношћу
стекаоодпрвемојеповерење,нокоје јеонпроиграо.Кад
севећприближиомомепрозору,дочепаојесанајвећомха
лапљивошћуонајбукетићкојијеизражаваоуспоменуна
нашувечитуљубав.Ијасаммораосвојимрођенимочима
дагледамкакоонпреживамојуверу,љубавинадежду.Оно
истина,тосетројечестопрежива,алиипак–проклет
биоцеоволујскирод!“

Ну шић је пр ви пи сац ко ји је са слу ша вао – во ла!
Пи тао га је ко је и ка ко се зо ве, али во је ћу тао и ба

цао га у оча ја ње. На кра ју га је ипак на те рао да про го во
ри – ко је по опре де ље њу? „Др жав ни во“. Пи тао га је и да 
ли је пи смен. „Је сам, и пи шем љу бав не пе сме!“ Др жав ни 
во је при знао пи сцу да му је са вест при ти сло са ло, и да 
га уоп ште не му чи чи ње ни ца што хи ља де хи ља да ње го ве 
ро га те бра ће још увек но се ја рам и је ду огри зи ну. Ну шић 
се иш чу ђа вао, а нео бич ни срп ски или др жав ни во, ко ји је 
уз то још и пи смен и пи ше љу бав не пе сме, из нео је сво ју 
ар гу мен та ци ју…

„–Немојтесеишчуђавати,послушајтеме!Будитеми
ранграђанин,скидајтекапусвакомкојемаималовиши
одвас,памакарвасироговимапрестизаоувисини;на
учитеседаседубљепоклоните;научитеседапомалои
коленасавијете,пакадвасгрбачазаболи,немојтесету
жити,већкаж’тесвакомдајетоодназеба.Великимљу
диманемојтеистинууочиговорити,анајмањесметету
погрешкуучинитипремавладаоцимаиженама.Власти
пуницунемојтевређати;немојтезаборавитидачестода
рујетеженуионекојисустаријиодвасуслужби.Кадвас
коударипесницом,висенасмешитеичешитесетеккад
одетекући.Акосесвашомженомзабављакакаввеликичи
новник,висеправитекаоданевидите.Научитеседабаш
ондаћутитекадвассавестгонидаговорите,паћетесе
убрзоуверитидајећутање–злато.Кадвамхоћедаскину
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капутзакаквудажбину,вирецитедаиматејошједанкод
куће.Кадваскопохвалирецитеданистезаслужили,акад
васизгрди,насмешитесе.Будитеувекспремнидакажете
владаоцудајеплеменит,женидајелепа,пандурудајему
дар,списатељудајегенијалан.Уновинамачитајтесамо
огласе,адабивамсемалоразгалиодух,можетечитати
иопштинскеобјавештосепоугловималепе.Ето,товам
јемојсавет,радитетакоивисенећетекајати;имаћете
мираинанебуиназемљи,игојићетесе!–Анебилисе
огрешиопремасамомсеби?–Тојемањигрехноогрешити
сепремаприликама.Човексамсебиможеидаопрости,а
приликекадсеоњихогрешите,непраштају!–Хм!…–У
томнамнекопрекидереч.Дођеједанчуваримунуногом
могсаветодавцаутрбух.Онсеокретепогледагамирно,па
затиммигнуменилевимоком.–Али,товасболи?–про
шаптахја.–Тада,болиме–отшапутамион–алиовај
метерадаидемушталу,јермијеположиолепоичисто
сеноанеогризину.“

Да кле, др жав ни во, ко ји је пи смен и пи ше љу бав не пе
сме, ста нов ник шта ле и та ма ни тељ се на а не огри зи на, 
има сво ју волујскуфилозофијуживотаисудбине. Она се, 
уду би те ли се ду бље, по кла па са су шти ном би ро крат ске и 
мо дер не књи жев но сти, је ди не књи жев но сти, или вла да
ју ће ов де, на ста ле пре ма при ли ка ма. Нај по зна ти ји ње ни 
пред став ни ци пред ста вље ни су у свим исто ри ја ма срп ске 
књи жев но сти об ја вље не на срп ском по след њих сто и ку
сур го ди на. Те исто ри је су на пи са не за обра зо ва ње и еду
ка ци ју по то ма ка др жав них во ло ва, то је за јед нич ка цр та 
свих тих исто ри ја књи жев но сти, од Скер ли ћа и Де ре ти ћа 
до Но ви це Пет ко ви ћа…

У дру гом, до пу ње ном и за сла ђе ном из да њу Најнови
јепантологијесрпскеијугословенскепеленгирике (Бе о град 
1938) – за ни мљи вој гра ђи за јед ну сту ди ју о неволујском
приступу српској културиикњижевности20. века, Ви
на вер да је у до дат ку, у „Лич ним по да ци ма“, и па ро ди је: 
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ме да љо не – пор тре те гла со ви тих… пи са ца би ро крат ске 
књи жев но сти, па и – Дра Бра ни сла ва Ну ши ћа (187).

Ви на вер је, до не кле, не пра ве дан пре ма Ну ши ћу! Ако 
и по сто ји, у Ср ба, не ка кав бле ди траг мо дер ни зо ва ња 
књи жев ног из ра за, у по след њих сто два де сет и ко ју го
ди ну уна зад, он да су то ЛистићиНу ши ћа, пи са ни у ка
зне ном за во ду. Ну ши ћев во, елем, ни је оби чан во, то је 
нео би чан во – то је сим бол и ме та фо ра, исто вре ме но, 
ко ји на нај тач ни ји на чин из ра жа ва, суштинукњижевно
стинасталепремаприликама. Ако би се, на по кон, не ко 
при хва тио да на пи ше исто ри ју срп ске кул ту ре и по е зи
је по след њих сто ти нак го ди на, мо рао би да се по за ба ви 
нео бич ним др жав ним во лом, ко ји је у ства ри заклонио
нашукњижевност, ко ја је, са мо на ша, ко ја још увек, ни 
на кра ју 20. ве ка, ни је – књи жев ност у јед ном свет ском 
сми слу. Мо жда је Ну шић по след њи срп ски пи сац, пред
став ник при ми тив них љу ди, ко ји је имао ја сну свест о то
ме? Имао је, уви ђа ју ћи раз ли ку из ме ђу др жав ног во ла и 
се бе, да ка ко.

Ни је, чи ни ми се, ва жно од го во ри ти на пи та ње: Ко је 
мо дер ни ји? Ну шић, или Ан дрић и Цр њан ски? Ви на вер 
или Вас ко По па, Ми о драг Па вло вић, Сте ван Ра ич ко вић, 
Иван В. Ла лић? Ну шић или Мар ко Ри стић, Ду шан Ма
тић?… Ви на вер је, као из да вач, об ја вљи вао На ста си је ви
ћа, Раст ка Пе тро ви ћа, Цр њан ског – сви су они до би ли са
бра на или иза бра на де ла, а Ви на вер ни огри зи не!

Ви на вер, да кле, као ни Ну шић, ни је био др жав ни во! 
Ви на вер је, по на вљам, не пра ве дан пре ма Ну ши ћу!…

Тра ди ци ја „др жав них во ло ва“, нео бич них, у срп ској 
кул ту ри и књи жев но сти ап со лут но је неподстицајна. То 
је тра ди ци ја са ла, се на или огри зи на… То је тра ди ци ја 
пртљага.

Мо же ли се по бе ди ти суд би на? Ви на вер се на дао 1913. 
го ди не да ће чо век по бе ди ти суд би ну.
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„163.Имадвојакогфатализма:најпре,онајглупи,ле
ностмозга,очајањепослесвршеногфакта.Аимаиједан
други.активни.

Акојечовекудосуђена,барунајопштијимпотезима,
некасудбина,оннетребаникаддаклоне,никаддаочајава.
Онморасебирећи:Јанезнамсвојусудбину,кознаколико
пријатногаиодброгаонајошкрије,требасамочекати.

Мислимдајесудбинаодређенаутоликоштонамјеиз
борограничен,тј.немамодабирамоизмеђумногоживота
иначина,негоизмеђуједногдостамалогброја.

Затоимислим,датребаштовишерадитиистварати,
какобинамиизбормогаодасепрошири,какобибројмогућ
ностикојенамстојенарасположењу,постаоштовећи.

Мислим, да јето осећање када се имапуномогућно
стизаизбор,дајетопоносноосећањедуховног,судбинског
богатства,оно,штонајвишеохрабрујечовекадаживии
ради.

Свимиживимозато,дадостигнемоштовећебогаство
могућностизастварањенашегживота;тако,дасеједнога
данаскалататоликопопне,данамсеучинидамиства
рамонашживот.Изаиста,мићемогастварати…

Надамсе,даћечовекпобедитисудбину“(Ви на вер, Ми
сли, Пишчево издање, Бе о град 1913, 82–83).

Та ко Ви на вер пи ше са не пу не 23 го ди не!
Упо ре ди те Мислиса Ан дри ће вим ЕxPontomи Неми

рима (1918, 1920), по ре ђе ње не ће ићи на ште ту Ви на
ве ра, на про тив! По гле дај те у Мислима о че му је и ка ко 
пи сао двадесетдво го ди шњи Ви на вер, и по гле дај те, про
ве ри те, упо ре ди те – шта је са два де сет и три го ди не пи
сао Ан дрић, Цр њан ски, На ста си је вић, Раст ко Пе тро вић, 
или Вас ко По па, Ми о драг Па вло вић, Сте ван Ра ич ко вић… 
Про ве ра не ко шта мно го; пар ме се ци чи та ња…

Ви на вер се већ са 23 го ди не ди сци пли но вао, ка ко сам 
ве ли, па су се ње го ве ми сли и же ље зна ле… скром но га 
др жа ти скро ви шта.
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По но ви ћу, по ко зна ко ји пут, Ви на вер је био умет ник 
по жељ но га ства ра лач ко га раз во ја. Осе ћао је и по зна вао 
му зи ку, умет ност уоп ште, оста вио не сум њи ве тра го ве 
и до ка зе о то ме. Све га је упу ћи ва ло на то да по ста не – 
полиграф, што је и по стао. Са кри ли су га и још увек га 
скри ва ју и ис кљу чу ју из срп ске кул ту ре и књи жев но сти 
– се бич ни и ма ње да ро ви ти ји и ма ње пло до но сни ји. Ни је 
Ви на вер сав и нај ја чи у ху мо ру. Са23годинеонјеналик
нарекуштојошнијекоритоиздубила,штонезнагранице
свометоку;са48година(1938),већсусеуВинаверукри
сталисаликристалибића. Сво јом ве штом ру ком и про ни
ца њем, Ви на вер је пред Дру ги свет ски рат по стао оно што 
тре ба да бу де. За ди ха на ло ко мо ти ва бу дућ но сти. Ту чу де
сну спра ву ство рио је са мо пре гор, на по чет ку и на кра ју. 
Не знам ни јед ног дру гог срп ског књи жев ни ка ко ји та ко 
при ље жно сво је ри зни це при пре ма по пу ња ва као Ви на
вер. Чи нио је то већ као аутор Мисли, из ван ред не књи жи
це, као што је и Бер ђа је вље ва Религијастваралаштва, а 
обе те књи ге је за тр па ла ла ви на стра шних до га ђа ја: Бал
кан ски, Пр ви свет ски рат, Ок то бар ска ре во лу ци ја… 

Раз ми шљао је Ви на вер о бу дућ но сти, ро ди тељ ски јој 
остављајућислободудасеопредели.Приуласкууживотне
постављамјојуслове./Тусвеснуидрскубудућностнесамо
чежњивоволим,јајеимрзимдубоко./Какојепонижавају
ћебитироб,маисебисамом(Мисли, 87).

Сме шно је тра жи ти ре ха би ли та ци ју Ви на ве ра као пе
сни ка! То мо же са мо па сти на ум бу да ла стим би ро кра
та ма. Тре ба штам па ти кри тич ко из да ње Ви на ве ро вих 
Сабранихдела, што пре, пр во, за рад укљу чи ва ња овог ве
ли ког пи сца и ин те лек ту ал ца у кул ту ру и књи жев ност ко
ју је ве о ма за ду жио; дру го, због на ра шта ја ко ји на до ла зи, 
и ко ји ни је отро ван не зна њем и свим пред ра су да ма сво
јих де до ва (оних ро ђе них по сле 1925!). 

Ви на вер је, по на вљам, по бе дио суд би ну, оног тре нут
ка, кад је ово за пи сао: Нексеразвијаминекапропадам,
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татоијестеживот.Исамотојестеправиживот./И
свакиразвитакисвакопропадање,свакораштењеиопа
дај,величинаидекаденца,свакопупљењеисвакиспарушај
постоје,дишу,живесвојомегзистенцијом(Мисли,89)

Цен трал на фи гу ра мо дер не књи жев но сти срп ске, 
Ви на вер, ево шта ве ли о мо дер ном умет ни ку: Модерном
уметникудајупонекадисувишепомоћнихсредставаион
сенавикава,поредсвојихздравихногу,наштаке.Природ
ненауке,математика,психологија(Мисли, 90–91, 1913. 
го ди не!).

Мо дер на срп ска књи жев ност, ву че са со бом свој муч
ни пр тљаг. О то ме је у срп ској књи жев но сти Ви на вер је ди
ни оста вио раз бо ри ти је на го ве шта је, дис крет но ука зу ју
ћи на зло чин це и ћиф те: „Зло чин ци и ћиф те (а под овим 
име ном под ра зу ме вам све зло чин це про тив ле по те) и ако 
зга зе под но ге из ве сне прин ци пе, ка ју се. Они су ус пе ли 
да про ме не свој жи вот али им ни је по шло за ру ком да 
про ме не свој мо рал про стих љу ди. По че ли су да се пе њу 
на бе ле, на сту де не Ал пе са мо љу бља и са мо и скљу чи во сти 
али су пре то ва ре ни пр тља гом ког не мо го ше оста ви ти на 
дну. Мно ге та ко му чи пр тљаг “ (Мисли, 91).

Пи шу ћи о це ли на ма, Ви на вер до ла зи на ми сао: „198.
Поезијајевишаврстаправде.Жалимооноштоизгледане
праведносагледиштаједневишецелисходности“(исто, 95).

У по сле рат ној срп ској кул ту ри, књи жев но сти, књи
жев ној кри ти ци, ца ру је је дан по гу бан и крат ко вид не мо
рал. Кад хо ће да пред ста ве не ког то бож ве ли ког пи сца, 
кри ти ча ри по тег ну ар гу мен те и фу сно те ко је ни дон Ки
хот не би раз у мео, или се пред ста вља ју ја сним сти лом, 
ко ји је је ди но до бар, ка ко је Ви на вер за па зио, за ма те ма
ти ку и ми не ра ле! Са мо пре не ко ли ко не де ље за пре па стио 
ме је слу чај јед ног књи жев ног кри ти ча ра (об ја вљен у Бор
би), сро чен у хвалидбеномклишеу, ко ји на сва зво на хва ли 
Сабранадела Ми о дра га Па вло ви ћа!
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Да иро ни ја бу де ве ћа, тајјекритичардокторираона
Винаверу, и при стао на лаж. Јер ни је уоп ште реч о Сабра
нимделимаМ.П., већ о делимапоизборуписца, а то је 
не што са свим дру го! Исти кри ти чар је са ста вио, не та ко 
дав но, и јед ну купусарутзв.религиознепоезије, иако је не 
та ко дав но биваочест гостнатрибинаматзв.маркси
стичкогцентрабеоградскогградскогкомитета…

Опет Ви на вер: „Онајчијаискреностнијелепа,требао
бидалажезаљубавлепоте.Алиништастрашнијенору
жналаж“(Мисли, 97).

Ви на ве ра је, као мла дог чо ве ка, бо ле ло штоимаму
себинештонепознато,штоћеданадвлада.Тонепознато
бићедаљиживотмојјерјеовдесвепознато,сведосадашње
–смрт(исто, 99).

Ви на вер је дао и јед ну – све тлу и пре ци зну им пре си ју 
се ле ња ду ша (исто, 109): „Можемодазамислимодаима
учовекувишеразломљенихдушаидасвакаразломљеност
градисвојмостидасесвакапослејављауновомоблику(у
друштвудругих,новихделова)дамостнастави.Свакидео
настављазасебе“…

Ви на ве ра су по сле ра та пред ста вља ли и на ста вља ли 
пар ци јал но, да ју ћи на ка ши чи цу са мо не ку од ње го вих 
раз ло мље них ду ша – и то је нај ви ше што су да ли. Це ло
ви тог Ви на ве ра ни су ви де ли. Би ро крат ски пи сци – пе сни
ци, при ре ђи ва чи, кри ти ча ри, на зо ви мо их ви на ве ров ски 
– друмскиљуди, ни су по ма га ли Ви на ве ру да по бе ди суд
би ну, они су ства ра ли не што дру го. Оно што је ди но мо гу 
– друм ски љу ди. („Друмскиљуди,којисусебојалиопасно
стипрелазаизмеђудвепознатеипримљенемисли,рушећи
стално,начинилисуусебипразнину.Свејеблизу,јерниче
ганема“, исто, 108).

Ви на вер ни је нај ду бљи у ху мо ру, већ у ми стич ном. 
Ми стич но га је упу ћи ва ло на бо го чо ве чан ски ре а ли зам. 
Као 23. ди шњак Ви на вер за пи су је:
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„247.с.Понекипут,поштосмонаставилипрошлога
себе… (Добијате ли вртоглавицу: замислите, сплетмо
стоваразнеконструкцијеиизгледа,крозбескрајностпро
стора!…сусрећемосесасамимсобом,насопственојлинији
којасеукрштава.Тадаимамомистичноосећањесебе.Тада
намсеучинизалудансвакиновиповратак–јерсмосевра
тилиусебе.Уствариимасамоукрштања.Идеаланслучај:
вратитисеистомзатвореномкривуљом.Алинашалинија
бићаникада сене затвара.Мисе са самимсобомдоти
чемо,сударамо,сукобљавамо,алисеникадсамиусебине
губимо,самиусебенеутичемо.Минисмоморенассамих“ 
(исто, 109–110).

То је све за пи са но по сле раз ми шља ња о се о би ду ша, 
тј. у кон тек сту раз ми шља ња о бе смрт но сти.

Не по сто ји јед но ста ван и кра так пут пре ма умет нич
ком опу су Ви на ве ра и уоп ште пре ма срп ској по е зи ји 20. 
ве ка, а по себ но оној, ко ја при па да ви со кој по е зи ји, оној 
ко ја из ви ре из кул та и ко ја леб ди из над мо ра са остр ви ма 
ћу та ња (му зи ке).

Ко ли ко је по сле рат на кул ту ра и књи жев ност по дло
сти учи ни ла пре ма љу ди ма и по кој ни ци ма без од бра не, 
на при мер – пре ма Св. Сте фа но ви ћу и Ви на ве ру!

Ан то ло ги ја НМ, ово из да ње, до пу ње но, при ста ло је на 
оба лу, по спре мив ши 20. век срп ске по е зи је. Она је при ку
пи ла оно штопонајмањеприпадабирократскојкњижевној
целинитогавека. Сва прет ход на из да ња, у Пр вом Ре ги
стру, има ла су пред го во ре, у ко ји ма је, по ред свих об ја
шње ња, да то и низ бит но сти, и сва ка је од њих на пр ви по
глед ве за на – за не бит ност, не ка рак те ри стич ност, ко ја нас 
при вла чи по из ве сним за ко ни ма. Нај пре има мо деј ство 
на не бит но. Оно нам је тајнипомоћникујуришунабитно
(Ви на вер). На чел но гле да но, у ко нач ном из да њу НМ, ни
су на шли ме ста они пе сни ци ко ји са мо кон стан ту ју и ко ји 
са мо об ја шња ва ју, ко ји се игра ју са осе ћа њи ма без њи хо ве 
под ло ге. По го то ву ни су на шли ме ста они пе сни ци, ко је 
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ства ра лач ки раз вој ни је ни по вео пут бо го чо ве чан ског ре
а ли зма. Су шти ну то га осе ћа ња из ра зио је две ма ре че ни
ца ма Ви на вер: Усвакојствари,кадупловимоумистични
час,болинаспретњаобратног(когаинезнамо).Тада,ти
ме,болинассвенезнано(исто, 105).

Тра ди ци ја безданекњижевностије не мо дер на. Она ни
ка да ни је има ла упо ри шта у би ро крат ској књи жев но сти, 
ме ђу пре жи ва ри ма и за вод ни ци ма. Ту књи жев ност не му
чи пр тљаг, и она увек и отво ре но при ча ћиф ти о смр ти 
као фа ра о ну ње го ве слу ге. Некасеплашисамсебе.Богаје
смеолагатијерјебогвелик,племенитидобар.Себенеће
смети,јерсепознаје.Тешкоћифти:премујегосподарбио
богасадјеонсам…

Децембар2003–јануар2004–јануар2011,уБеограду
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III

Ђа во ли, ипак, од ла зе, мај му ни (не) до ла зе (?)

Трагом Алманахазаживутрадицију,
књижевностиалхемију

Пре ма ми ту, Ака дем, атин ски хе рој, Ди о ску ри ма је 
по ка зао, где је Те зеј са крио њи хо ву се стру, Хе ле ну. По
чет ком че твр тог ве ка п.н.е. Пла тон је сво ју фи ло зоф ску 
шко лу – јед ну од број них по то њих ака де ми ја, осно вао у 
га ју по све ће ном Ака де му. На ста ва у Пла то но вој ака де ми
ји об у хва та ла је по ред фи ло зо фи је, ма те ма ти ку, астро но
ми ју и при род не на у ке. Де ло ва ње Пла то но ве ака де ми је 
има ло је пет раз до бља: Ста ри ја ака де ми ја (пла то ни стич
копи та го реј ска), Сред ња ака де ми ја (шко ла грч ког фи
ло зо фа Ар ке си ла ја), Но ва ака де ми ја (шко ла фи ло зо фа 
Кар не а де са), и че твр та и пе та (еклек тич ке ака де ми је, 
Фи лон и Ан ти ох). Цар Ју сти ни јан I, уки нуо ју је као па
ган ску уста но ву 529. го ди не, по сле хи ља ду го ди на по сто
ја ња. Ака де ми је су осни ва ли ме це не, у ан тич ко до ба, да 
оку пља ју на уч ни ке, књи жев ни ке и умет ни ке, у Алек сан
дри ји. У сред њев ве ку ака де ми је су осни ва не спо ра дич но 
и углав ном на дво ро ви ма. Па ла тин ска ака де ми ја у Ахе ну 
на дво ру Кар ла Ве ли ког, ака де ми ја у Па лер му на дво ру 
Фри дри ха II, у до ба ху ма ни зма и ре не сан се, у Ита ли
ји, ака де ми је су се ши ри ле као фи ло зоф ске ака де ми је и 
оне ко је се ба ве про у ча ва њем на род ног је зи ка и на род не 
књи жев но сти.

Академијаалхемије је че до срп ског ре не сан са, ко ји је у 
из ве сном за сен ку ско ро чи тав ми ну ли век. Та Ака де ми ја 
ни је ни Фран цу ска ака де ми ја у Па ри зу, ни Ен гле ско кра
љев ско дру штво у Лон до ну, ни Ру ска цар ска ака де ми ја у 
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Пе тро гра ду, ни Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти у Бе
о гра ду. Из гле да да је као мо гућ ност обе ло да ње на пре два
на е стак го ди на, у јед ном по за ма шном збор ни ку, штам па
ном као би бли о фил ско из да ње. Реч је о Алманахузаживу
традицију,књижевностиалхемију, I, Заветине, Бе о град 
1998, 462 стр, 30cm. И о увод ном тек сту, „Ал ма нах ал хе
ми ча ра“, штам па ном на стр. 3–7.

Ал ма нах ал хе ми ча ра. Има ли да нас на срп ском је зи ку 
књи жев ног ли ста, ча со пи са или ал ма на ха, ко ји се ба ви де
латношћуалхемичарана на чин вре дан па жње и спо ме на? 
Ко ли ко уоп ште књи жев не ли сто ве и ча со пи се да нас чи та
ју не ки дру ги љу ди, осим уред ни ка и ауто ра ко ји у њи ма 
об ја вљуjу? Ни је ли ве ћи на књи жев них ли сто ва и ча со пи
са ко је смо чи та ли по след њих че тврт ве ка за вр ши ла, као 
ре лик ти вре ме на, на бу њи шту? Ко се ви ше ра ду је но вим 
бро је ви ма ЛетописаМатицесрпске, Књижевности, Књи
жевнеречи, Речи? Да не на бра ја мо да ље. (…)

У овим ре чи ма Бе ле Хам ва ша („Култ и кул ту ра“, Ко
раци (Крагујевац), 1–2/1993) са др жан је про грам овог је
дин стве ног Алманаха, ко ји ће у на шој сре ди ни та ква ка
ква је сте, пр ве го ди не и не ко ли ко сле де ћих, де ло ва ти као 
атак на ма шту. Осни ва чи овог Алманаха не за до вољ ни су 
мно гим ства ри ма у на шој кул ту ри и књи жев но сти – ту та
ко ма ло има са мо пре го ра!

По гле дај те књи жев не ча со пи се, све од ре да, при ло ге у 
њи ма и тзв. књи жев ну кри ти ку, на чин вред но ва ња – и осе
ти ће те бр зо ко ли ко се исто риј ски чо век уда љио од древ
ног до ба, од из вор ног ста ња.

Или по гле дај те шта и ко га об ја вљу ју нај моћ ни ји из
да ва чи код нас да нас! По гле дај те ко ли ко има са вр ше но 
на пра вље них лу та ка и пу ње них фа зан! Где су они, чи је 
ру ко пи се ни ко не об ја вљу је? Где су они ства ра о ци ко ји се 
не по ми њу, чак ниг де?

Где су они ко је ми мо и ла зи све, књи жев не на гра де, 
ан то ло ги је? Има ли зе мље у ко јој има ви ше књи жев них 
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на гра да и ма ње бит них ства ра ла ца? Где су они ко ји не 
при па да ју кла но ви ма и гру па ма, фор ми ра ним по ге не ра
циј ским се бич но сти ма и огра ни че но сти ма, иде о ло шким 
афи ни те ти ма, са вр ше ној ми ми кри ји, на вод ним по е тич
ким срод но сти ма.

Где су они чи је књи ге (сву да) пре ћут ку ју?
Ми зна мо оно што је Емер сон знао: „Свакаизгорела

књигаиликућа,просвећујесвет;свакаућутканаилиугу
шенаречодјекујесветом.Чимсеистинаувиди,враћасе
душевноздрављеиразмишљање,какокодгомиле,такои
кодпојединца.Ва ра ли це ва ра ју са ми се бе, му ти во де му
те про тив се бе. Онајкојиудруштвеномживотуискључује
друге,невидидасамсебеискључујеизуживања,којехоће
даприсвоји.“

При се ти мо се ста рих исти на: У при ро ди је ду ха да 
при сва ја се би све ства ри. Исус и Шек спир су фраг мен ти 
ду ха и Емер сон их је већ одав но љу ба вљу по бе дио, и увр
стио их у сво ју ду шев ну имо ви ну. Не за ни ма нас по вр шна 
и сла ба кри ти ка, већ Тво ри лац, или Пе сник ко ји ка зу је, 
од ре ђу је и ре пре зен ту је ле по ту. Он је. мо нарх и сто ји у 
сре ди шту. Јер свет ни је ни ко укра сио и оки тио, не го је од 
по чет ка леп. Бог ни је ство рио са мо не ке ле пе ства ри, него
је Ле по та створилавасиону. За то ни пе сник ни је тр пље
ни и огра ни че ни вла дар чић, не го цар у сво ме соп стве ном 
пра ву. Ва жан нам је дух и про грес чо ве чи јег жи во та. Ва
жни ји су од смр ти и про ла зно сти.

Дух, јер у ње му по сто ји – ка ко ве ли Емер сон – „ду
бљифакат,негоштојепоравнање,атојењеговаприрода.
Духнијеизравнањенегоживот.Духпостоји.Подцелим
овимузбурканимморемоколности,чијесеводеприливају
иодлевајуупотпунојравнотежи,налазисеамбисправе
суштине.СуштинаилиБог нијесамоједнасразмераили
део,негоцелина.Суштинајенеизмернаафирмација,која
искључујесвакунегацију.Суштинадржисамусебеурав
нотежи,ипримаусесвесразмере,деловеивреме.Отуда
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потичу:природа,истинаиврлина.Порокјеистоштои
одсуствоилинемањеовихособина.Ништавостинеисти
нитост,могудодушеслужитикаовеликаноћиликаосен
ка,накојојсекаонапозадиниоцртаваживавасиона,али
ипаконинисуустањуништаизеестиилиурадити,јерсу
ништа.Немогуучинитинизланидобра.Штетнисуто
лико,уколикојегоренебитинегобити.“

Не раз ми шља мо до кле ће тра ја ти ово што по чи ње, и 
ко ли ко ће го ди шта иза ћи ал ма на ха. Што не зна чи да под
це њу је мо вре ме и окол но сти, суд би ну и смрт.

На сту пи ће го ди не ко је ће са др жа ти ду бо ку, ле ко ви ту 
си лу, ко ја се скри ва ис под сва ког фак та. Оно што из гле
да и што је би ло не на док на ди ви гу би так, ве ро ват но бе ше 
при ли ка за по рав на ње. Ми го ни мо ђа во ле, као и ан ђе ле, 
са мо за то да ар хан ђе ли до ђу.

(…)
Не ке то бо жње ен ци кло пе ди је ал хе ми ју пред ста вља ју 

као псе у до на у ку. Ко ја об у хва та древ на зна ња о хе ми ји и 
ве шти не ко је су има ле за циљ да од про стих ме та ла до би
ју зла то по мо ћу ка ме на му дро сти. Ди о кле ци јан ју је за
бра нио због по ја ве фал си фи ко ва ња нов ца, а Ара пи су је 
из Ви зан ти је пре не ли у Евро пу до 9. ве ка. Ако је ве ро ва ти 
ен ци кло пе ди сти ма, од 4. до 15. ве ка ал хе ми ча ри су би ли 
за о ку пље ни тра же њем елик си ра мла до сти, а од 16. ве ка 
при пре ма њем ле ко ва. Мно ги на уч ни ци, фи ло зо фи и ле
ка ри ба ви ли су се ал хе ми јом. Пре ма ен ци кло пе ди сти ма, 
ал хе ми ја је пре те ча мо дер не хе ми је, а то је тач но као и 
тврд ња да коњ има пет но гу! Шта је, у ства ри, ал хе ми
ја? Ко су ал хе ми ча ри? Има ли ал хе ми ча ра ме ђу Ср би
ма умет ни ци ма 19. и 20. ве ка? И овог 21. ве ка? Има ли 
ал хе ми ча ра ме ђу бли ским на ро ди ма, Ру му ни ма, Ру си ма, 
Ма ђа ри ма, Гр ци ма? Ма ђа ри има ју свог ал хе ми ча ра, ко
ји је нај ре ал ни је пред ста вио де лат ност ал хе ми ча ра. Бе лу 
Хам ва ша. Ру му ни су има ли свог ал хе ми ча ра, оног што је 
на пи сао ове ре чи – не о ал хе ми ји, не го о љу ба ви: „Љу бав 
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је ис ку ше ње да вље ња, ис ку ше ње ду би не. Због то га је на
лик смр ти. Та ко се об ја шња ва ко ји осе ћај кра ја има ју са
мо ерот ске при ро де. Во ле ћи, си ла зиш до ко ре на жи во та, 
до коб не све жи не смр ти. Не ма тих му ња ко је би уда ри ле 
у те за гр ља је, а про зо ри гле да ју ка про сто ру да би мо гао 
да се ба циш кроз њих…Љу бав иси ја ва са оне стра не чо ве
ка; осва ја га и ру ши…“ – Си о ра на. Мо же ли је дан ал ма нах 
да бу де плат фор ма за гру пи са ње жи вих срп ских, бал кан
ских, европ ских ал хе ми ча ра? Има још мно го, нај ма ње 
хи ља ду пи та ња. Тре ба да их по ста ви те ко ли ко да нас, су
тра, ви ко ји до ла зи те, ви ко ји сте до шли…

Пре пи са но са ко ри ца књи жев ног ча со пи са              
осу ђе ног на ду ги ка ран тин (уме сто уво да)

ДабиовдебилоПра вог успе ха,макарједногдана,по
требно је да сепроменитоликотога,толикотога.По
требноједасе,прво,прихвате–факта,дасеприхвати
чињеницаНеуспеха.Јернеуспехјемногодалекосежнијипо
последицамаиможебитисавладан,акосепризнаипри
хватињеговаогромнатежина,дејство,саморадом,вађе
њемицепањемпањева.Јеровде,заиста,икроз19.икроз
читав20.векаимамного,многопањева.Многовишепање
ва,негоуспешнихивеликана.ОвденијекаоуКафкинојКа
жње нич кој ко ло ни ји,већгоре.Постојифа тум истин ског 
не у спе ха ивредисеухватитиукоштацсњим.Исидора
Секулић је аргатском снагом крчила пањеве, али и неки
другипрекумановскиинтелектуалци.Овде,пресвега,рав
нодушнотребаодмеритисвакионајуспехкоји једошао
лако,маокојојобластидруштвеногживотадајереч!

Да би Неуспех постао успешан, успешнији, треба се
наругати,спунимправом,свимтзв.успесима,свимтзв.
величинама, свимћифтама,безобзира гдеониобитава
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ли,уакадемијаманаука,илинауниверзитетима,илина
другим„позицијама“.

Дошло је време, драги моји, да засучемо рукаве и да
рашчистимосилнушљакуисторијеитоликекулисешкар
та.(26.августа2002)

(Пре пи са но са ко ри ца књ. ча со пи са Уметностмаха
гонија, 3–6/2002)

1

Ђа во ли, ипак, од ла зе, мај му ни до ла зе (?)

Да ли је Ђа во – да ле ко му ле па ку ћа – по стао ју нак у 
цир ку су уса мље но сти, по при шту пи сца, за то што је Бог – 
ка ко пи ше Си о ран – „свеизабраозанас,паикравате“? Из 
по тре бе за сабраношћу – ка ко пи ше Си о ран – „от по слао је 
Бо га, ре шио се по след њег наметљивца“. 

„Без Бо га све је ни шта ви ло. А Бог? Вр хов но 
ни шта ви ло.“

У јед ном од бро је ва Посебнепородичнезаветине, до
нет је из бор тек сто ва о не по ме ни ку у на род ној тра ди ци
ји, као и из бор тек сто ва из де ла јед ног са вре ме ног пи сца, 
ши ро кој чи та лач кој пу бли ци ско ро не по зна тог. Тај пи сац 
је имао ам би ци ју да пи шу ћи биографијуђавола, на пи ше 
књи гу о обрнутојповестицркве. О све му се мо же пи са
ти. Не мо же ни ко за бра ни ти пи са ње о обр ну тој по ве сти 
цр кве. Та квих књи га у срп ској умет нич кој про зи не ма 
мно го…

По сто јао је цир кус уса мље но сти, по сто ји и овог тре
нут ка, по сто ја ће увек, из гле да. У том цир ку су све је мо гу
ће. У том цир ку су, Си о ран, на при мер, „Ношенрасплину
тошћу,качи(м) семаизанајмањутугукаозадаскуспаса. 
У том цир ку су, каданђеоходи,ђавомусекријеусенци.
Кадђавоходи,анђеомусекријеусенци.“
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Пре пи ра ча је би ло и би ће. Не ке пи сце ће им пре си
о ни ра ти са мо Ђа во, не ке са мо Бог, са мо чо век, ре ђе 
– Све чо век.

Све чо век? Све чо ве ка је дан зла то у сти бо го слов опи су
је као „мајкуЛуциферову,којаседалаодсинапонизити,
исецкати,смањити,стеснити,попљуватиираспети,све
изматеринскељубавипремасину.“

Све чо век је „оно што не ла же у ла жо ву, и не кра де у 
ло по ву, и не па ли у па ли ку ћи; што не ру ши у осва ја чу, и 
не блу ди у блуд ни ку, и не пла ши се у пла шљив цу, и не 
твр ди чи у твр ди ци, и не стре пи у са мрт ни ку“… „оно што 
се осе ћа кри ла то у зми ји, све же у тру лој ја бу ци, не се бич
но у ја зав цу, не про ла зно у бо ру, не у са мље но у ли си ци, 
не по бед но у ти ци, срећ но у ри би, кре а тив но у сре бр ном 
је зе ру, и жи во у гро бљу“.

„Све чо век ви ди у сва кој ства ри јед но двој ство од Бо га 
и се бе са мо га…“

Да ли је Све чо век пи сао оно што је за је дан од бро је ва 
ча со пи са Посебнапородичназаветина ода брао при ре ћи
вач X. Д. Х. из де ла јед ног са вре ме ног пи сца са пе ри фе ри
је срп ске књи жев но сти? Не ка чи та лац сам про су ди.

На ше је да под се ти мо на јед ну ста ру срп ску по сло ви
цу: Ко с ђа во лом ти кве са ди о гла ву му се лу па ју. На ма се 
чи ни да тај пи сац, ко ји је уло жио огро ман труд у пи са ње 
јед не књи жу ри не не мо же ни ко ме по мо ћи, ни се би, док 
не по мог не све му. А све му би мо гао по мо ћи, па и свом 
фа во ри зо ва ном Ђа во лу ми сле ћи о Све чо ве ку. Не о Над
чо ве ку. Зна се где је Над чо век зи дао сво је ку ле и за што су 
се сру ши ле.

Ни о Под чо ве ку. Тај пи сац је за бо ра вљао, пи шу ћи сво
ју књи жу ри ну, да кад год је ђа во из ње га го во рио, ан ђео 
је при слу шки вао. Вр ло че сто чо век гре ши из са мо љу бља 
или из са мо пре зре ња. Исто ри ја по твр ђу је да је чо ве ку ра
стао апе тит.

Да ли је због то га кри во Хри шћан ство, Бог, син Бож ји?
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Глад и апе тит су по ве за ни.
Бо го сло ви су упо ре ђи ва ли зми ју, псе, чо ве ка и Све чо

ве ка. ’Змијауједасвојреп,јернемаштадругодауједе.Пси
лајунавас,–псинапсе–јернемајунакогадругогдалају
осимнасебе.СамсвојесрцегризеСвечовек,исладисењиме,
јернезна,дајењегово.Акадсванеседмидан,какоћесеза
стидети,кадпочнечупатисвојезубеисвојеноктеизсвог
рођеногсрца!Саправимстидомдоћићеиправибол…’

Ате и стич ки на стро је ни љу ди, ве ру ју да је у ва си о ни 
ви ше во де не го све сти. Они ни су ло јал ни Бо гу, ни су со
ли дар ни с Бо гом; они су до ста крат ко ви ди и уве ре ни да 
се гра ни ца све та по кла па са гра ни цом њи хо ва ви до кру га.

Ђа во ла по не кад фа во ри зу је без на ђе. „У безнађу на
дражујењеговадобраутемељеност– пи ше Си о ран – њего
ваочигледност,‘документованост’:онојезарепортажу.
Испитајте,напротив,наду,њенуиздашностула жи,ње
нуманијудафабулира,њеноодбијањедогађаја:изметање,
фикција.Утомизметањујеживот,изтефикцијесеон
храни.“

Не ка ни ко не по ку ша ва да пи ше књи гу о не по ме ни ку, 
бо гу, ан ђе ли ма ако ни је про шао обу ку за жр тву, ако се 
ни је про ти вио сво јим ин стик ти ма, ако се би ни је на ме тао 
ду ги пе ри од сек су ал не аске зе, или ни је упо знао ли ша ва
ња у ап сти нен ци ји…

ЗбогчегасерешаватиБогадабисмоопетпалинасебе?
Чемутосупституисањемрцина?(Си о ран, Силогизмигор
чине, Рад, Бе о град 1998, 70)

Мр кић у Биографији ђавола не от кри ва своје изворе, 
или ка ко би Си о ран то друк чи је на звао, својестидове. И 
по што их не от кри ва у се би, или се скри ва иза свезнајућег
писца, по све ћу је се пла ги ра њу Бо га, тј. вр ло че сто из ве
сној вр сти тзв. срп ске би ро крат ске књи жев не кри ти ке.

Да је био срећ ни ји у љу ба ви, овај пи сац би нам уште
део пи са ње ова кве јед не књи ге. Књи ге ко ја има ам би ци ју 
да без об зир но све де хри сти ја ни зу је. Мр ки ћа су из гле да 
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раз о ча ра ли и Бог и Ђа во. Као што је пи сац и сам се бе раз
о ча рао. Мр кић је, из гле да, про тив хри шћан ства и ве ро ва
ња уоп ште, за то што оно ква ри, или ка ко би Си о ран ре као 
(ко га је Мр кић сва ка ко чи тао) „избезобразује;поновосте
чено,оживљаварђавеинстикте;оникојиганеделе,оли
чавајупобеђенеинеспособне,заслужујућијединосамилост
ипрезир.Осмотритеновајлијеуполитиции,нарочито,
урелигији,свеонекојисууспелидазаинтересујуБогасво
јимлакташкимтриковима,преобраћенике,новебогата
шеАпсолута.Сучелитењиховубезобзирностсаскромно
шћуипристојноћћуонихкојиуправогубесвојуверуисвоја
убеђења…“

У Биографијиђавола, фа во ри зо ва ни лик је, ипак – ђа
во. Тај лик ни је до вољ но ин ди ви ду а ли зи ран. Мр кић не ту
ма ра око Бо га и Ђа во ла по пут њу шка ла; не спо со бан да их 
ис тра жи, ухо дио их је с из ве сним бе сом.

У из ве сним ис ку ше њи ма се нил но сти, пи сац је ефи ка
сни ју по моћ тра жио у вул га ри за ци ја ма, упро шћа ва њу… 
Мр кић је ство рио но ви лик: мон стру ма: књи жев ног ди
вер зан та зва ног: ЂавоПисацБог.

Мр кић је ла жно са мо у ве рен кад твр ди да је на пи сао 
књи гу људ ске му дро сти и да баш за то тре ба да бу де из не
та пред свет. Та и та ква књи га, по ње му, не кри је „ути цај“, 
не „му ти сво је во де да би би ле ду бље“. Мо же мо се сло жи
ти са Мр ки ћем, по ред оста лог, ка да је реч о то ме о че му је 
на пи сао књи гу, са ње го вом тврд њом: „и сам пи сац не зна 
шта је хтео да ка же“…

Мр ки ће ва књи га на вод но „пру жа не ка са зна ња из пр ве 
ру ке“ и о Бо гу, и о Ђа во лу, и дру гим си ла ма жи вомр твим. 
Да кле, она пру жа са зна ња не пре ко ме на џе ра ре чи Бож је 
да те пре ко фалшме си ја, ва шар ских ћиф ти ца ду ха ко ји 
ар ла у чу све те исти не. Са да и пре ко ра ди ја, ТВ, Ин тер не
та и дру гих елек трон ских ме ди ја, Вир ту ел но… Она се не 
кри је иза ду бо ко ум них ути ца ја… (327).
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Ако је та ко, да Мр ки ће ва књи га не кри је ути цај и из
во ре, за што не на во ди из во ре? За што из вр да ва, за што се 
ко ри сти из го во ром, ко ји не вре ди ни лу лу ду ва на (фу сно
та – на по ме на на дну стра ни це 324)?

Мр кић пи ше да тра га за исти ном. Он је си гур но до шао 
до некесвојеистине. Али ко је и ка кав сам пи сац? Мр кић 
се из ру гу је са хри шћан ством, ра ди је се по зи ва на ма те
ри ја ли зам, Марк са, С. Мар ко ви ћа, у крај њем слу ча ју на 
из ве стан ни хи ли зам. По то ме он ли чи на европ ског ма
те ри ја ли сту, на оног ко ји не при зна је – ка ко би то ре кли 
те о ло зи – „Богаживога,ниЊеговсветипромисаоољудима,
нитипакцарстводуховнихстварности“.

Мр кић по ку ша ва да ту ма чи сиг на ле – по ка зао је ка ко 
он гле да на сиг на ле, ко ји се да ју љу ди ма у овом жи во ту. 
Зар не ли чи по вре ме но на не ко га без ви да што гле да у 
сун це и зве зде? Ка ко их ту ма чи? Као успа ван чо век што 
ту ма чи сво је фан та зи је у сну?

Да, Мр кић се ле ги ти ми ше као не ка вр ста пи сца, фи
ло зо фа, и кри ти ча ра, ма те ри ја ли сте, ко ји не ви ди ни ка
кве сиг на ле, осим сво јих пред ра су да и пре ду бе ђе ња. Све 
што по сто ји и што би ва, бе сми сле но је, бес циљ но.

Чо век ко ји пот пи су је тзв. Биографијуђавола не тра га 
за исти ном, за су шти ном ства ри. Он је у мно го че му на
лик на след бе ни ке европ ских ма те ри ја ли ста и ин диј ских 
ни хи ли ста, ко ји ми сле да су ре ши ли пи та ње ма те ри је.

Мр кић је че сто при зе ман; склон вул га ри за ци ји и 
упро шћа ва њу ства ри.

Мр кић као да се при бо ја ва кри ти ке; за што би евен ту
ал ни кри ти чар ње го ве ку пу са ре био зло на ме ран? („Зло
намеранинеупућенчиталацможесхватитикњигуСкон
ча ње и ваз но ше ње Ве ли ког… (При ло ге за би о гра фи ју…)
каохуљењебожанства.Вераимавише,аосектамадаи
неговоримо.ОвајБогиовајЂавоизСкон ча ња и ваз но ше
ња Ве ли ког… (При ло га…) сунајближидухунашенарод
нетрадиције.Верујемда„свеукупнанароднаумнаснага“
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(СветозарМарковић)јекреативнијаодпојединачнихвера.
Писцуовекњиге је главниинспираторбилата„свеукуп
нанароднаумнаснага“.Скоросеможерећидајеизбегавао
модерна,помоднаезотеријскаучењаињиховекоњунктур
неупотребе,бизнисупотребе…“)

Мр кић ве ру је да је ње го ва књи га то бо же писаназана
род. „Њен те о зо фи зам, ми сти ци зам су не ка вр ста де те о зо
фи зма и де ми сти ци зма, упра во за то што се у њој го во ри о 
при ро ди Не(би ћа) уоп ште ‘и од но су из ме ђу мо гу ћег би ћа 
уоп ште би ћа или Бо га’. Као што се већ го во ри у књи га ма 
та кве вр сте. Књи га је про же та кон крет ним три ви јал ним 
ми стич ним ис ку ством и лич ним до жи вља ји ма…“

Ме ђу тим, исти на је не што дру го; Мр ки ће ва књи га ни
је пи са на за на род, већ из ка при ца. Има и та квих књи га, 
зар не?

Та књи га је пи са на, у стра шном цир ку су уса мље но
сти! Пи сац те књи ге се по вла чио у ла ви ринт, или тро у
гао зва ни ђавобогписац, то ли ко се по ко ра вао по тре би да 
се гу ши, не у ап со лут ном, већ у рас пли ну то сти. У се би је 
тра гао – не за соп стве ним узо ром – као, ре ци мо, Е. Си о
ран – већ за не ком вр стом рас пли ну тог мон стру ма. Да би 
га опо на шао, пре дао се из ве сној кли ми рав но ду шно сти. 
Па те ти ка Мр ки ће вог сти хо клеп ства ода је пра ву ду би ну 
рђа вог уку са; ’ве ли ке на гла ске’, ’пле беј ство уса мље ни ка’; 
по бу ну ко ја не ма сна гу јед ног Лу те ра, Ру соа, Бе то ве на… 
Вр ло че сто, сти хо клеп ство у Мр ки ће вој књи зи, по твр ђу је 
пра ви ло жи вот ног про ма ша ја (опа сно је при кло ни ти се 
по е зи ји, без по др шке та лен та!).

Мр ки ће ва књи га бо лу је од суштинскепреопширности 
– али зар је то ма на? Зар књи жев ност не жи ви, ка ко би ре
као Си о ран, „од пре о би ља је зи ка, од ра ка ре чи“?
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Но ва гра ђа за би о гра фи ју о ђа во лу,
или по во дом  са вре ме не књи жев не прак се.
Жи го са ње ве ли ких ли те рар них кри јум ча ра,

тво ра ца по тем ки но вих се ла

Твор ци мр твих схе ма и хи је рар хи ја, ве ли ки ли те рар
ни кри јум ча ри… Та кви под гре ја ни мр тва ци ра ђа ју бе ле 
ро бо ве и жа ло сно по том ство… Објављујемдасупоражени!

Маленационалнекњижевностисусличнемочварама;
врвеодгмизаваца,неиживљенихкомплкесаиглорификаци
ја.ОнесуанонимнеиЊиховаафирмацијанедостижеза
лет;остајумракумраку.Светјепоседпесника,магдеони
билирођени,уПортугалу,Шпанији,Србији,Паризуили
уСибиру,илинаСуматри,илиможданаРтуДобреНа
де.Свет тре ба осва ја ти…

Срп ска књи жев ност, тј. ње ни ауто ри, ско ро без из у зет
ка, не бе ху до ра сли том осва ја њу кроз чи тав ХХ век!

Са да, ка да пре да јем ко нач ни об лик овог ру ко пи
са кул ту ри и књи жев но сти на ро да ко ме при па дам, апре
косрпскекултуреикњижевности,иевропскојисветској
уметничкојбаштини,мо лим да ми се опро сти (ако сам у 
по тра зи за пра вед но шћу) из ре као не ке ства ри оштри јим 
то ном и реч ни ком ужег на след ства епо хе Хо куспо ку са 
и На мет ног ве ка.

По на вљам: Немиримсесапропадањеминестајањем;
нисамГосподдабихгамогаозауставити;покушавамда
отргнемпонештоодсвегаоногаштосамзапамтиоипо
неоусеби…

Умет ник не мо же би ти не у тра лан, ни ка да ни је ни 
био; ја се лич но не мо гу при се ти ти оних умет ни ка, 
вред них спо ме на, ко ји су би ли на стра ни по бед ни ка…
Код нас је би ло мно го „умет ни ка“, на ро чи то у дру гој 
по ло ви ни 20. ве ка, о ко ји ма су вре ме ном об ја вљи ва не 
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сту ди је, мо но гра фи је и оста ле уче не шкра бо ти не, ко је ће 
вре ме про се ја ти на сво јим фи ним си ти ма, већ се је! Ко га 
ће се се ћа ти бу ду ћу чи та о ци, они ко ји ће жи ве ти и чи та
ти 2050. или 2083. го ди не, ми то не мо же мо зна ти. Мени
сечини,чврстоверујем,даћемногибитизаборављени,па
чак и они који су до пре неколико година, или деценија,
илиданас,носилиепитетвеликихуметника.

Да ли је не ко за и ста ве ли ки умет ник, пи сац, о то ме 
не пре су ђу ју из да ва чи и књи жев не ко те ри је, офи ци јел на 
кри ти ка, већ чи та лац, то јест генерацијеигенерацијечита
лаца.Великијеписацсамоонајчијествореноделостално
добија,изгодинеугодину,издеценијеудеценију,извекау
век,као што је слу чај са Илијадом и Одисејом, или са Би
блијом… То овен ча ва кру ном гла ву пе сни ка, а то је ве ли ка 
ми сте ри ја…

3

За блу да и по ги бељ на лаж. Рас крин ка ва ње

Да кле, да не ду жи мо ви ше ову при чу, за кљу чи мо је 
ра зум ним ре чи ма: Никонијеспремандазбацисрамоту
својихгрехова,полувековнихпонижењаистрашнетраго
веизнуђеногприлагођавања;затојепотребнорелигијско
покајање,закојеникоодњихнијебиоспособан!Оношто
јетребалодаучинемакарнакрају20.векаулазећиуста
ростизрелост:даоперуудушицрнунесрећупрошлихде
ценијаидаповерујуусвојусопственунепоколебљивучаст
ипотпунучасност,дабипробудилиповерењепремасами
масебиидабинаучилидапрепознајуљудекојизаслужују
поверење–ни су учи ни ли!ОнисуумладостиодбацилиБо
га.Дабиучинилионоштотреба,макарнакрајуживот
ногапутаисдушомуносу,требалоједастанупредлицеи
судБожији.Јерпослесвегапроживљеногипропаћеног,после
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свихпораза,посртањаизаблуда,требалојетражитии
наћипутевепремаБогу.

Ис тра жу ју ћи срп ску кул ту ру и по е зи ју На мет ног ве
ка, ни сам мо гао не ви де ти да је она ницалакаомртвеко
привенапутевимабезбожништва,несавесности,несрећеи
ђавољелажи:настаримпутевима,натериторијиђубри
шта.Оно што се хва ли ло као ве ли ка по е зи ја На мет ног 
ве ка, на жа лост, па ги бељ на је лаж. За блу да. Не ма у тој по
е зи ји оног што је нео п ход но – ду бо ке об но ве ду ше, и то је 
треће из да ње мо је ан то ло ги је константовало, ре ги стро
ва ло не дво сми сле но. Још ви ше сам, то, не као ан то ло ги
чар, већ као пе сник схва тио, пре све га као пе сник Бршља
наокомладости, Архивауоснивању,1–5 и Повратногкола, 
да обноваистинскесрпскепоезијенеможебитизамењена
ничим,никаквимполитичкимпразнословљем,никаквом
„модерношћу“,„авангардношћу“,„постмодерношћу“.

Истин ска срп ска по е зи ја ће би ти об но вље на, кад у 
срп ској ду ши за пе ва ње на по то ња ду би на, ко ја ће ука за ти 
пе сни ци ма но ве, ду бо ке те ме, и да ро ва ти истим те ма ма 
сво ју фор му, свој ри там, ме тар, и пра ве тач не ре чи. При 
том, све вре ме не ми слим на по е зи ју ри мо ва них стро фа, 
рит мич них и ри мо ва них стро фа, већ на по е зи ју ко ја тра
жи не што са свим дру го, да ле ко ви ше, рас пе ва но ср це (нај
гру бље ре че но). Јер су штин ска, искон ска по е зи ја зах те ва 
це лог чо ве ка, а пре све га пој стве но ср це. Та кву по е зи ју су 
има ли Ру си у 19. ве ку, и њен је нај и зра зи ти ји пред став ник 
Пу шкин, ко ји је био „каоснебабаченпоетскиогањ,одко
јегсусекаосвећицезапалилидруги,самосвојнипесници…“

*

Фуснотаузпретходничланак
Сви ти нај и стак ну ти ји ак те ри, тзв. нај ве ћи и нај ис

так ну ти ји срп ски пе сни ци, да не го во рим о свим њи хо
вим при ши пе тља ма! Сви су усит ња ва ли те ме и са др жа је 
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са вре ме не по е зи је; и њи хо вом пра зном ра су ђи ва њу, раз у
зда ној уобра зи љи и хлад ној во љи ве ли ки пред ме ти ни кад 
се ни су да ва ли. Нај ви ше по хва ле до би ли су они ко ји су се 
по кло ни ли ђа во лу, и не са мо по кло ни ли већ га по љу би ли 
(не ка ми опро сти чи та лац) у – д..е! Мно ги су се у дру
гој по ло ви ни 20. ве ка пре да ли – нестварањупоезије,већ
стихотворству (та лен то ва ни су им про ви зо ва ли по узо ру 
на стра не пе сни ке или на не ке до ма ће с по чет ка и сре ди
не ве ка, а не та лен то ва ни су пи са ли на си лу); пре да ва ли 
су по е зи ју на си љу и по ру зи. Коликојетобилопоезија,ко
ликословослагарство,врлочесто–отвореналаборатори
јакњишкихексперимената,отомесећути. Мно ги то бож 
ве ли ки срп ски пе сни ци дру ге по ло ви не 20. ве ка и њи хо
ви след бе ни ци, ис по чет ка су би ли пот ку пље ни и из и гра
ни, и тзв. срп ска мо дер на по е зи ја, ко ја у пра вом сми слу 
ве ро ват но и ни је ни за по че ла, кроз дру гу по ло ви ну 20. ве
ка се за ма ра ла, из ро ђи ва ла, га си ла и не ста ја ла. При том 
су, ње ни ак те ри до би ја ли по ча сти, са бра на и иза бра на 
де ла, по ста ја ли чла но ви САНу. Пе сни ци дру ге по ло ви
не 20. ве ка, на жа лост, ни су из гу би ли при ступ к Бо жан
стве но ме; онису гасеодрекли;бавећисе самочовечијим
доменом;одатлејевећинапочелаимногисусеприклонили
чулномеротизму.Утрлисупутпоетичкомћорсокаку.

Ни ко од кри ти ча ра ни је се на шао да им то ка же јав но, 
и мно ги су и умр ли са нај бли ста ви јим за блу да ма!

Ко ли ко љу ди у Ср би ји зна за слу чај крађе рукописа
професоруМладеновићу, од стра не оних ко ји су се ви со
ко ко ти ра ли у уни вер зит ској, ака дем ској ко му ни стич кој 
но мен кла ту ри и чак до гу ра ли до ви со ких по ло жа ја пред
сед ни ка и пот пре сед ни ка САНа? И ко ли ко је њи хо вих 
след бе ни ка и са тра па „ин ста ли ра но“ и да нас у овој не
срећ ној зе мљи? По губ ност не га тив не се лек ци је у ли те
ра ту ри, на у ци, кул ту ри до во ди вре ме ном до ка та стро фе. 
Ове ја ним сек та ши ма је све би ло ма ло. Иако су до гу ра ли 
до нај ви ших по ча сти, зва ња, ни су уме ли да за ста ну, да се 



100

за у ста ве – „онисусебиставилиузадатак–дауништесве
онекојинемисленакомунистичкиначин,којисурелигио
зни,којиволеОтаџбину;идаоставеуживотујединосвоје
робове.Утомциљусуонииз дре си ра ли (и на ста вља ју са 
обу ком) цео је дан ка дар, чи та во по ко ле ње џе ла та, са ди
ста и са дист ки ња, ко ји се на сла ђу ју му че ћи не ви не љу де.
Исвесеторади–уимепрвостворенехимере,уимеједне
рђавеутопије,уимеве ли чан стве не га до сти, ко ја ни шта 
не до но си љу ди ма, осим ла жи, раз о ча ре ња и атом ског ра
та“ (Иван А. Иљин, есеј Кадаћесеобновитивеликаруска
поезија?).

4

Зна ци пре по зна ва ња би ро крат ске књи жев но сти

До бар део срп ских пе сни ка 20. ве ка (на ро чи то дру
ге по ло ви не дру ге по ло ви не На мет но га ве ка) – не зна ју 
за стид и за срам! Сви су дре си ра ни и сви су про за ич ни. 
Фе но ме но ло шки гле да но, то су ауто ри фор ми ра ни на ко
му ни стич ком уку су, по из о па че ном уку су. И док Ср би, тј. 
срп ски чи та о ци не на у че да се сти де та квих де мо на – ве
ликупоезијунећедобити! До би ће мно ге ан то ло ги је по е
зи је, мно га ср. у бо ји! Евен ту ал ни чи та о ци и тзв. во де ћи 
пе сни ци – по на вљам – кљуц ка ју из жи во та бај ку о мо дер
ној по е зи ји и на ста вља ју да жи ве у њој. Об ја вљу ју ан то ло
ги је ко је су, на про сто, ба ца ње пра ши не у очи – безвредне,
лажне! До ста, за и ста је до ста би ло фар ба ња у бо ји: већина
песникапоштонијеумеладаразлучивеликоибожанстве
но,исконско,неизбежнојепрешлаукордонесладострасни
ка,славољубивихврло,укордонекокетниххвалисавацаи
ћифта:и све време супрепричавали својуличнуосећајну
еротикуипритомуоблицимасвејачеијачебестидно
сти,водилисвојечувенебалетскепредставенапопришту
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егзорцизма,борилисусесађаволом,понекомседалодагана
тренутакипобеди,дабигазатимтријумфалнопољубиоу
већзнатешта!Шљакаисторијеје за кло ни ла ви ди ке. 

То сме ће тре ба укло ни ти; за то су по треб ни ко му нал
ци, не пе сни ци, ни ти песницикритичари.

Срп ска по е зи ја На мет ног ве ка на ста ја ла је у окви ру 
са вре ме не кри зе хри шћан ства и чо ве чан ства уоп ште. 
Чла но ви пар ти је (а мно ги су би ли, ве ћи на нај и стак ну ти
јих пе сни ка дру ге по ло ви не 20. ве ка, што им је омо гу ћи ло 
успе шно пе ња ње на ле стви ци), ни су би ли хри шћа ни, ни су 
у се би да ва ли пр вен ство љу ба ви, ср дач ном са гле да ва њу 
и хри шћан ској са ве сти, а то дру гим ре чи ма зна чи да су 
би ли скло ни му дро ва њу, му дро ва њем ру ко во ђе ној во љи, 
да ни кад ни су ни сте кли хри шћан ски акт, да не го во рим о 
хри шћан ском ду ху. Му дро ва ња су их до ве ла напутевеус
когинтелектуализма,доразорнихсумњиипорицања.Јер 
не ма раз ло га да се ви ше о то ме ни да на ћу ти – му дри ја
шка во ља из во ди на пу те ве ср ца ли ше них љу ба ви ра чун
џиј ског ути ли та ри зма, прак тич не без бо жно сти. И срп ска 
пра во слав на цр ква ко ја се нај ду же опи ра ла по губ ном и 
без бо жном ко му ни стич ком ути ца ју вре ме ном је на че
та, она ко ја је по зва на да ожи вља ва, про ду бљу је, сна жи и 
очи шћу је ре ли гиј ски акт ко ји јој је за дат. На то је по зван 
сва ки све ште ник, па стир, сва ки за са ди тељ хри шћан ског 
ак та, жи ви оства ри тељ и учи тељ. Ме ђу по след њим пе
сма ма об ја вље ним у овој књи зи, ме ђу оним нај но ви јим, 
има јед на ко ја је по све ће на мо ме нај мла ђем си ну, ко ји 
је же лео да упи ше сред њу бо го слов ску шко лу, али се ни
је да ло. Би ло је то вр ло ва жно ис ку ство, нео че ки ва но, за 
ме не, као ро ди те ља: пру жи ло ми је при ли ку да се реално
суочим,сачињеницомкакванамјецркваданас. Оно што 
се до га ђа ло око то га упи са, пре не го што сам на пи сао јед
ну пе сму, до ко је ве о ма др жим, јер је из раз ис ку ства – то 
не ма ве зе са ср цем, са Мо ли твом. Цр ква тре ба да се осло
бо ди, а не ће мо ћи још ду го, на жа лост, оних ко ји ства ра ју 
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мр тву па ро хи ју и под ри ва ју по сто ја ње Цр кве. Ка жем то 
са нај ду бљим жа ље њем. Ве ро вао сам го ди на ма да је то 
по след ње ме сто у срп ском дру штву, ко је ни је оне ре ђе но 
ко му ни стич ким пу сто ше њем… Са свим је нор мал но да 
ми оче ку је мо од сво јих па сти ра: мо ли тве ну си лу, љу бе ће 
ср це, жи ву хри шћан ску са вест, фа ми ли јар ни про тек ци о
ни зам, жи го са ње сре бро љу бља… Ако да на шњи ду хов ни
ци не ува жа ва ју ис кре ни осе ћај, ако то не при ма ју као 
не што дра го це но, жи вот но ва жно и охра бру ју ће, да ли су 
он да они ис ку си ли све тлост и то пло ту ду хов ног ог ња, жи
ву до бро ту. Ни сам ни ка да био бо го мо љац, али сам од у век 
осе ћао да жи во ср це има за ли ху до бро те за све: уте ху за 
не вољ ни ке, по моћ по тре би то ме, са вет за бес по моћ но га, 
ле пу реч за сва ко га, ср да чан осмех за цве ће и пти це. Де ло 
у цр кви је сте де ло ду ха, љу ба ви и са ве сти, де ло мо ли тве и 
са зер ца ња, али сам ја, то јест мој мла ђи син ис ку сио не
што дру го. По треб на су отре жње ња…

Но сио сам пре ду го Крст, и са свим је оче ки ва но да се 
он вр ло че сто спо ми ње у мо јим са бра ним пе сма ма. По
зај мио сам на слов за тре ћу књи гу сво јих са бра них пе са
ма изстаробалканскогнаслеђа, из ре ду ко ва ног об ре да Ру
саља,тј. елеусинскихмистерија. Мо ја по е зи ја че зне за 
вра ћа њем у жи вот. То је мо жда мо гло не ко ме да се учи ни 
па те тич но, ако се ства ри по вр шно по сма тра ју, ако се по
вр шним, плит ким по гле дом гле да на све оно што се Ср
би ма и срп ској књи жев но сти до го ди ло у 20. ве ку. Да кле, 
По врат но ко ло је – оно об ред но, ми сте риј ско ко ло ко је 
вра ћа у жи вот, онај пра ви, без стра ха и по ро бља ва ња… 
У срп ској по е зи ји 20. ве ка има пре ви ше бес по моћ но сти, 
не до вр ше но сти, као и у ми ну лом 19. ве ку. Мно го шта је 
оста ло у тра ља ма. Бес по моћ ност нај ви ше слич на им по
тен ци ји! Хте ли су мно ги пе сни ци да се по ка жу, али им 
се ни је ди зао! И то не ди за ње је до во ди ло до бе са и стран
пу ти ца, ћор со ка ка, до – вра га! Такомалоима слободне,
ненаметнутеинеконтролисанепоезије.Ла лић, ко га ов де 
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не ки још увек сма тра ју бар дом, ве ли ки је по раз: он је 
стал но мр мљао не ке сти хо ве ко ји су би ли нај ви ше на лик 
на со лид ни је пре во де ве ли ких свет ских пе сни ка. Не По
па, Не Ми о драг Па вло вић, ни ти онај пе вац из Шу ма ди је, 
не они, ни ка да ни су си шли у ду би ну Ср би је! Путудубину
Србијеобрастаојемаховиномигљивамавеликимкаокра
вљеуши.УнутрашњостСрбијесесастојиодиспреплета
нихжицапаганства,недовољноукорењеногхришћанства
ибезбожништва.Тамојенајуочљивијеодсуствоусправног
држања.Имамногострашила;најстрашнијасустрашила
тзв.модернесрпскепоезије20.векаисвасукаопоправилу
напуњенавлажномструготином. Ако је и по сто јао и је дан 
пе сник дру ге по ло ви не На мет ног ве ка ко ји се за пу тио пут 
ду би не Ср би је, то је био је дан са мо ук, је дан се љак, је дан 
ско ро ју ро ди ви, и то пред крај сво га крат ко га жи во та (С. 
Ми тић). Тзв.модернасрпскапоезијасеудругојполовини
20.векапретворилаунештоналикнафолклорниансабл
подуправомЗ.Мишићаикомп.Тзв. мо дер на срп ска по е
зи ја дру ге по ло ви не 20. ве ка је пра ва ег зо ти ка!

5

Шта је уба че но у срп ску кул ту ру?

Ср би су при ми ли хри шћан ство пре ско ро хи ља ду го
ди на, и пр ви по зна ти ји срп ски пи сци до шли су из кру го ва 
вла дар ских срп ских по ро ди ца. Та ко је би ло на по чет ку.

Ка ко је на кра ју?
По то њи срп ски пи сци, хва ље ни као ве ли ки срп ски пи

сци На мет ног или 20. ве ка, на мет ну ти су од стра не бо го
бо ра ца, хри сто бо ра ца… Уба че ни су – на ро чи то у дру гој 
по ло ви ни 20. ве ка – ци нич ни аван ту ри сти, ка ри је ри сти, 
ко је ни ка да ни је му чи ла по ми сао: Кадаће се обновити
истинска(нећунаписати:велика)српскапоезија?
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Па је не ка ко при род но и ра зу мљи во, да се у срп
ској књи жев но сти дру ге по ло ви не На мет ног ве ка ни су 
по ја ви ли ве ли ки ја сно вид ци и пе сни ци… Та ко зва ни мо
дер ни са вре ме ни срп ски пе сни ци – не ћу им спо ми ња ти 
име на – ћу та ли су о ве ли ком и скри ве ном, пе ва ли су на 
ста ре ис пе ва не мо ти ве. Исто ри ја се по на вља; и у пре ђа
шњим ве ко ви ма би ло је љу ди ко ји су жу де ли за сла вом 
и бо гат ством – због че га су чи ни ли зло чи не. Ме ђу тим, 
на по чет ку На мет ног ве ка ру ски ко му ни сти су за до би
ли власт и бо гат ство и бр зо су ство ри ли „ори ги нал ност“, 
пред у зе ли су ис тре бље ње нај бо љих љу ди у зе мљи.

Ре ал но гле да но, са дис тан це, њи хо ва власт је пред ста
вља ла зло чин за чо ве чан ство. Бо гат ство ко га су се до мо
гли на сил но, пред ста вља ло је све оп шту опа сност и бе ду.

О нај и стак ну ти јим пе сни ци ма, по сле рат ним на ро чи
то, пи сао сам на из глед же сто ко: тач ни је би би ло ре ћи – по 
са ве сти. Јер та мо где има са ве сти мо гућ је пре по род јед не 
зе мље, Ср би је, пре по род кул ту ре и по е зи је. Хва ла Бо гу 
што је у ме ни очу вао Са вест, јер она „живисамоуискреној
инетакнутојдуши,гдесеоглашавакаогласБожији.“

За хва лан сам Бо гу, вла сти том ства ра лач ком раз во
ју, гор ком ис ку ству кроз ко је сам про ла зио. И жуд њи 
за исти ном, ко ју ми је удах нуо мој отац МихајлоЛукић
(1925), још док сам био де те, а и ка сни је. (…) Мој отац је 
не пот ку пљи ви све док, и он је од мла до сти ви део ка ко се 
уме сто Веч не Ср би је по че ло гра ди ти у Бе о гра ду тзв. но
во, без бо жно, не при род но, то та ли тар но, ко му ни стич ко 
дру штво. Код то га чо ве ка, пи сца са мо у ка, би ло је ви ше 
те жње да се Ср би ја осло бо ди и пре по ро ди, не го код ње
го вих вр шња ка, ко ји су до би ли све ва жни је књи жев не на
гра де у овој не срећ ној зе мљи и на о бја вљи ва ли се књи га… 
Срп ску по е зи ју дру ге по ло ви не 20. ве ка, елем, ви део сам 
сво јим очи ма. Ко ли ко се и ко од нај и стак ну ти јих срп ских 
пе сни ка дру ге по ло ви не 20. ве ка од ви као од свих га до
сти ко је им је на мет нуо На мет ни век (ко му ни сти) – од 
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тзв. ре во лу ци о нар них и то бож мо дер них кри те ри ју ма, 
од кла сних ме ри ла, од без бо жни штва, од „ди ја лек тич ког 
ма те ри ја ли зма“, од по гре шних по гле да на отаџ би ну, по
ро ди цу, кул ту ру, на у ку и сво ји ну? Иако је све те га до сти 
тре ба ло од ба ци ти као мр тве и ни штав не, про чи сти ти их 
из ду ше и по гле да на свет, то се ниједогодило.

6

По тра га за пра вед но шћу или фу сно та о то ме

У На мет ном ве ку, мно ги гра ђа ни, пи сци и кри ти ча
ри су по ста ли на лик на дре си ра не жи во ти ње, на њи ма су 
при ме њи ва ни ра зно ра зни екс пе ри мен ти, па и екс пе ри
мен ти гла до ва ња, сабласни,мука. Др жав ност др жа ва На
мет ног ве ка ни је зна ла за гра ни цу при ну ђи ва ња, гра ни цу 
из ну ри ва ња ста нов ни штва, за уби ја ње сти да и са ве сти. 
Та ква др жав ност и др жа ва би ла је фа кат, оства ри ла се 
ме ђу Ср би ма, за то што је у Срп ском на ро ду би ло то ли
ко на ив не по вер љи во сти и пре у ве ли ча них на да, што ни је 
би ло до вољ но обра зо ва ња и ка рак те ра. Ср би ма су се на
мет ну ли као го спо да ри њи хо ве суд би не аван ту ри сти код 
ко јих је би ло до вр ше но без бо жни штво, до вр ше на бес ка
рак тер ност, ко ји су по се до ва ли не у то љи во вла сто љу бље и 
скло ност ка не ис црп ном са ди зму. Да би по сто ја ла та ква 
др жа ва и та кво уре ђе ње би ле су по треб не ви со ке ква ли
фи ка ци је ана ци о нал них и ин тер на ци о нал них аван ту ри
ста и са мо у ве ре ност не по ште ња ко је не раз у ме при ро ду 
људ ске ду ше. Не ужи вам да ру шим; али фа са да, фо то ге
нич но ор га ни зо ва на фа са да др жа ве ко јом се вла да ло у 
дру гој по ло ви ни На мет ног ве ка тре ба да бу де сру ше на. 
Твор ци те фа са де, за сно ва не на Кул ту ни штав но сти, ни су 
омо гу ћи ли ства ра ње пра ве умет но сти, већ ко ри сне, ла
жне и ку по про дај не… Понекеодмојихпесама,објављених
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у књигама мојих сабраних песама, распршујуту хипно
зукоју суинфилтрирали себичниполитичкиавантури
сти.Су ви ше су ду го хип но ти зи ра ли, де це ни ја ма, мно га 
по ко ле ња; што оби чан свет то не при ме ђу је и ко је ка ко; 
али ка да то не при ме ћу ју они ко ји се пред ста вља ју као ис
так ну ти срп ски пе сни ци на кра ју На мет ног ве ка, то се не 
мо же раз у ме ти дру га чи је као уобра же ност, гор дост… То 
су оста ци ви ше де це ниј ске хип но зе, ко ја ће се по сте пе но 
пре ва зи ћи, ис ко ре ни ти… Сва ки истин ски пе сник и сва ки 
на род Бо гу слу жи ка ко уме – чи та вом сво јом исто ри јом, 
чи та вом кул ту ром, свим тру дом и по ја њем сво јим. Је дан 
на род слу жи ства ра лач ки, и ду хов но цве та; дру ги – не
ства ра лач ки, и ду хов но ку ња. „Постојеитаквинародкоји
престајудаслуже– ка ко пи ше ру ски фи ло зоф из кру га 
Бер ђа је ва, у Швај цар ској, по сле Дру гог свет ског ра та – и
постајушља ка исто ри је;постојеитаквикојисеусвом
маломи оскудно – беспомоћном служењу гасе, не дости
гавшипроцват.Апостојеитаквикојисвојуслужбумогу
дадостигну самоакоихдругиводе,акоихводидуховно
снажнијинарод…“ Исти аутор је пи шу ћи о хри шћан ском 
на ци о на ли зму на пи сао и сле де ће: „Културунествараје
данчовек.Онајенаслеђемногихљуди,духовномеђусобно
уједињених…“

„Свакадвојицапријатељаусвомопштењуобразујуиз
вестан културанниво,истварајуизвеснекултурнесадр
жаје.Такостваристојеиу свакојпородици,усвакомдру
штву,усвакојорганизацији,усвакомсталежуикодсваког
народа.Људисенеуједињујуслучајноједансадругим:њих
узајамнопривлачи сличност материјалних и духовних
интереса; изте сличности јавља се општење; дуготрај
но општење увећава узајамну сличност,а, ако општење
има стваралачкикарактер,узрастаондаиузајамнопри
влачење,снажисеузајамна веза.Тувезуучвршћујетради
ција,којасепредајеодпоколењапоколењу.Тако постепено
настајејединственаизасвезаједничкакултура.
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Најдубљесједињењељудирађасеиздуховнеједнородно
сти,изсродногдушевно–духовногустројства,изсличне
љубавипредмаједномеизаједничком,изјединственесуд
бине,којаљудеповезујеуживотуисмрти,изједногајези
ка,ииззаједникемолитве.Управотакво јенационално
јединствољуди.Националноосећањенесамоданепроти
вуречихришћанству,негоодњегадобијасвојвишисмисао
иутемељење;јероностварајединствољудиудухуиљуба
ви,исрцавезујезаононајвишеназемљи–задаровеСве
тогаДуха,којисударованисвакомнародуикојесвакиод
њихпреображавауисторијиикултурномстваралаштву.
Евозбогчегајехришћанскакултураназемљиостварива
управокаонационалнакултураизбогчеганационализам
неподлежеосуди,негорадосноми стваралачкомприма
њу.Свакинародимаинстикткојимуједатприродом(а
тосначи–иБогом),идароведуха,којеуњегаизливаТво
рацсвега.Кодсвакогнародаинстиктидухживенасвој
начин и стварају драгоцену својеврсност. Такође, сваки
народнасвојначинступаубрак,рађасе,болујеиумире;
посвомеленчари,трудисе, газдујеиодмарасе;посвоме
тугује,плачеиочајава;по своме се смеши, смејеираду
је;насвојначинходаиигра,насвојначинпеваиствара
музику;посвомеговори,декламује,правидосеткеибесе
ди;посвомепосматра,сазиреислика;посвомеистражује,
сазнаје,расуђујеидоказује;посвомесиротује,творими
лостињуипримагосте;посвомеградидомовеихрамове;
посвомесемолиипоступахеројски;посвомератује…Он
сепосвомеузносиинепададухом;посвомесеорганизу
је.Свакинародимадругачије,сопственоосећањеправдеи
правичности;другимујекарактер,другачијадисциплина;
другачијапредставаоморалномидеалу;другачијиполи
тичкиснови;другачијидржавотворнинагон.Речју:сваки
народимадрукчијеиособенодушевноустројствоидухов
но–стваралачкиакт.Исвакинародиманарочиту,на
ционално–зачету,национално–порођенуинационално
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–одстраданукултуру.Такојезбогприродеиисторије.Та
којеиуинстикту,иудуху,исвемукултурномствара
лаштву.ТаконамјесвимадатоодБога“(Иван А. Иљин, 
Употразизаправедношћу.Хришћанскополитичкиесеји
оисторији,друштвуикултури, Све ти го ра, Це ти ње 2001, 
есеј: „Охри шћан ском на ци о на ли зму“, 156–157).

7

Ми си ја, ко ју је спре ча вао, и спре ча ва (још увек)?

Из да ва ње ча со пи са, ју че и да нас (у Бе о гра ду) – сва ка
ко је до бар по ка за тељ. Ни је ла ко. Из ви ше раз ло га. Срп
скикњижевнигласник, на при мер, ко ји је ство рио из ве сну 
шко лу, си стем и иде ју, на ла зио се – пре ма ре чи ма Бран ка 
Ла за ре ви ћа – у малој,прашњавој,жутојсобициуСкопљан
скојулици,саједномплеханомфуруном,дветрифотогра
фијеозиду,сарафовимаоднеобојенихчамовихдасакапу
нихраспоређенихсвезака,сарасклиматанимимастилом
покапанимписаћимстолом,сатрипрозоракојинисуима
линизасторе,беззасторанаподучијесудаскешкрипале
–утојитаквојпрашњавојсобицидокојеседопирало,пр
во,крозједанузакходникнеравноцигламапоплочан,кроз,
друго,малодвориштесанеколикобеднихкућицасаврати
маувекотворенимизкојихсеосећалимемлаирубљекојесе
пере,сагињућисеисподрубљакојејевисилонаконопцима,
крозједнурупупунукомплетаГла сни ка икан це ла ри ју ко
јајегледаланадвориште–утојитаквојжутојсобици
чијисупрозоригледалинаСкопљанскуулицуукојојникад
нијебилосунцанегосамотешкихколакојасушкрипалаи
кочијашакојисуседералиитукликоње–рађаласе,уоб
личаваласе,пропагираласекњижевноуметничкаинаучна
мисаокојојсе,поопсегу,можедаставикаоупоређење,са
монашромантизам.КадГла сник добијесвогисторичара
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идеја(некасамотонебудекакавбиограф!),интелигентног
идаровитог,којићеуметидагаставиупројекцију,ида
извршипоређење,идамунађеправоместоупресекунаше
мисли–његовродоначелникионимаћесредишноместоу
пантеонунашемисли.

Бран ко Ла за ре вић твр ди да је Српскикњижевнигла
сник главноделоБогданаПоповића…

Понтифексмаксимус јебиоБогданПоповић.Свиоко
његабилисухоркојијеодговараонањеговајектенија.Би
лоједисциплинеибилојехијерархије.Читавцезаропапи
зам.Постојаојеичитавкардиналскизбор.Онјеимаои
својкодексисвојиндекс.Исвојсуд.КојеушаоуГла сник,
илидо шао на Уни вер зи тет,прошаојекрозигленеуши;про
шаојекрозпакаоичистилиштеисадјеурају…Посто
јаојеизвестанцеремонијаличитавпротокол.Пре ча ни су
бојажљивоприступалии,вештијиисавитљивији,лакше
улазили. Противници су тај скуп интелектуалаца на
зивалико те ри јом. Скерлићније избегавао да каже, да је
токо те ри ја,алиједодаваода с њом ни је за до во љан са мо 
онај ко ји у њу ни је пу штен,идајетоко те ри ја, али ко те
ри ја да ро ви тих ин те лек ту а ла ца. Морасерећииподвући
дасусеотомескупувишебринулидругикојимајетовише
билопотребно,неголиБогданПоповићподчијимјеименом
фирмабилапријављенапублици…

Српскикњижевнигласник – из др жа вао се претплатом, 
без по мо ћи он да шње кра ље ви не Ср би је и од ре ђе них ми
ни стар ста ва. Ра ди ка ли ка да су до ла зи ли на власт он да по
ма га ли су нов ча но дру ги ча со пис то га вре ме на Дело. Као 
и да нас. Ми ни стар ства Ср би је или ло кал на са мо у пра ва 
фи нан сиј ски пот по ма жу из ла же ње ве ћи не књи жев них 
ча со пи са у Ср би ји. Ко ли ко нам је по зна то је ди но „Еди
ци ја Заветине“ не до би ја ни ка кву фи нан сиј ску пот по ру 
за сво је ча со пи се: Заветине Плус ултра, Дрвоживота, 
Уметностмахагонијаи ТрећаСрбија. До по чет ка про ле ћа 
2007. об ја вље но је 30 бро је ва Заветина, и по 27 бро је ва 
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ча со пи са Дрвоживота, Уметностмахагонијаи ТрећаСр
бија.Заветинесу об ја ви ле – за ових по след њих се дам го
ди на – 111 бро је ва ча со пи са – безичијепомоћи. То ни је 
ла ко. Ни кад ни је би ло ла ко. Из да ва ње ча со пи са од у век 
бе ја ше ми си ја.

Зна чи ли то да су се осни вач и уред ни ци „Еди ци је За
ветине“ за мо ри ли? Од лу чи ли су не што дру го: да два сво ја 
ча со пи са – Заветине Плусултраи Дрвоживота– пре ба
це у је дан, у овај, у Посебнупородичнузаветину. Иде ја о 
по кре та њу Посебнепородичнезаветине по сто ја ла је и пре 
25. го ди на, ка да је уоста лом пр ви пут и об ја вљен та кав 
је дан пла кат са из ве сним про гла сом. Два ча со пи са су се, 
ево, сли ла у је дан.

Дру га два ча со пи са „Еди ци је Заветине“ – Уметност
махагонијаи ТрећаСрбија– та ко ђе ће се, кроз ко ји ме сец 
сли ти у је дан дру ги, у листзасучељавање…

Мо же мо се сло жи ти са по кој ним Б. Ла за ре ви ћем да 
је Српскикњижевнигласник не са мо глав но де ло Б. По
по ви ћа, већ и да је од и грао сво ју уло гу, то јест уно ше ња 
Евро пе, нашириначинуСрбију, и на ро чи то француског
духа. Од и грао је и сво ју дру гу уло гу – тра же ња Ср би је и 
ње ног из ра жа ва ња. Из вр шио је и уло гу при би ра ња свих 
ср би јан ских, срп ских и ју го сло вен ских сна га и по сле ни ка.

Дао је и тзв. београдскистил. – Узсветотребадода
тидајеБогданПоповићиспеваоједанстил(ка ко ка же Б. 
Ла за ре вић) којијепостаостилвеликогделанашекњижев
ностиидоусмешностилњеговихученикаиапостола.То
последњеједотледошлодајецелојтојплејади,којани
јеималаништаусебиодправебог да нов шти не,даламр
твачкиизглед.Онаједаласамотајњеговис пе ван и из ра
ђен стил.Исподњегајебилосвепразно.Онинисумоглида
кажуњеговумисаоидаистреперењеговуемоцију.Моглису
самостил итосудали.Далисуизвесну,такодакажем,
балсамиранукњижевност:мумијемисли,фосилеосећања.
Алиусвемутомебилојенечегјаконакалемљеног…
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Тре ба ло би ис тра жи ва ти те мумије,ту балсамирану
илиновијусрпскубирократскукњижевностињенеакте
ре… Не ште де ћи ни ко га; кри ти ку ју ћи и нај бо ље – та мо 
где за то има до брих раз ло га и ар гу ме на та.

Што се у овом ра ду и чи ни… Га се ћи се и по ла ко уми
ру ћи Б. По по вић тра жи од Ла за ре ви ћа да се примими
сије. – Ми си је, ми си је, тре ба да се при ми те ми си је… И 
Ла за ре вић се, игром суд би не и по нај ви ше во љом но вих 
го спо да ра, уме сто ми си је, при мио уло ге ба што ва на, ар
хи тек те вр то ва… Ча со пи си „За ве ти на“ не ма ју на ме ру 
ни шта да скри ва ју ни ти ико га да або ли ра ју; ако то ни је 
сва ће но до са да, би ће су тра и пре ко су тра, ве ру је мо. То 
на рав но, има сво ју це ну… 

8

Ли це мер је и де мо ни необичнелажи

Ви ше од 100 го ди на срп ском кул ту ром и књи жев но шћу 
вла да – не што што би се мо гло на зва ти – ли це мер је… До
вољ но је ис при ча но о не ка да шњем ли це мер ју. О да на шњем 
сам, на кра ју ро ма на Вампирџија, на пи сао до слов це ово: 
На вод но, све је оти шло до вра га. Али не ки срп ски из да ва чи 
ус пе ли су да се сна ђу; об ја вљу ју на сто ти не на сло ва го ди
шње. „Про све та“ об ја вљу је то ли ке нај, нај – леп ше… Би ло 
би глу по тро ши ти па пир на то ли ка име на тзв. ве ли ка на. 
На род на књи га, исто… То ли ко на сло ва, то ли ко ге ни ја ла
ца… „Сту бо ви кул ту ре“, ја ко же! „СКЗ“, etc. Све и сва шта 
тру ка ју, са мо не оно што би ко ри сти ло срп ској кул ту ри 
и књи жев но сти. Не об ја вљу ју Ви на ве ра, а у де сет из да ња 
штам па ју помодниисвакојакидругишкарт. – Шта вас бри
га шта они штам па ју? Они то штам па ју сво јим па ра ма! – 
чу јем то бо жњи глас ра зум но сти. А ода кле им па ре да то 
штам па ју? Кад успе ше то ли ке па ре да са ку пе? Ов де, елем, 
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про ђу има, ве ли ку про ђу, све оно што је под стак ну то кли
мом Нео бич не ла жи, и то под сти чу, пр во, они ко ји да ју но
вац да се та кве ства ри дру ка ју, не у јед ном, не го у се дам, 
де сет, пет на ест или ви ше из да ња.

Дру го, то одо бра ва ју уред ни ци, ста са ли у Нео бич ној 
ла жи, ко ји још увек има ју и ку ра жи да јав но ис ту пе и по
бу не се, ка да им не ко, ма кар и уз гред, усме но, или у ка
квом па фле ту, штам па ном у 100 при ме ра ка, то за ме ри. 
Другихуредникаданасинема,најавнојсцени,осимтих
итаквих, стасалихуНеобичнојлажи. И ка ко да се ов
де не што про ме ни? Ли це мер је се бра ни ср ча но, као по
ште ње, а оправ да не и ра зум не при мед бе се жи го шу као 
не по доп шти на. Ли це мер је се ов де бра ни жи ла во и крип
то граф ски, тај но, пре ко ра зних ло жа, клан ских, ге не ра
циј ских, то бож есте тич ких, то бож на уч них, пар тиј ских, 
зе мљач ких. Ме ђу тим, неистинаилицемерјесенемогуод
бранитинијавнонитајно,ниузпомоћвласти,билокоје
власти. Ни ка кве ка му фла же, ко је су по след њих го ди на, 
ве о ма у мо ди, не ће ни ко ме по мо ћи! Исти на, а то зна чи 
жи вот и умет ност ће по бе ди ти, по ти ски ва ти и по ти сну
ти не по ме ри ву Нео бич ну лаж. До сто јев ски је био про рок. 
Био је то и Кре ма нац Или ја Мољ ко вић. Ја сно вид це не би
ра ју ко ми те ти, вла сто др шци, бо га та ши, цен тра ле пар ти ја, 
уобра же ни про фе со ри уни вер зи те та, и сва ка дру га моћ из 
та ме, сек те и ин тер на ци о нал ни ин те рес и ка пи тал, већ – 
не ко дру ги. Ко? – то је тај на, хва ла Бо гу!

Ли це мер је је са вре ме ни об лик вам пи ри зма и кр во
пиј ства. Кр во пи је на па да ју на иза бра ни ке и пи ју им крв 
ко јом се хра ни њи хов лич ни де мон и вам пир. Зло чин је 
да нас, као и од у век, на па ја ти све жом кр вљу жи вих, на
ив них и не ви них, ле ши ну и мон стру ма. По ве ро ва ћу да 
ов де ви ше ни је по тре бан вам пирxи ја тек он да ка да бу де 
рас крин ка на и по ти сну та чак из из ша ла Нео бич на лаж! 
Фа тум, ко ји је обе ле жио чи тав ми ну ли век… Де мо не Нео
бич не ла жи ни сам из ми слио ја. Ка мо сре ће да су пу ка 
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пи шче ва из ми шљо ти на! Евро па пој ма не ма шта је у ства
ри да на шња Ср би ја. Али, ни кад ни је ка сно; би ће вре ме на 
и да, ако же ли, са зна!… О књи зи у ко јој је то на пи са но, 
ћу ти се. Ка ко са мо код нас уме ју. Што не при ја те љи исти
не ћу те, хај деде. Што при ја те љи ћу те, враг је ди но мо же 
раз у ме ти… Не ка се ћу ти, ме ни не сме та. Ћу та ње и ли це
мер је ће мно ге – обе ле жи ти, жи го са ти. Исти на у Ср би
ји ни ка да ни је би ла по себ но оми ље на. Ни исти но слов ци. 
Ов де се, већ ско ро две ста го ди на, раз ма хао – Ћив та. Ов
де се уна пред до де љу ју на гра де за књи ге ко је ће тек би
ти на пи са не, док се на пи са не и ван ред не књи ге сма тра ју 
за не на пи са не, не по сто је ће… По че ло се са фал си фи ко
ва њи ма у тзв. исто ри ја ма књи жев но сти; али ко ов де има 
пе тљу да це ло куп ну исто ри ју срп ске књи жев но сти на пи
ше по но во?…

9

Са мо вас гле дам

По ве ро ва ћу да ов де ви ше ни је по тре бан вам пир џи ја 
тек он да ка да бу де рас крин ка на и по ти сну та чак из из ша
ла Нео бич на лаж!

Фа тум, ко ји је обе ле жио чи тав ми ну ли век…
До тле, кад год имам ко ји сло бо дан дан, скок нем до 

срп ских пла ни на, и мер кам гло го ве. Но сим се ки ру са со
бом и ши љим но во гло го во ко ље. Имам у свом по дру му 
сто ти нак со лид них при ме ра ка!…

Они суправили вампировиће, а ја глоговокоље. Чо век 
има пра во на од бра ну од не чи стих си ла и ноћ них кр во пи ја.

(…)
Сма трам да је, по ред вла сти тог на по ра и са зре ва ња 

и то би ла и Ми лост Бож ја, што сам ус пео да за о кру жим 
Уметностмахагонија.
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Ма ло је пи са ца и у срп ској и у европ ским књи жев
но сти ма (ко ли ко знам), успе ва ло да до 53. го ди не об ја ви 
ово ли ко ко ли ко је на ре за но на овом CDу (Архивтргова
цасветлошћу). Мно ги су до тле или за вр ша ва ли на гро бљу, 
у луд ни ца ма, или на дру гим ме сти ма где суд би на из ла же 
сво је иза бра ни ке.

Јед на је ствар – на пи са ти мно го то га, а дру га је об ја
ви ти – мно го. Жи вео сам у ка ран ти ну, где су об ја вљи ва њу, 
го во рим о оном пра вом, по ста вље не мно ге бра не. Успе
вао сам да их сру шим, и још их ру шим. По но сим се окол
но шћу да су мо је нај бо ље књи ге об ја ви ле „За ве ти не“, а 
не (да им не на бра јам име на – ме ђу ко ји ма су и петшест 
тзв. мо но пол ских из да ва ча – ко му ни стич ких) та мо не ки 
из да вач ки ди но са у ру си Уд бе–Суд бе!

Ов де се, на жа лост, ни у жи во ту, ни у кул ту ри и ли
те ра ту ри, ни шта про ме ни ло ни је (ко ли ко ми је по зна то); 
сја хао је кур та, уз ја хао мур та! 

Ов де се већ пе де сет го ди на ба ве сја хи ва њем 
– уз ја хи ва њем.

Из да на у дан ов де ба ца ју пра ши ну у очи. По но во на
ме ћу по зна те и при ви ле го ва не оп скур не аве ти, ли те рар не 
мр тва ке…

Кри ти ча ри гле да ју у зр на, пре тва ра ју се у књи жев не 
си би ле, вра ча ре и ву ћу ма ре (ка кве су је ди но мо гу ће на 
овом дра ку лин ском под не бљу).11

11) Од бро ја 20–23/2004 ча со пис Дрвоживота, по кре нуо је но ву ру бри ку „Са
мо вас гле дам“, ка ко би пру жио при ли ку за и ста не за ви сним ауто ри ма и 
за точ ни ци ма искон ске кул ту ре, да из но се сво ја ми шље ња, уве ре ња, друк
чи ја од оних у окви ру сва ко днев не и ду го го ди шње жа бо кре чи не… Као пр
ви при ло зи те ру бри ке, об ја вље ни су тек сто ви уред ни ка М. Мр ки ћа и М. 
Лу ки ћа. Овај Лу ки ћев текст је прет ход но био „упу ћен уочи бе о град ског 
Сај ма књи га (2004) уред ни ку тзв. Кул тур ног до дат ка Вечерњих новости. 
Ни је об ја вљен.“
Ве ро ват но исти текст не би био об ја вљен ни у Политици. „Па тент но пи
смо“ је, ка да је реч о тзв. „култ. до да ци ма“, не ка вр ста лак му са. Кон стан
ту је мо ово, да би под ву кли, да по сто ји онадругаидрукчијаСрбија,немало
грађанскаинешкартирана… Да се зна!“ У про прат ном пи сму Лу ки ћа има 
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10

Шкарт 

Сви су— а дато не знају, јер неће да знају –шкарт
историје,БелаГордост,европејска;самисусебеосудили,и
нетребаникодаимсуди.Тзв.наукаикритика,култура
ииздаваштво,Потемкиноваселаукојимасурођени,шко
лованиипорасли,медији,позивањенаЕвропуисвет(који
свет?),налепотуиљубав,обманеиопсене,наметања,сви
месусетимепослужили,имногимдругимстварима,као
мостомизварварстванекултурногуварварствокултур
но,изварварстваневештогуварварствовешто.

Шкартјезасобоммостовепорушио.Свесуобесветили,
чакиобичајсахрањивања.Српскакњижевностикултура
јепочеткомтрећегмиленијума:једнобуре,укоменезрелои
трулопревире,акиселинакојаизњегаистиченијенизанос
низајезик.Троглавамоћофицијелнекњижевнекритикеје
саградилапалателисицамаивуковима,аправусрпскукул
туруикњижевностјеоставилабезкрова.

СиротауБога,штатакњижевностикултураимају,
кадЊеганемају?

Доклећетедапродајетемаглуифалсифкате?Ока
квомдухусмејудаговореипишуоникојисуизгубиливеруу
дух?Зарнисунаучениидобилиједнудругуверу,веруукрв?
ДокторДухјебанкротираоуСрбијивећпочетком20.ве
ка,аједандругидоктор,ДокторКрвјепривукаомногепа
цијентексеби.ТајДокторјеотацрођениДоктораСмрти,
којиодтридесетихгодина20.векаовдецарује.

ДокторКрвиДокторСмрт,изгубљенидухиизгубљено
здравље,овдевећдеценијамаодређују,диригујуиповлаче
конце.Дакле,банкрот.

и ово, на кра ју: „ПС. – Са мо Вас гле дам, зна те. Зе ни це су на фо то су ду пле. 
Не ин си сти рам да об ја ви те овај текст по сва ку це ну. Ако вам је, уред ни че, 
ори јен та ци ја да об ја вљу је те ше ћер ле ме…“
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Онисупроизвелимонструме,бумбареивампировиће.
Чудовиштаспособнадаиду само једнимпутем.Тајпут
сезавршаваћорсокаком,наОтпаду.Којемеђуњимабио
способанзавластитораспећеижртву?Икосеодњихпри
ближиоправомбићустварности?Ко јеодњихистовре
меноишаопутемштоводинаистокиназапад,којеод
њихбиоустањудаиденаобатапутаистовремено?И
најбољи,тзв.аналитичаримеђутаквима,су,суштински
реченонезналице.Тражилисуствариустварности,исада
имсесмејунесамоствари,негоисведруго,смехомсатане!
(Есмер Бе ла ту ка друз,ДокторСмрт, Еди ци ја Бра ни че во 
– Цен тар за кул ту ру, Пожаревац 2003, 151–152)

Ови ре до ви су, пр ви пут об ја вље ни 2003. го ди не.12 У 
по гла вљу „Док тор Смрт, лич но“.

12) Овим тек стом је, ко нач но, об ја вљен рат нај зва нич ни јој, тј. би ро крат ској 
књи жев но сти, офи ци ја ли зму уоп ште у срп ској кул ту ри и књи жев но сти у 
име јед ног ства ра лач ког иде а ла ко ји ће увек као симт по ма тич ни знак жи
го са ти Скер ли ће ве сим па ти је заАбрашевиаиПрокуЈовкића!
На пи сао сам сво је вре ме но: Европапојманемаштајеуствариданашња
Србија.
Хо ће ли са зна ти да нас, су тра или пре ко су тра, на осно ву пре ве де них де
ла срп ских књи жев ни ка – оних на мет ну тих и по нај бли же пар ти ја ма на 
вла сти?
За име Бо га, ко га све не пре во де! И ко га све ни ка да и ни ка ко не ће пре
во ди ти, не го ће на сто ја ти да др же у ге ту ма лих ти ра жа – фа во ри зо ва ни 
но во пар тиј ски пи сци, но во де мо крат ске би ро кра те? 
Не ки од лич ни срп ски пи сци су осу ђе ни на Ласвилајет (у пре во ду са тур
ског – ано ним на хро ни ка), ка ко не сна ла же њем др жа ве у ко јој жи ве, по
ма га њем ин сти ту ци о нал не иг но ран ци је, та ко и не сре ћом срп ске еми гра
ци је, ка ко оне по сле дру гог свет ског ра та, та ко и оне из шес де се тих, или 
осам де се тих. За ову по след њу гру па ци ју се не чу дим, јер је она ипак те то
ви ра на ти то и змом, али не мо гу да се на чу дим оној еми гра ци ји по сле дру
гог свет ског ра та, оној срп ској еми гра ци ји ко ју је уд ба, пре ма све до че њи
ма то ли ких на пи са из штам пе по след њих го ди на, фи зич ки ис тре бљи ва ла 
сву да, па и САД, да та иста еми гра ци ја до де љу је ви со ке књи жев не на гра де 
тзв. пе сни ци ма му тан ти ма, ка ме ле о ни ма… Ни смо има ли сре ће са на шом 
не срећ ном срп ском еми гра ци јом, и она ни ка да ни је би ла на ни воу ру ске 
или пољ ске еми гра ци је…
Ов де се то ли ко на мно жи ло тзв. пи са ца и кри ти ча ра ста са лих у Нео бич ној 
ла жи да то обич ног чо ве ка мо же по пла ши ти, али не и за точ ни ке без да не 
књи жев но сти.
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То по гла вље по чи ње про за ич ним (исти ни тим) за кључ
ком: „НИНова на гра да за ро ман го ди не за мно ге срп ске 
пи сце има зна чај ма лог Но бе ла. Ап сурд. Увек су је до де
љи ва ли пре ко ве зе, зна се ко јим пи сци ма…“ (147) До каз: 
спи сак ла у ре а та и ве те ра на ове на ме тач ке на гра де! Та мо 
има чак тро стру ких и дво стру ких ла у ре та за књи ге ко је је 
вре ме одав но пре га зи ло и ко је је са свим за слу же но за тр
па ла не ми ло срд на би бли о теч ка пра ши на… 

Ов де су, де це ни ја ма, де фи ци тар ни песницикритичари. А жа ба цакре ке
та на, то јест офи ци јел них и дру гих кри ти ча ра, на ме тач ких, по го то ву оних 
са тзв. „уни вер зи те ским пе ди гре ом“, „вицкри ти ча ра“ има ко ли ко вам 
дра го. Ни ко по је ди ни ма не по ри че па мет, али – по на вљам – на шта је све 
ка дра па мет без Бо га, по ка зу је про за ич на исто ри ја нај зва нич ни је срп ске 
књи жев но сти, тј. би ро крат ске, два де се тог ве ка, на че лу са већ спо ми ња
ним и под ра зу ма ним ак те ри ма. Ви ше је ре ал не ства ра лач ке кри ти ке из
ре че но на ра чун да на шњег ли це мер ја на кра ју ро ма на Вампирџија (2005), 
не го у сто ти на ма књи га офи ци јел не кри ти ке, офи ци јел них ча со пи са 
и гла си ла – и то је раз лог, ве ру јем, што о том ро ма ну ни је на пи са но ни 
слов це, иако је об ја вљен у до бро осми шље ној еди ци ји, и од лич но на пи сан 
– ни по сле шест го ди на. Ја не мам илу зи ја, ни ти са ња рим да ће се до го
ди ти чу до – док срп ском кул ту ром и књи жев но шћу, пре тво ре ном у ба ру 
по је ди них сек ти, пар ти ја, или кла но ва, кре ке ћу жаб ци кре ке та ни! То ком 
ми ну ле го ди не до био сам књижевнуненовчанунаградузацелокупникњи
жевниопус–изправцаизкоганисамочекивао,одљудикојенисампознавао. 
На гра да се са сто ја ла у об ја вљи ва њу књи ге ода бра них пе са ма – вр ха ле
де ног бре га мо је по е зи је (ко ју су гу ши ли од по чет ка мог књи жев ног ра да 
пре хва ље ни пе сни ци тзв. Трој ке, ко ји су као уред ни ци би ли и оста ли ве
ли ке ште то чи не и бло ка то ри, и при мер уред нич ке па ме ти без бо га!) – Лас
вилајет (Мла де но вац 2010). На чин на ко ји се та књи га ода бра них пе са ма 
прећуткује–удневнојштампи,иодстранеизвеснихжабацакрекетана,
некогабимогаодаслуди.Менене. Ја знам да та кву књи гу, ка ква је Ласви
лајет, или пакУдруштвупустињскихлисица (три ло ги ја у окви ру ко је је 
об ја вљен и Вампирџија), нећемоћиданапишунинаономсветусвионила
уреатикојећепочетком2011.српскиофицијелниинаметачкитрибунали
наметнутикаонај…
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11

Не прав да (нео пи са на!)

О оп се жној Рајској свећи (из ко је су из ра сле све 
три књи ге мо јих са бра них пе са ма), ево,нидванаестгоди
нанаконобјављивања,нијенаписанонинеколикотексто
ва.У че му је ствар? Да ли ни је ни шта на пи са но, за то што 
ни је имао ко? Или је та оп се жна по ет ска књи га – сва шта
ра јед ног скри бо ма на? 

Ни је тач но ни јед но ни дру го. Реч је о не чем са свим 
тре ћем.

У Рајскојсвећидо так нут је сми сао оно га што се до га
ђа ло у Ср би ји на кра ју дру гог ми ле ни ју ма и На мет ног ве
ка: до так ну то је коначносвођењерачуна, јер је у тој књи
зи би ло не дво сми сле но из ра же но то: тај ни по вра так ве ри 
и мо ли тви. За хва лан сам Бо гу што се то ме ни до го ди ло, 
као пе сни ку, као ан то ло ги ча ру, као ро ма но пи сцу: то је 
би ло ви ше од ре ли гиј ског пре по ро да, и те књи ге су отва
ра ле пут ка вас кр се њу срп ске по е зи је… Сад је вре ме за 
не што дру го: да се до так не исти на, пот пу на.

Из све три књи ге мо јих са бра них пе са ма, као и из мо
јих ро ма на, или тре ћег из да ња Несебичногмузеја, мо же 
се ви де ти, ако чо век хо ће: дасамјаиспуниодваглавназа
датка.Првидасеудубимидаоживимсвојесрце.Идруги–
данегујем,плевимиоблагорођујемсвоједуховноискуство.
Јертојеодувекбиојединипутпремавеликојпоезији…

О срп ској по е зи ји уоп ште, а по себ но о по е зи ји На мет
ног ве ка (на ро чи то о по е зи ји дру ге по ло ви не то га ве ка), 
мо же се раз ми шља ти, го во ри ти и пи са ти са мо на ни воу 
– фе но ме на, а то је ре дов но из о ста ја ло у на шој књи жев
но сти, књи жев ној кри ти ци, оној офи ци јел ној, зва нич
ној, нај зва нич ни јој и го то во је ди ној, би ро крат ској! Српске
књижевнакритикатонеуофицијелностјерјетоњенопри
родностањекрозчитав20.век.Збогтоганисамдопустио
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даикоодзваничнихкритичара,напишепоговормојимса
бранимпесмама.Некаонирадесвој„посао“;некасебаве
некомврстомхипнозе,којаобогаљуједушу.

Пред ла га ли су за Но бе ло ву на гра ду по је ди не књи
жев не де лат ни ке не та ко дав но љу де ко ји су би ли ели
та про тив ду хов но сти, бе сми сле на, ла ко пот ку пљи ва и 
по хлеп на. Хри сто бор ци су у дру гој по ло ви ни На мет ног 
ве ка на мет ну ли књижевну какистрокатију – уреднике
у најутицајнијим издавачким предузећима, људе с роп
ском психологијом, куфераше и авантуристе, природно
и религијски слепе… По не ки се с из ве сном но стал ги јом 
при се ћа ју ти то и зма, фо то гег нич не сли ке ти то и зма, фо
то ге нич не сли ке фа са де др жа ве ко ја је би ла си стем ла
жи и на си ља др ске и до вр ше не по ква ре но сти… Ни под 
ду гом ото ман ском оку па ци јом Ср би је мо жда ни је би ло 
то ли ко по ква ре но сти. Иде ја ти то и стич ке или дру ге Ју го
сла ви је би ла је оли че на – ме ха нич ким, без бо жним схва
та њем све та, од о ка схва ће ним ма те ри ја ли змом ко ји је 
од ба цио је ван ђе о ско уче ње, уни ште њем фи ло зо фи је, на
у ке, искон ске по е зи је, пре зре њем са ве сти и ча сти, из ру
ги ва њем над са мо свој ном умет но шћу, на прак си из да је, 
уби ја ња или кра ђе, на утвр ђи ва њу ђа во ло вог ду ха и де ла. 
Тај дух је сле по ћа за Бо жан стве но – култ ни штав но сти. 
У том ду ху су од њи ха ни нај и стак ну ти ји књи жев ни ак те
ри, овен ча ни сла вом и ти ту ла ма, чла но ви ака де ми је: од 
До бри це Ћо си ћа и Ан то ни ја Иса ко ви ћа, Та на си ја Мла де
но ви ћа, Пре дра га Па ла ве стре, Па вла Зо ри ћа, до Но ви це 
Пет ко ви ћа, Ада ма Пу сло ји ћа, и дру гих пе сни ка чу ве них 
удво рич ких хва ло спе ва!…

Са да, на по чет ку 2011, слич но је као и 2001. го ди
не ка да су се мно ге ужа сне и тра гич не ства ри већ до го
ди ле, са по сле ди ца ма ко је су ка та стро фал не, мно ги ма 
је ја сно да је за ве ре нич ко и ре во лу ци о нар но свр га ва ње 
мо нар хи је бр зо до ве ло не до ре пу бли кан ских сло бо да 
и ра до сти, већ до пар тиј ских дик та ту ра и пер со нал них 
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ти ра ни ја аван ту ри ста. Ср би, ко ји су од ула ска у сво ју по
зна ту исто ри ју по зна ва ли мо нар хи ју од по чет ка сво га др
жа во твор ног по сто ја ња, ско ро све до по ло ви не На мет ног 
ве ка, на шли су се у фри жи де ру је зо ви те по ве сти На мет
но га ве ка: као да су би ли за мр зну ти. Ве ћи на ста нов ни
штва је од би ја на и од би је на од мо нар хи је, под из го во ром 
тзв. ви со ке по ли тич ке све сти. У су шти ни, ни су по зна ва ли 
ње ну тач ну су шти ну…

*

Пишући ту књигу (књи гу по е зи је Земља Недођи
ја,БИГЗ, 1993, ко ја ни је до жи ве ла ни три при ка за),јасам
сеодредиопремаПолитицикојајеовдевођенаскоропола
века.Даосамуверљивусликудивљеггалопаавантуриста
излочинчевемашиневласти.Књижевнајавностикрити
чаринисунашлизасходноданапишунинеколикоредова
оономштосамнаписао,јернисубилиспремни.Већинасе
прилагодила,привикланапрљавуполитику.Накомплот
обмањивача, провокатора, књижевних и других диверза
ната,нааромунечаснихинеодговорних.Кад у По ли ти ци 
има до ста кон спи ра ци је, он да у дру штву вр ве ла жи и пре
ва ре. Кроз дру гу по ло ви ну На мет ног ве ка вла дао је над
моћ ни та јан стве ни дух дво сми сле них за ку ли сних ло жа, 
па је и при род но што је би ло то ли ко дво лич но сти, из да ја 
и ко ри сто љу бља.

Упо ре ђи ва ли су ме, као ро ма но пи сца, ми сле ћи да ми 
учи не ком пли мент, са јед ним од нај и стак ну ти јих ро ма
но пи са ца На мет ног ве ка (срп ског Мак си ма Гор ког, тј. 
са оним што је успе шно за вр шио сред њу по љо при вред
ну шко лу и не ко ли ко по сле рат них кур се ва Цр ве не дог ма
ти ке; за ме не је то би ло сво је вр сно по ни же ње, јер ни ка да 
ни сам био ни чи ји по трч ко за кон так те са ин те ли ген ци
јом). Суд би на ме је, и као ро ма но пи сца и као пе сни ка још 
ви ше, спа сла од политичкогразврата!
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Ан то ло ги ја ма се мо гу по ка за ти вред но сти (умет нич
ке) ако их има; али се тзв. „пре врат нич ким“ ан то ло ги ја ма 
не мо гу ство ри ти књи жев не ве ли чи не. Нај пре пе сни ци и 
пра ви чи та о ци, ко јих сву да има где тра ва ни че, пре по зна
ју ве ли чи не, пресвегапоентузијазму, ко ји је де фи ни сао 
тач но пре две ста го ди на Шле гел.

Зар је неприродно, нечасно и морално сумњиво кад
се ауториодричучасовог,часоногделасвогабића,тесе
сасвим ограничавајунанекидруги;садуовој,садуонојин
дивидуикад тражеиналазесвоје једноисве,асведруго
намернозаборављају?

На рав но, да то не мо гу пи са ка ра ла, на бе ђе ни кри ти
ча ри, књижевнелутке. „Томожесамоједандухкојита
ко рећи у себи садржи мноштво духова…“ (Шлегел). У 
срп ској књи жев но сти ни ка да ни је би ло ме ђу они ма ко
ји су се озбиљнијебавилифилозофскимпроблемимакњи
жевногастваралаштвапобожнихмислиоца;аакојенекои
имаометафизичкихсклоностиипобожности,тојебилаи
осталатеорија.Вр ло рет ко је то би ло по сма тра ње бо жан
ско га, раз бо рит по глед, ми ран и ве дар у ти хој уса мље но
сти. Српскакњижевнонаучнамисаонијеималасвојидеал,
Спинозу.Увек је би ло не што дру го, са мо др шци, функ ци
о не ри, пра зне ти кве, уобра же ни про фе сор ски ти ква ни…

12

Фу сно та о по бу ни и от по ру

Си гур но да у Ср би ји има пре мно го књи жев них на
гра да, ко је су не ка да не што и зна чи ле, али су те и та кве 
на гра де и на сво јим вр хун ци ма би ле сред ство књи жев не 
по ли ти ке, да кле – сред ство ма ни пу ла ци је, не го ва ња и 
на ме та ња би ро крат ске књи жев но сти. Ни ма ње зе мље ни 
ви ше књи жев них на гра да. На гра да ма ко те ри је на гра ђу ју 
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или ди сци пли ну ју пи сце би ро крат ске књи жев но сти. Удру
же ња књи жев ни ка у Ср би ји ли че на са бир не цен тре у ко
ји ма се сле жу као ма гле сви они пут ни ци при сти гли на 
бе о град ску ауто бу ску и же ле знич ку ста ни цу, аеро дром, 
са ви шком ам би ци ја. „Кадсмовећкодтогаможемосес
правом упитати, откуд толико скрибомана и епигона
уцеховскојорганизацијиписаца?Коихјеутоудружење
примио?Тачноједасе,несамоданаснегоупоследњихдва
десетгодина,уСрбијиштамаовеликибројбезвредних,са
држинскиглупих,паиштетнихкњигадомаћихаутора,а
остранимиданеговорим.Тојеваљдатранзицијсканеми
новност“, пи ше Политика(тзв. кул тур ни до да так, су бо та 
8. ја ну ар 2011, по ле мич ки чла нак „‘Са рад ни ци сун ца’ се 
по но во ра ђа ју“, 5). Да се чо век за це ни од сме ха: чи та ју ћи 
ову по ле ми ку…

Вр ло су рет ки при ме ри истин ског от по ра и по бу не у 
срп ској књи жев но сти (на пр сте јед не ру ке би се мо гли 
на бро ја ти). „НИНова на гра да пре суд но ути че на ка но ни
за ци ју са вре ме ног до ма ћег ро ма неск ног ства ра ла штва, а 
по што је ро ман до ми нант ни и при ви ле го ва ни жа нр, и на 
ар ти ку ла ци ју укуп не пред ста ве књи жев но сти и ње ног ста
ту са на кул тур ној и јав ној сце ни…“ пи ше у свом отво ре
ном пи сму С. Угри чић Н. Спа и ћу (глав ном и од го вор ном 
уред ни ку НИНа и Д. Па пи ћу, ди рек то ру изд. ку ће „Ла
гу на“ (30. де цем бар 2010, НИН, 68–69). И до да је, по ред 
оста лог и ово: „НИНованаградајесамокуглагерутојсве
присутнојмашиникојомсмооковани–алибожемој,може
макардаукаженапроблем,можемакардаподстакнепо
некогдазастанеиразмисли,дасезапита.Однечегатреба
почети.Имајошљудинајавнојсцени,укњижевностии
изванње,укултурииванкултуре,свуда,којисуодавно
почели,свакоусвомдомену,којинепристајуиутомне
пристајањуистрајавају.Узњих сам.“ Угри чић, сва ка ко, 
ни је сам у том свом искре ном и твр до гла вом от по ру и по
бу ни про тив ма ни пу ла ци ја јед ног по рет ка, би ро крат ског 
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у би ти, ко ји „бе срам но и не пре ста но ла же сво је по да ни ке 
да им обе у бе ђу је ин те гра ци ју и ко му ни ка ци ју са све том и 
са са ми ма со бом, а у ства ри се тек и по сва ку це ну са мо
и зо лу је и са мо ре про ду ку је, бес крај но ја ло во опо на ша ју
ћи ства ра ње ду хов ног и дру штве ног ка пи та ла, бес крај но 
ја ло во опо на ша ју ћи вла сти ту ком пе тен ци ју и про дук
тив ност. У том по рет ку све је псе у до и све је ими та ци ја, 
вред но сти се мар ги на ли зу ју, или иг но ри шу или чак осу
ђу ју. Тај по ре дак је опа сна, са мо ре про ду ку ју ћа авет, без 
етич ких, есте тич ких и са знај них упо ри шта, јер ста ра су 
из гу бље на, из и гра на, про да та, по тро ше на, ис тру ле ла, од
ба че на и за бо ра вље на, а за дру га чи је се не ма во ље, зна ња, 
ин те гри те та, сна ге, по тре бе.

Тај по ре дак не жи ви не го опо на ша жи вот, за то му тре
ба и та ква књи жев ност, та ква умет ност, та ква кул ту ра, 
нацре а ли стич ка и нацесте тич ка. У том по рет ку са знај
ноетич коестет ски хо ри зонт оче ки ва ња је вр ло узак и пе
три фи ко ван, а сва ко пре ко ра че ње те огра ни че но сти би ва 
ка жње но без ми ло сти. (…) Књи жев ност не сме да слу жи 
та квом по рет ку – на про тив. Ни глав на књи жев на на гра да 
не сме да слу жи та квом по рет ку. Ре ле вант на књи жев ност 
и умет ност од у век из но се на ви де ло прет по став ке и по
сле ди це та квих по ре да ка. (…) Тај по ре дак имао је, не кад, 
сво је пре по зна тљи ве иде ле о шке и јав не атри бу те у са мо
у прав ном со ци ја ли зму и јед но пар тиј ској дик та ту ри, а од 
Ми ло ше ви ће вог ре жи ма до да нас има их де ко ра тив но 
пре сву че не у са мо у прав ном на ци о на ли зму и ви ше пар
тиј ској дик та ту ри. У том по рет ку, то ком про те кле две де
це ни је, нај у глед ни је књи жев не на гра де, из ме ђу оста лог, 
де вал ви ра не су и ком про ми то ва не: НИНова, ‘Ан дри ће
ва’, ‘Ме ше Се ли мо ви ћа’…“ итд.
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МаркоКраљевићуликуиподобијуАмона,појавио се
међуСрбима,потрећипут. Пра вог от по ра и бун та не ма 
до вољ но, ви ше је то псе у до бунт и от пор, ко ји не ба ца ду
ге по гле де уна зад и уна пред. По же лим да по но во об ја вим 
ро ман„Докторсмрт“, ко ји сам у сво је вре ме (2003) мо
рао да об ја вим под псе у до ни мом, због мно гих иро нич них 
и по го ђе них ме ста, по пут ових ре че ни ца: „Атиби,после
свега,могаодасеоканишобзирности.Заштобитетошио
Абрамовића,илиЈексерашеиПарајексерашеисвутутзв.
српскукњижевнуборанију,одонихушанченихнабеоград
скимбрдима,докњижевнихлутакаусамомцентру.О,да
можедаустанеизгробанапарданаДомановић,какоби
ишамараосветефушере,светепокондиренетиквеоддо!
Евентуалнирецензент,данашњи,мораобидобродаутуви
наукпрошлости:злосешибаједнострукомадобротро
струкомкамџијом.Анајбољаједомановићевскакамџија
немилосрдногхумора…СетисеГецеКонаиЂокеЂокића.
Његовуводеницусууставилинајгори,поналогунајгорих.
Префарбалисуједречавомцрвеномфарбом,далијојново
имеЦрвенаводеница.Иона јемлелабрашнозаапетит
онихкојићеубитиапетит,аакосенекоодтихцрвених
воденичарапоновороди,родићесекаопас…“ (итд. ви де ти 
ви ше, Бе ла ту ка друз, Доктор смрт, Еди ци ја Бра ни че во, 
2003, 20–21, и да ље!)

Ви ко ји ми сли те да ши ри те по бу ну и от пор у срп ској 
би ро крат ској књи жев но сти, ока ни те се тзв. по гле да „Дру
ге Ср би је“ и по зи ва ња на Р. Кон стан ти но ви ћа и комп. 
Мољ ко ви ће ва Библиотека„Стварносткњижевности“, а 
по себ но ње го ва Аутобиографијаоколиша, тј. књи жев но
по ли тич ка огле да ња, би ли су дав нодав но ов де при мер 
оног је ди но мо гу ћег от по ра… Па, по тра жи те за бра ње не и 
не за бра ње не књи ге по кој ног Или је Мољ ко ви ћа, и про чи
тај те па жљи во. Ни кад ни је ка сно…
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ПС. Не, не, не до во дим у пи та ње отво ре но пи смо Угри
чи ћа; ми слим да се мал ко и уз на пре до ва ло у од но су на 
2003. го ди ну! Угри чић об ја вљу је сво је отво ре но пи смо на 
вр ло по вла шће ном ме сту на ме тач ких но ви на, под сво јим 
пу ним име ном и пре зи ме ном, заразликуодменекојисам
мораодасекријемподпсеудонимомзбогроманаДоктор
Смрт и оправ да не и же сто ке пре у ра ње не кри ти ке на ше 
кул тур не и сва ке дру ге жа бо кре чи не, па и свих мо гу ћих 
књи жев них на гр(а)да, и НИНове. да ка ко…
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IV

Шта је књи жев на исти на?                              
На пр ви, дру ги, тре ћи… ен ти по глед…

Ома шке. – Бе о град ска Политика у су бо ту, 6. фе бру
а ра 2010. го ди не у свом „Кул тур ном до дат ку“ (стр. 9, у 
уоби ча је ној ру бри ци „Ча со пи си“) до но си и при каз нај
но ви јег дво бро ја по жа ре вач ког ча со пи са Браничево (5–
6/2009). Ле по! За раз ли ку од Новости, ко је у сво јим тзв. 
ру бри ка ма по све ће ним кул ту ри, фа во ри зу ју тек не ко ли
ко срп ских књи жев них ча со пи са по уку су сво јих уред
ни ка, Политика при ка зу је, па и ин фор ми ше, и о дру гим 
књи жев ним ча со пи си ма, ко ји се бо ре за свој оп ста нак. 
Оно што ни је ле по, то је чи ње ни ца, да Политика по вр
шно и се лек тив но, да не упо тре би мо не ке те же ре чи, ин
фор ми ше сво је чи та о це, тј. доводиихузаблуду. Нај но ви ји 
при мер – при каз по след њег дво бро ја Браничева. (Ви де ти 
фо то ти пи ју об ја вље ног при ка за го ре у ле вом углу!) При
ка зу ју ћи са др жај нај но ви јег бро ја Браничева, по све ће ног 
те ми „Успе ха и не у спе ха у жи во ту и ли те ра ту ри“, при
ка зи вач (М. М. Н. – ?) , то чи ни некоректноинетачно! 
На при мер, текст ко јим се ча со пис за кљу чу је Подстицај
за размишљање о успехуинеуспеху уживотуи литера
тури (146), при пи су је уред ни ку ча со пи са Г. Алек сан дру 
Лу ки ћу, иако се ја сно ви ди да је текст на пи сао ста ри ји 
брат уред ни ка – Ми ро слав Лу кић (1950). При ка зи вач из
о ста вља име на упо ко је них пи са ца у овом бро ју – Пе ра 
Ла гер кви ста („Вјеч ни сми је шак“, 9), Хор хе Лу и са Бор
хе са („25. ав густ 1983.“, 60), Ду ша на Ма ти ћа („Тра ге ди ја 
збир ке пе са ма“, 64; „Ле по та тек за тим до ла зи“, 88), као 
и име на и при ло ге са вре ме них пи са ца, ко ји жи ве и ра де 
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у уну тра шњо сти: Вла ди мир Ја гли чић („За ду ги пут се 
спре ми ти“, 100) и Ми ро љу ба Ми ла но ви ћа („Ви љем Фок
нер или сан о са вр шен ствук њи жев ног де ла“, 134). Да је 
све ово тач но, о че му пи ше мо, сва ки чо век мо же ви де ти 
срав њи ва њем спо ме ну тог члан ка у Политици и крат ког 
и ко рект ног по ста, об ја вље ног на стра ни ца ма бло га по
све ће ног нај но ви јем дво бро ју по жа ре вач ког књи жев ног 
ча со пи са – http://www.edi ci ja bra ni ce vo.blog spot.com. На 
кра ју кра је ва, не вер не то ме мо гу по се ти ти и веб сајт Ал
манахзаживутрадицију,књижевностиалхемију, где се 
об ја вљу је елек трон ска, ди ги тал на вер зи ја спо ме ну тог ча
со пи са. Ди ги тал на вер зи ја овог дво бро ја, ко ја у све му од
го ва ра штам па ној, мо же се пре у зе ти бес плат но са http://
si tes.go o gle.com/si te/bal kan ski sin drom/an deosalam pom/
bra ni ce vo562009.

Ако је све та ко, ка ко смо из не ли, а је сте, за што он да 
са свим ано ним ни при ка зи вач из о ста вља из свог при ка за 
име на Ла гер кви ста, Бор хе са, Ма ти ћа, Вла ди ми ра Ја гли
чи ћа, Ми ро љу ба Ми ла но ви ћа и Ми ро сла ва Лу ки ћа?

За то што мо жда нису по укусу споменутога
чланкописцаприказивача? 

Или ни су мо жда по уку су Уред ни ка тзв. култ. до дат ка?
О че му је реч? О ма ни пу ла ци ји? Не хо тич ној гре шки? 
Но вом ви ду цен зу ре, по мери нових господара и

уредника? 
Или о без о бра злу ку? Хо ће ли об ја ви ти ис прав ку и 

из ви ње ње?
Ви де ће мо!
(Не де ља, 7. фе бру ар 2010.)
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Грешкауредника тзв. „Кул тур ног до дат ка“ / В. Ро га
но вић. – Политика у свом тзв. „Кул тур ном до дат ку“, у 
су бо ту 14. ав гу ста 2010, на 6. стра ни ци у дну (ру бри ка 
„На слов по на слов“) до но си, по ред оста лог, бе ле шку о 
нај но ви јој об ја вље ној књи зи „исто ри ча ра и кри ти ча ра 
др Алек сан дра Јер ко ва“, у ко јој се пот кра ла вр ло гру ба 
ома шка.

Из да вач ове књи ге је – Цен тар за кул ту ру, Еди ци
ја Бра ни че во, из По жа рев ца, напрвомместу, и, као су
и зда вач, да кле, на дру гом ме сту, бе о град ски Ин сти тут 
за књи жев ност, што се ле по ви ди, и из CIPa, и из са ме 
књи ге. Као и са веб стра ни ца овог агил ног по жа ре вач ког 
из да ва ча. За што то но ви нар Политике пре ћут ку је сво јим 
чи та о ци ма?

Текст је при пре ми ла и пот пи са ла „В. Ро га но вић“ 
(ујед но и уред ник тзв. кул тур ног до дат ка). Да ли је до
тич на уоп ште књи гу о ко јој је реч и по гле да ла, или јој 
је не ко из дик ти рао по дат ке о књи зи пре ко те ле фо на? У 
че му је сми сао ње не по гре шке? Не ће мо при зи ва ти Фрој
да у по моћ. Не. Ни је реч ни о по вр шно сти већ спо ме ну
те. Политика не по ста вља плит ке и по вр шне за уред ни ке 
ва жног до дат ка свог ли ста. До вољ но је да се при се ти мо 
сле де ће гре шке и чи ње ни це на ко ју смо ука за ли пре са мо 
по ла го ди не у јед ном члан ку, у ко ме се на нај гру бљи на
чин фал си фи ко вао са др жај но во бја вље ног бро ја ча со пи
са „Бра ни че во“ у тзв. кул тур ном до дат ку П. (ви де те ти де
таљ ни је на овом бло гу http://tzvkul tur ni do da tak.blog spot.
com/2010/02/blogpost.html)

Политика је и пре по ла го ди не на пра ви ла гре шку, али 
ни је об ја ви ла ис прав ку, као што је не ће ни са да об ја ви ти 
– на рав но, због то га и ова ре ак ци је и ука зи ва ње.

Шта В. Ро га но вић има про тивЕдицијеБраничево, ча
со пи са Браничево, уред ни ка А. Лу ки ћа? Ако јој Еди ци ја 
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Бра ни че во са сво јим из да њи ма, са уред ни ком, ни је по во
љи, за што уоп ште и об ја вљу је бе ле шке о књи га ма и ча
со пи си ма ко је овај кри тич ки из да вач из По жа рев ца об ја
вљу је? За што не бу де, до кра ја, офи ре ни, но во по ста вље ни, 
уред никко ме сар? Та ру бри ка, ина че, у ко јој об ја вљу је 
бе ле шке о то бож но вим књи га ма, тре ба ло би да бу де у 
би бли о граф ском сми слу мно го ко рект ни ја, а не не ка вр
ста КроникепарохијскоггробљапоукусВ.Р. Та ру бри ка из 
бро ја у број оли ча ва про цес де ка ден ци је, уда ља ва ња од 
по сто ја ња и ствар но сти срп ске књи жев но сти, кроз не ку 
фа тал ност по вр шно сти, ап сурд не иг но ран ци је и фа во ри
зо ва ња во ћа ка и пло до ва ко ји су сум њи ви или тру ли и пре 
не го што љо сну о зе мљу. 

(Не де ља, 15. ав густ 2010.)

*

Уобичајенеујдурме Политике? – По во дом члан ка об ја
вље ног у до дат ку Политика „Ма га зин“, 699/20. фе бру ар 
2011, 28–29, „Геј ју на ци из срп ске про шло сти“.–Да ли 
су и тзв. „двор ски исто ри ча ри“ Ти то ва вре ме на па да ли на 
ова ко јеф тин, ћиф тин ски ни во?… Или, очи глед но да ти
ра жи Политикиних из да ња па да ју, из да на у дан, или да 
је не ко ову вр сту чла на ка по ру чио, али за што? У ко је свр
хе? И тзв исто ри ча ру „без дла ке на је зи ку“, и спо ме ну тој 
но ви нар ки, мно го би бо ље би ло, да су про чи та ли ме мо а
ре прин ца Ђор ђа Ка ра ђор ђе ви ћа, по себ но по гла вље „За
бра њу ју ми улаз у двор“, или по гла вље о окол но сти ма под 
ко ји ма је ухап шен принц Ђор ђе Ка ра ђор ђе вић… До бро 
би би ло да су, по ред све га оста лог, по ну ди ли и до ка зе за 
не ка ме ста у ма га зи ну.

Но во о сно ва на „Фон да ци ја Ми ха и ло Пе тро вић Алас“ у 
Бе о гра ду по се ду је ин тим ну пре пи ску прин ца Ђор ђа Ка ра
ђор ђе ви ћа, ко ја је ско ро век про ве ла на не ком од та ва на. 
Ин вен та ри шу ћи ту пре пи ску, уче ни ка и учи те ља, нисмо
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наишли на де та ље или окол но сти ко је би по твр ди ле 
„тврд ње“ из не те у члан ку спо ме ну тог ма га зи на. Књи ге, 
исто риј ске, тре ба ло би пи са ти, на осно ву ис црп ни јих 
ис тра жи ва ња и до ка за, зар не? И но ви на ри и на уч ни ци 
би тре ба ло да бу ду опре зни ји у из ри ца њу оце на за ко је 
не ма до ка за. Ако су до ка зи прет по став ке, ин си ну а ци је и 
ла жи – зар то мо же по мо ћи у ра све тља ва њу лич но сти и 
исти не?

Ни ко ни је све та кра ва и за шти ћен од ис тра жи ва ња.
До зво ље но нам је да по сум ња мо у Политику, да се за

чу ди мо, и упи та мо: Шта јој то тре ба?
Где смо тре нут но? Још увек у бе сов ским вр тло зи ма 

20. ве ка? Упо ре ди те двор ско об ја шње ње, штам па но у По
литици од 3. ма ја 1925. са члан ком Гејјунациизсрпске
прошлости, штам па ном у „Ма га зи ну“ Политике 20. фе
бру а ра 2011. и из ве ди те за кљу чак са ми. Ка ква другачија
историја! Мо лим вас, зар ни је реч о ис тој?…

Ви де ти ви ше: http s://s it es. g oogle.c om/site /zaos tavstina  
r ukopisna / ne kdh/uobicajeneujdur me politike

До да так: Ђор ђе Ка ра ђор ђе вић, Истина
омомеживоту (Про све та, Београд 1969,

из по гла вља: „У пред со бљу па кла“, 444–447)

Док тор В. је и до шао. Оста вио ме је, из гле да, не ко ли ко 
да на да се на вик нем иа но ву сре ди ну. Кад је прет по ста вио 
да сам се већ на ви као, до шао је.

Јед ног ју тра, вра та су се опет отво ри ла пред њим. 
Ушао је на сме јан и до бре во ље. Био је то уна пред про
ра чу нат став, по гре шан ме тод јед ног пси хи ја тра. Ње го ва 
ве дри на и ра дост жи во та, ко ји ма је оди са ло це ло ње го во 
би ће, ис ти ца ли су још ви ше раз ли ку из ме ђу сло бо де и за
то че ни штва. Али, од ба цио сам ову ми сао – до бро је ипак 
што је до шао.
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Не ко ли ко кон ве ци он лних пи та ња о здра вљу и рас по
ло же њу – као да мо гу да бу дем рас по ло жен – и раз го вор 
је при род но по те као пу тем ко ји ме не му чи.

– Док то ре – го во рио сам – не ћу да се уну штам у за
твор ске усло ве, јер знам да то ни је ва ше де ло… Го ди на да
на на Бе љу отво ри ла ми је очи: усло ви се пе ће про ме ни ти 
све док не по клек нем, док не по гнем гла ву и не при знам 
да сам гре шио, и да су би ли у пра ву они про тив ко јих сам 
јав но устао – они ко ји су ме до ве ли дов де. Не прав дај те 
се, не ма оправ да ња. Оста ви мо то да иде ка ко је по шло. 
Ма ли сте ви, док то ре, да би ло шта ту из ме ни те, али мо
же те да ми као ле кар бар до не кле убла жи те уса мље ност. 
До пу сти те ми по се те. Из ве сти те мо ју се стру, не ка до ђе. 
Она ме не мо же изе сти одав де, али ће ми би ти лак ше ка да 
је будсм ви део. Мо ја се стра не ће дон сти тур пи ју, да пре
стру жем за твор ске ре шет ке. Ја ни сам кри ми/на лац, а и 
кри ми нал ци ма је до зво ље но да при ма ју по се те.

Ле кар је осе ћао да сам у пра ву – то сам за па зио по из
ра зу ње го вог ли ца – али ми ни шта ни је од го во рио. Ни је 
мо гао да про пи су је усло ве мог там но ва ња, ни ти да их ме
ња. Те усло ве су дав но још про пи са ли дру ги, а он је имао 
са мо да слу ша.

– Ако не ће те да пу сти те мо ју се стру, пу сти те ми не
ко га од мо јих при ја те ља. Про фе со ра Пе тро ви ћа, пред
сед ни ка Де мо крат ске стран ке Љу бу Да ви до ви ћа, ре пу
бли кан ца Ја шу Про да но ви ћа, или мо га при ја те ља Во ју 
Вељ ко ви ћа – ко га ви бу де те хте ли… Јед но га бар, да с њим 
по раз го ва рам…

Тих да на там но ва ња ни сам још схва тио да је баш ово 
што тра жим од док то ра В. за ме не стро го за бра ње но. Мо
ји про тив ни ци су су од мах по мо ме за тва ра њу јав но об
ја ви ли да сам обо лео, и до ла зак јед ног од мо јих при ја
те ља те шко би по мр сио њи хо ве ра чу не. Сва ко, ко би ме 
ви део, мо гао би сам да оце ни ко ли ко су исти ни та зва нич
на са оп ште ња, ко ја су мо ји про тив ни ци пу тем штам пе 
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зло на мер но пу сти ли у јав ност. Ни сам знао да је исто га 
да на, кад сам ухап шен, об ја вље но са оп ште ње пред сед ни
штва вла де, ко је је гла си ло:

„По што је ста ње здра вља Кра ље ви ћа Бор ђа по ста ло та
кво да је пре ко по треб но про ме ни ти на чин ње го вог жив
во та, под стал ним над зо ром ле ка ра, то је на осно ву чл. 13. 
По ро дич ног пра вил ни ка за чла но ве Кра љев ског до ма, Њ. 
В. Краљ од ре дио Кра ље ви ћу Бор ђу ме сто ста но ва ња, ко је 
од го ва ра овим усло ви ма и при дао му на ро чи те ле ка ре.“ 

За ово са оп ште ње са знао сам тек 16 го ди на доц ни је, 
ка да су Нем ци оку пи ра ли мо ју зе мљу и вра та там ни це 
би ла пре да мном отво ре на. Ме ђу тим, док тор В. је знао 
исти ну. Знао је да сам на ред бом кра ље вом упу ћен на Бе
ље, а доц ни је, истом та квом на ред бом, пре ме штен у ле чи
ли ште за умо бол не у То по ни ци. Знао је док тор још и то, 
да је сам краљ од ре дио ње га да ме чу ва, као што ће не што 
доц ни је од ре ди ти још јед ног там ни ча ра у бе лом ман ти лу 
– др Н. Та два ле ка ра, ти сле пи по слу шни ци на ре да ба са 
нај ви шег ме ста – би ће мо ји там ни ча ри ду ги низ го ди на и 
за гор ча ва ће ми вре ме там но ва ња ви ше не го са ме ре шет
ке и зи ди не ко ји ма сам био окру жен.

Док тор В. ни је знао са мо за ово пр во вла ди но са оп
ште ње – про чи тао је он су тра дан, по мо ме хап ше њу, и об
ја шње ње ко је су на кнад но да ли двор и вла да.

Двор ско об ја шње ње, штам па но у Политици од 3. ма ја 
1925. го ди не, гла си ло је:

„Ка да су ју че из ју тра на ши чи та о ци чи та ли са оп ште
ње, Кра ље вић Бор ђе већ ни је ви ше био у Бе о гра ду. О то ме 
су се у то ку ју че ра шњег да на и но ћас са зна ле ове по је ди
но сти: Од пре из ве сног вре ме на Кра ље ви ћа Бор ђа не пре
ста но го ни ми сао да је стал но у опа сно сти. У де пре си ји, са 
том фиксиде јом, он је чак твр дио да је јед ном био тро ван 
и од та да он је на пре гао све сво је си ле, на је дан не у о би ча
је ни на чин, да се са чу ва. Нај пре је око се бе при ку пио љу
де у ко је је имао по ве ре ња. Нај мио је јед пу ку ва ри цу, ко ју 
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јс пла ћао пет хи ља да ди на ра ме сеч но. Ни ка да ни је обе до
вао сам, већ увек у дру штву не ко ли ко сво јих при ја те ља. 
Нај зад је и та опрез пост из гле да ла не до вољ на Кра ље ви ћу 
Ђор ђу, у чи јој је ду ши и уобра зи љи опа сност из да на у дан 
ра сла, све вишс и ви ше, та ко да је на по слет ку пре стао да 
се хра ни у сво јој ку ћи и не пре ста но ме њао ме ста обе до
ва ња. Пре де се так да на Кра ље вић је, из ну рен фи зич ки и 
нер вно, оти шао сво ме не ка да шњем учи те љу, а са да пе н
зи о ни саном пу ков ни ку го спо ди ну Ми ли во ју Ан ђел ко ви
ћу. Из ло жив ши му сво је те шко ду шев но ста ње, Кра ље вић 
је при во лео пу ков ни ка Ан ђел ко ви ћа да га при ми на хра
ну. Од та да је пу ков ник Аиђел ко вић мо рао и да но ћи ва у 
Кра ље ви ће вом ста ну. У ова квом ду шев ном рас по ло же њу, 
Кра ље вић Бор ђе је ла ко гу био по ве ре ње у сво је нај бо ље 
при ја те ље и у нај вер ни ју сво ју по слу гу. Раз дра жљив, он 
их је че сто на па дао, да би се опет по сле са њи ма ми рио. 
Та ко исто об ја шњи во је, да је у та квом ду шев ном ста њу 
Кра ље вић Бор ђе до ла зио че сто у су коб са они ма, за ко је 
је ми слио да га го не. У сво јим на па ди ма њих на ро чи то 
ни је ште део, чак ни на јав ним ме сти ма. Ти су на па ди у 
по след ње времс уче ста ли и они су до ве ли до по зна те од
лу ке. Та од лу ка јс са општена пре кју че Кра ље ви ћу Ђор ђу. 
Ре че но му је, да му је као ме сто стал ног ста но ва ња од ре
ђе но др жав но до бро Бе ље, где ће по упут стви ма ле ка ра 
има ти да на ста ви ле че ње до ко нач ног оздра вље ња. Кра
ље вић Бор ђе од ју че се на ла зи на Бе љу.“

Као што сам ре као, за вла ди но са оп ште ње и ово об
ја шње ње, ко је је двор по слао Политици да га об ја ви 
као сво је – са знао сам мно го го ди на доц ни је, ка да ни 
Алексан дар ни Па шић ни су ви ше би ли жи ви, да бих мо
гао да се с њи ма об ја сним и да их упи там мно го што шта. 
А пре све га: ако би се узе ло да сам за и ста обо лео, ка ко то 
обја шње ње ка же, да ли би се и чи ме мо гли прав да ти ме
то ди ле че ња, ко ји ма сам био под врг нут пу них ше сна ест 
го ди на не пре кид но. Да их упи там ка квом сам ле че њу на 
Бе љу био под врг нут, кад за чи та во то вре ме ни сам ви део 
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ни јед ног дру гог ле ка ра, осим по не кад др Сто ји ми ро ви
ћа, а он ни је био ни ка кав пси хи ја тар, већ до бро по зна ти 
ин тер ни ста. Ни је ми по зна то да ду шев не бо ле сти ле че ин
тер ни сти, а још ма ње мо гу да пр мим да их ле че — там
ни цом и ре шет ка ма. Они, ко ји бо лу ју од ма ни је го ње ња 
мир ни су бо ле сни ци и за њих ни су по треб ни ни на о ру жа
ни жан дар ми, ни че лич не жи це на про зо ри ма и вра ти ма.

Али, о то ме доц ни је.
Ов де на ста вљам са мо да из ла жем свој те шки жи вот, 

за ко ји су ми, осим Бо га и мо је ре чи, још је ди но све доцн 
не ко ли ко пре жи ве лих ли ца – они жан дар ме риј ски офи
ци ри, ко ји су ме чу ва ли у То по ни ци.

*

Времекњижевнихсувенира, сту бо ва не кул ту ре и за лу
та лих у ли те ра ту ру. – „У том оби љу пи та ње вред но ва ња је 
по го то ву по ста ло за о штре но. Ни ти су ви ше на сна зи не
ка да шњи об ли ци вред но ва ња књи жев но сти, ни ти су ство
ре ни но ви. Књи жев на кри ти ка је из гу би ла зна чај ко ји је 
има ла у чи та вој исто ри ји мо дер них вре ме на, што ни је ни
ка кво из не на ђе ње, већ је и вре мен ски и ду хов но са гла сно 
са чи ње ни цом да ПР аген ци је об ли ку ју јав но мње ње, а не 
ве ли ке и про све ће не фи гу ре ми шље ња у јед ном вре ме
ну. Те шко је, го то во и не мо гу ће, ус по ста ви ти књи жев ни 
ка нон у вре ме ну у ко ме се о књи га ма го во ри као о су ве
ни ри ма, без и ме ним је ди ни ца ма из ли стин га про да је или 
о „но вим про из во ди ма и услу га ма“. „Све је мар ке тинг, па 
та ко и јав но ми шље ње о књи га ма нај че шће не иде да ље 
од ша ре них ко ри ца, по зна то сти ауто ра или ле пр ша во сти 
те ме“, пи ше Гој ко Бо жо вић у кул тур ном до дат ку Поли
тике(об ја вље но: 21. 08. 2010, у члан ку „Го ди на књи ге и 
је зи ка: Из ла зак из Гу тен бер го ве ма се“, ви де ти у це ли ни: 
http://www.politika.rs/rubrike/Kulturnidodatak/Izlazak
izGutenbergovemase.sr. html) .
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У су шти ни, чла нак не до но си ни шта но во, осим оп
штихместаокњижевнимнаградама код нас и о срп ској 
књи жев ној кри ти ци.13 

Ех, Бо жо ви ћу! Ако сте не за до вољ ни књи жев ним на
гра да ма у зе мљи Ср би ји, ра дом жи ри ја, ко ји ја ни ка да не 
бих або ли рао, за што не на пи са сте по не што кри тич ки и о 
са мо ме се би, као чла ну не јед ног жи ри ја и савременомна
метачу од ре ђе них књи жев них име на и кла но ва? Ва ша де
фи ни ци ја књи жев них кри ти ча ра је вр ло сум њи ва, та ко да 
оно што о Ва ма јав но пи ше Про фе сор То ма ше вић има ду
бо ког сми сла. Озбиљ ни и ак тив ни књи жев ни кри ти ча ри!! 
Код нас тзв. „ак тив ни књи жев ни кри ти ча ри“, па ако хо ће
те и ан то ло ги ча ри, да се по слу жим Ва шом тер ми но ло ги
јом, уоп ште ни су озбиљни – али она ко ка ко то ту ма чи Е. 
Па унд. „Поштојесојнеозбиљнихуметникараспрострање
нији,ипоштобројчанонадмашујеозбиљнуврсту,ипошто
јепривременоипривиднопреимућстволажногуметникау
томедаосвајанаграденамењенеозбиљномуметникупри
родноједаћенеозбиљануметникучинитисвештоможе
дабипореметиоизамаглиолинијуразграничења“, за пи са 
Па унд. Чу ди ме да то ни сте про чи та ли, а ако је сте, ка
ко сте раз у ме ли? Јер де лу ју ћи, и као уред ник у по зна тим 
тран зи ци о ним на ме тач ким кру го ви ма, и као кри ти чар, 
и као члан жи ри ја нај и зви ка ни јих књи жев них на гра да, 
Ви већ ду го по твр ђу је те и оли ча ва те ону скри ве ну и не

13) „Ри зи ци жи ри ја су при род на осо би на по сла кри ти ча ра. Без ри зи ка књи
жев на кри ти ка не би има ла ни ка кву страст, а бо јим се ни пра ви сми сао. 
Ка да је пре не ко ли ко го ди на об ја вље на еди ци ја са ста вље на од де сет нај бо
љих ро ма на ко ји ни су до би ли ‘НИНо ву на гра ду’, до би ли смо из бор ко ји 
ни је ни шта сла би ји од де сет нај бо љих ко ји су ту на гра ду до би ли. Али то 
уоп ште не зна чи да би за на шу књи жев ност би ло бо ље да „Ни но ва на гра
да“ ни је ни по сто ја ла. По сто ји у на шој јав но сти јед на, час при та је на, час 
из го во ре на, не га ци ја кри ти ке. Али ни ти би на ша књи жев ност би ла бо ља 
без кри ти ке, ни ти је кри ти ка моћ на, са да по го то ву ни је, ни ти би не ко био 
ве ћи пи сац ако би кри ти ка, а с њом и књи жев не на гра де, си шла са сце не. 
За пра во, си шла је, и ето при ли ке за све ко ји ма је кри ти ка не што кри ва да 
соп стве ну сли ку о се би по де ле с дру ги ма…“



137

ви дљи ву троглавумоћкњижевнекритикекоднас, ко ју је 
до бро ске ни рао Ср ба Иг ња то вић, у вре ме ка да је пи сао 
каослободнистрелац. Ви би сте то бо же јав но хте ли не ка
кву ли ни ју раз гра ни че ња из ме ђу нео збиљ них и озбиљ них 
умет ни ка, а у су шти ни је за ма гљу је те. Очи глед но је да сте 
про тр ча ли кроз се ми нар свет ске књи жев но сти ка да пи
ше те да је ак ти ван кри ти чар са мо онај ко ји го ди шње об ја
ви де сет но вин ских при ка за! Ни је не го.

Та ко се књи жев на нор ма не од ре ђу је, осим у виц
критици ко ја уоп ште ни је сме шна, а ко ја ов де имасво
јаупориштаипредставникевишеодједногвека,какона
Универзитетутакоиутиражнојдневнојштампи, ме ђу 
пи ска ра ли ма за лу та лим у ли те ра ту ру. Очи глед но је да Ви 
из вла чи те по гре шне за кључ ке из све га оно га о че му пи
ше те, или их по не кад уоп ште не из вла чи те! Јав ност не 
ства ра умет нич ка де ла, а што у на шим књи жев ним ча
со пи си ма, па и у ти ра жним днев ним но ви на ма, не ма 
друк чи јих ненаметачкиггласова,оцена,приказа,вредно
вањаиставова, то је за то што уред ни ци – честонамет
нутистраначкиполиткомесарчићи, об ја вљу ју са мо јед
не исте или сво је. Ето, Политика Вас об ја вљу је, Ва ше 
члан ке, а, ре ци мо, ско ро ни кад, или са ме не на уштап 
про фе со ра То ма ше ви ћа, про фе со ра Мр ки ћа, про фе со
ра Ми ла но ви ћа, Ја гли чи ћа, Бе ла ту ка дру за (М. Лу ки ћа), 
и чи тав низ дру гих пи са ца, ко ји су не јед ном по ка за ли 
сво ју ком пе тен ци ју и тре зве ност, а иза ко јих сто је опу си.  
Зна те ли шта све за вр ша ва у уред нич ким кор па ма уред
ни ка тзв. кул тур них ру бри ка Политике, Новости и дру
гих? Све оно што је за и ста друк чи је, све оно што по ку
ша ва да ре ал ни је са гле да ства ри и у на шем књи жев ном 
жи во ту, књи жев ној кри ти ци итд.  Шта сте Ви икад по ку
ша ли или учи ни ли про тив те и та кве мр тво мор ске то бо
жње јав но сти? И где? У зе мљи Ср би ји по сто ји не ко ли ко 
про фи ли са них књи жев них на гра да, али Ви их – при род но 
– не спо ми ње те. Оно што спре ча ва пра во вред но ва ње и 
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пре вред но ва ње у срп ској ли те ра ту ри и кул ту ри то је вла
да ви на бу да ла стог или про вин ци јал ног схва та ња умет но
сти, су да о умет но сти; ко је се за сно ва – по Па ун ду – „на 
уве ре њу да ве ли ка умет ност мо ра ли чи ти на оно о че му 
се обич но при да је углед и ва жност“, а то га ов де у Ср би
ји има на пре тек, и у но ви на ма, и у Ва шем из да вач ком 
ра ду, и у Ва шој кри ти чар ској прак си. Но ја се на дам, по
што сте ре ла тив но млад чо век да ће те се узе ти у па мет, 
да ће те ува жи ти део кри ти ка ко је је не дав но пу бли ко вао 
про фе сор То ма ше вић. За што Вам сме та то што се у на
шој јав но сти по ја вљу ју по зва ни љу ди ко ји до во де у сум њу 
нашуофицијелнукњижевнукритику, ко ји још ни ко ов де 
ни је под врг нуо озбиљ ни јој кри ти ци и од го вор но сти осим 
ме не, али у књи га ма ко је су иза шле у сим бо лич ним ти ра
жи ма? По раз ми сли те. Све и сва ко је под ло жан кри ти ци. 
Ви, ја, ма ко.

За ни мљи во је сле де ће: Ви као кри ти ку је те НИНову 
на гра ду, а за тим је без ва ља них ар гу ме на та бра ни те. Не 
ка же те основ ну ствар да је то пре вас ход но на ме тач ка со
ци јалко му ни стич ка књи жев на на гра да – по гле дај те ко
ли ко ју је пу та до био Д. Ћ. или О. Д.! И ко се уоп ште се ћа 
ви ше тих на гра ђе них књи га осим књи жев них ле ши на ра? 
И би бли о теч ке пра ши не?

По гле дај те шта је о то ме на пи сао је дан за и ста озби
љан умет ник и књи жев ни кри ти чар, ка кав је про фе сор 
Ми ла но вић, у књи зи Полавекаћутања (2008). Је сте ли 
на пи са ли о тој из вр сној и уте ме ље ној кри тич кој књи зи 
пет ре че ни ца? Ни сте, ни ти би сте!

Па ипак, упр кос све му, што сам на пи сао, ја не ми слим 
да сте са свим из гу бље ни слу чај. Ја ћу се об ра до ва ти, ве
руј те, јед но га да на, ако се Ви бу де те тр гли и на пу сти ли 
оп шта ме ста и ис пра зан го вор; ако на пу сти те ту не за
хва лу уло гу књи жев ног чи нов ни ка и би ро кра те, бли ског 
вла да ју ћој гар ну ту ри; ако кре не те пу тем правогкрити
чара. Да Вас под се тим: „Прави критичари нису јалови
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пресудитељи; торжествени брбљивци. Делотворни кри
тичарјеуметниккојистижедруги,дабиутаманио,или
прихватио;дабипревазишао,проширио,илисрушиоипо
копаоједаноблик“ (Е. Па унд).

Док су Вам до де љи ва ли књи жев не на гра де – ни сте их 
ома ло ва жа ва ли? Ко ју сте од њих за и ста за слу жи ли?

Али да Вас не про пи ту јем да ље. Мо лим Вас, кло ни те 
се оп штих ме ста.

(По не де љак, 23 ав густ 2010.)
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V

Виц-кри ти ка

Бе ле шке о пла ги ја ту

Ис под јед не та кве бе ле шке, Бо длер до да је са мо ово: 
„То мас Греј (Tho mas Gray). Ед гар По (2 па су са). Лонг фе
лоу (2 па су са). Ста ци је, Вер ги ли је (чи та ва пе сма о Андро
махи), Ес хил. Вик тор Иго“. Бо длер то бе ле жи у јед ном од 
на цр та за Цвећезла, ко ји по чи ње ре че ни цом: „Ка ко се ни
зом од ре ђе них на по ра, умет ник мо же уз ди ћи до сра змер
не ори ги нал но сти…“

Бо длер је хтео да про ве ри „са вр ше ност сво је ме то де“, 
ко ја се са то ја ла у то ме да сро чи пе сму „до вољ не ду жи не 
да бу де до сад на као би ло ко ја по зна та еп ска пе сма“.

„Те жак је то за да так уз ди ћи се до те бо жан ске нео се
тљи во сти! Јер ја, упр кос на по ри ма ко ји су за нај ве ћу по
хва лу, ни сам умео одо ле ти же љи да се до пад нем сво јим 
са вре ме ни ци ма, као што то све до че на не ко ли ко ме ста 
на не се на као шмин ка, из ве сна под ла ла ска ња упу ће на де
мо кра ти ји, па чак и не ке га до сти чи ја је свр ха да из мо ле 
опро штај што ми је пред мет ту жан…“

Ту смо, у не ком кру гу не ке сра змер не ори ги нал но
сти, у кру гу пла ги ја та, и без да не књи жев но сти. Пла ги јат 
до слов но зна чи от ми цу чо ве ка, а у уоби ча је ном сми слу 
књи жев ну кра ђу. При сва ја ње аутор ства. Не ки би мо дер
ни пи сци, ко ји во ле да се ки те ту ђим пер јем, ре кли да је 
књи жев но при сва ја ње вре ме ном ево лу и ра ло, по зи ва ју ћи 
се на то да је и Шек спир до ста то га пре у зи мао од пи са ца 
сво га вре ме на, па шта! Ко би се икад за ин те ре со вао за те 
пи сце да ни је би ло Шек спи ра? 
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При ли ком са ста вља ња ан то ло ги је Несебичанмузеј, ни
сам ни слу тио, на по чет ку да ћу по ста ти вре ме ном таоц
једногделаунастајањуиједноглавиринтасатоликимза
мршениммрачнимходницимаиприликама. Ја ни сам же
лео да пра вим не ку сво ју ан то ло ги ју са ма ка за ма у ру ци. 
Пре гле дао сам на сто ти не и сто ти не пе снич ких ан то ло
ги ја на ста лих у 20. ве ку у срп ској по е зи ји, из гу био мно го 
ме се ци, чак го ди не! Та ко ми је до ру ку до шла и књи га У
храмуусталаца:изборродољубивепоезије Ду ша на Чо ло ви
ћа (Зипус, Бе о град 1995, Еди ци ја „Ора шац у про шло сти и 
да нас“).14

 

14) Не по сре дан по вод за об ја вљи ва ње овог збор ни ка, или па но ра ме, је ве ли ки 
„до га ђај на ше исто ри је, 190 го ди на Пр вог срп ског устан ка у Ора шцу 1804“ 
(стр. 5) Чо ло ви ће ва па но ра ма има прак тич но 3 де ла: у пр вом су при ме ри 
ро до љу би ве по е зи је (36 пе сни ка); у дру гом про за (при ме ри ро до љу би ве 
про зе 3 пи сца), и у тре ћем: књи жев на кри ти ка 3 ауто ра: Че до мир Мир
ко вић: „Ро ман Верник До бри це Ћо си ћа“, Ђор ђе Ђ. Ја нић: „Сло бо да злат
на“, и Алек сан дар Јо ва но вић: „Крв ипак ни је во да. Над пе смом ‘Пла ва 
гроб ни ца’ Ива на В. Ла ли ћа“). – Пе сни ци у овој Чо ло ви ће вој па но ра ми су 
пред ста вље ни са по 4, 3 или 2 пе сме. Ови пе сни ци, овим ре дом: Љу бо мир 
Си мо вић, Ми о драг Па вло вић, Сте ван Ра ич ко вић, Бра ни слав Пе тро вић, 
Ма ти ја Бећ ко вић, Сло бо дан Ра ки тић, Иван В. Ла лић, Рај ко Пе тров Но
го, Дра ган Ко лун џи ја, Алек Ву ка ди но вић, До бри ца Ерић, Зо ран Ми лић, 
Ра до мир Ан дрић, Гој ко Ђо го, Дра го мир Брај ко вић, Да рин ка Је врић, Љу
би ша Ђи дић, Ми лан Ком не нић, Ду шан Чо ло вић, Бра ни слав Бо јић, Адам 
Пу сло јић, Да ра Се ку лић, Ма ној ле Га ври ло вић, Зо ран Ко стић, Пре драг 
Бог да но вић Ци, Мо ма Ди мић, Ђор ђе Ра ди шић, Ти о дор Ро сић, Да рин ка 
Ву чи нић, Дра ган Жи гић, Ире на Це ро вић Џа мо ња, Бра ти слав Ми ла но вић, 
Ми ло сав Кне же вић, На де жда На да Па вло вић, Бра ни слав Цвет ко вић Ви
тић, Ми лан С Ко со вић… – Чо ло вић је, да не ду жим, од Ива на В. Ла ли ћа 
ода брао 4 пе сме: „1804, Ша пат Јо ва на Да ма ски на“, „До ка зи“, „Као мо ли
тва“, „За ви ча ји“. Ле пе пе сме, до бри при ме ри. У ства ри, ода брао је – 5 , 
ако ра чу на мо да је на по вла шће ном ме сту сво је па но ра ме, на кра ју, пре
штам пао у це ли ни и пе сму „Пла ва гроб ни ца“ – не Ми лу ти на Бо ји ћа, не го 
Ива на В. Ла ли ћа, сво је вре ме но об ја вље ну у Књижевнимновинама (1989). 
Да од мах ка жем – ова Чо ло ви ће ва па но ра ма је мо гла без те Ла ли ће ве пе
сме и мо жда и без тог Јо ва но ви ће вог нагињања…
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1

При зна јем, ка да сам пр ви пут све то про чи тао, ре а го
вао сам у се би на уоби ча јен на чин. Пра вио сам се као да 
ту књи гу ни сам ни кад ни ви део, ни про чи тао, јед но став но 
вра тио сам је на по ли це да ску пља пра ши ну. Та квим књи
га ма је вре ме ном то до су ђе но. Али при ли ком по вре ме
них ре ви зи ја би бли о теч ког фон да, вра ћао сам јој се, као 
и сто ти на ма дру гих, и по ми шљао да на пи шем по не што 
по во дом ме ста ко ја сам под ву као у тзв. Јо ва но ви ће вом 
ту ма че њу и Ла ли ће вом мр ша вом по ду хва ту. Сва ка ко, Крв 
ипак ни је во да, а мно ги чи та о ци Бо ји ћа по нај ви ше пам те 
по пе сми „Пла ва гроб ни ца“. Ла лић је, на рав но, по зај мио 
на слов од Бо ји ћа, о ко јем је Ви на вер ра зум но пи сао, јер 
они су се ви ђа ли и раз го ва ра ли, Бо јић је во лео да раз го ва
ра о ве ли кој по е зи ји и ве ли ком пе сни ку, ако се не ва рам.

Да ли би то Бо јић вре ме ном по стао, да га ни је пре ра
но угра би ла тра гич на суд би на? Те шко је од го во ри ти на 
то хи по те тич ко пи та ње. У пр вом и дру гом из да њу ан то ло
ги је Несебичанмузеј Бо ји ћа не ма, из јед ног са свим ра зу
мљи вог раз ло га, али од тре ћег до осмог Бо јић је при су тан. 
Са две пе сме, „Пла вом гроб ни цом“ и „Ре ли ги јом“. Да би 
на кра ју, т. у 8. из да њу оста ла са мо пе сма „Ре ли ги ја“.

2

Мо же те ли ви про гу та ти ово: „оно што је ура дио Иван 
В. Ла лић у „Пла вој гроб ни ци“ (об ја вље ној 1989, упра во у 
Књижевнимновинама), из у зет но је у по сле рат ној срп ској 
по е зи ји. Сво јој пе сми он зај ми не са мо на слов и пе снич ку 
ор га ни за ци ју (по чев од бро ја стро фа у пе сми и пе снич
ког рит ма до пре у зи ма ња чи та вих сти хо ва, по лу сти хо ва 
и пе снич ких ис ка за) од знат но ста ри је и по зна ти је Бо
ји ће ве пе сме (об ја вље не 1917). Тач ни је, пр ви сти хо ви у 
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стро фа ма Ла ли ће ве пе сме нај че шће су пре у зе ти из Бо ји
ће ве „Пла ве гроб ни це“ (по не кад с на по ме ном какорече
песник, че шће без ње), а на ред ни нај че шће тре ћи и че твр
ти, при па да ју Ла ли ће вом пе снич ком су бјек ту“?

Ја не мо гу.
Не па да ми на па мет да на пи шем да је то нај од врат

ни је сме ће тзв. офи ци јал не, зва нич не, би ро крат ске књи
жев не кри ти ке, ре ћи ћу не што бла же: глуп хва лид бе ни 
кли ше, ко ји ће до ћи гла ве овом чо ве ку ако га се не ока ни!

3

Ко ја је пе сма умет нич ки ве ро до стој ни ја и бо ља, пр ва, 
Бо ји ће ва „Пла ва гроб ни ца“, или по то ња, пе сни ка ко ји је 
во лео да опо на ша, и ко ји је, то мно ги за о би ла зе да на
по ме ну, био од ли чан пре во ди лац, ви ше не го обра зо ван 
чо век, из умет нич ке фа ми ли је, али – пе сник ко ји ни је 
оства рио Бо ји ћев сан (оно о че му је Бо јић во лео да го во
ри са Ви на ве ром кад су се ви ђа ли)?

Пу сти мо ми Го спо ди на Јо ва но ви ћа не ка при ча сво ју 
при чу, и по гле дај мо чи ње ни ца ма у очи: У „Пла вој гроб
ни ци“ Ми лу ти на Бо ји ћа, твр дим, не ма ни јед ног сти ха 
Ива на В. Ла ли ћа. У пе сми са истим на сло вом Ива на В. 
Ла ли ћа има ви ше аутен тич них сти хо ва Бо ји ћа. То је очи
глед но сва ком ко је про чи тао обе пе сме.

Шта је, да кле, у Ла ли ће вој спо ме ну тој пе сми, то што 
је! – „из у зет но је у по сле рат ној срп ској по е зи ји“? То што 
зај ми од пе снич ког прет ход ни ка, ди рект но, нај ди рект ни
је? То се дру га чи је у ли те ра ту ри зо ве, и не за слу жу је на
ро чи ту по хва лу.

Зна мо ка да Бо јић сво ју пе сму ства ра и об ја вљу је. Ла
лић сво ју пе сму об ја вљу је кра јем осам де се тих го ди на ми
ну лог ве ка. „Иако са гле да ва исто ри ју из јед не са свим дру
га чи је пер спек ти ве (ко ја се, на жа лост, ових да на су ро во 
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по твр ђу је), Ла ли ће вој пе сми ни је свој стве но јед но смер но 
обе сна жи ва ње (ни ти пра вље ње ин вен та ра ње го вих за блу
да): она је му кла и там на ис по вест по је дин ца ко ји у сво
ме пам ће њу чу ва јед ну од нај зна чај ни јих хе рој ских по е ма 
сво га на ро да и пе ва је на ме сту ње ног на стан ка“ (Јо ва но
вић, нав.текст, 286). Офи ци јал на, зва нич на, би ро крат
ска књи жев на кри ти ка ода је се на сва ком ко ра ку… Ла лић 
пе ва сво ју пе сму на истом ме сту на ком и Бо јић, али у 
Ла ли ће вим сти хо ви ма „Ни шта од оног што Бо јић пе ва!“ 
твр ди Ј. Тач но. „И не са мо да се пре део из ме нио, отр цао и 
за бо ра вио оне ко ји су за у век оста ли у ње му, не го и по том
ци као да не ма ју ви ше раз ло га за пам ће ње. Свезбогчегасу
прецигинули,мораћепоноводаосвајајуњиховипотомци“, 
пи ше Го спо дин Ј. ина че про фе сор на уни вер зи те ту. У по
зна том су ге стив но ху шкач ком сти лу…

Мно го шта је не спрет но ре че но у овом по ку ша ју 
ту ма че ња.

4

Јо ва но вић је офи ци ја лац ко ме не вре ди ве ро ва ти на ре
чи. Јер кад ка же „Ла лић ис пи ту је Бо ји ће ву пе сму кроз при
зму соп стве не по е ти ке… Ре зул та ти до ко јих до ла зи су из у
зет но за ни мљи ви“ (288), шта то зна чи? Јед но оп ште ме сто?

Или ово: „Смрт је за Бо ји ћа из у зе тан чин у из у зет ним 
окол но сти ма ко јим се ду го де лу је на бу ду ћа вре ме на и 
до га ђа је, док је за Ла ли ћа смрт са став ни, не кад и је ди ни 
при мет ни, део сва ког тре нут ка, при сут на у сва ком чо ве
ко вом чи ну и про сто ру ко јим је окру жен“. Шта то зна чи? 
Ко рак ко ји је овом при стра сном ту ма чу и за ро бље ни ку 
хва лид бе ног кли шеа по тре бан да би по твр дио по но во но
во јед но ба нал но оп ште ме сто: „Ла ли ће ва ‘Пла ва гроб ни
ца’ је сво је вр сно лир ско ту ма че ње по зна те Бо ји ће ве пе
сме. Убу ду ће, по све му су де ћи, те шко да ће мо ћи да се 
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го во ри и пи ше о пр вој ‘Пла вој гроб ни ци’ без при зи ва ња 
по ру ка дру ге. Про це си у књи жев но сти су увек, бар, дво
смер ни: без Бо ји ће ве пе сме не би би ло Ла ли ће ве, али ни 
ста ри ја пе сма ви ше не мо же да оста не иста на кон на стан
ка мла ђе“ (288)

5

Бо же, ка ко је му дар овај чо век! Ша лу на стра ну, ме
не ће уве ри ти у то оди ста, ако се уве рим јед ног да на да 
се за и ста окре нуо не ким дру гим по сло ви ма, уно сни јим и 
за ни мљи ви јим. Мер кан тил ни јим.

Уза луд но је Ла ли ћа – на ме та ти, по сва ку це ну, свим 
сред стви ма, па и у овом слу ча ју, као пе сни ка сра змер не 
ори ги нал но сти. Хо ће ли Ива на В. Ла лић по твр ди ти ге не
ра ци је чи та ла ца ко је до ла зе, што се је ди но ра чу на кроз 
вре ме, то ми љу ди да на шњег вре ме на, не мо же мо зна ти. 
Мо же мо на га ђа ти. 

Не што дру го је са свим из ве сно: мно ге су прет ход не 
ге не ра ци је чи та ла ца чи та њем већ по твр ди ле Бо ји ће ву 
нај по зна ти ју пе сму. 

Ко ју сам ја, исти не ра ди, из о ста вио из 8. изд. Несебич
ногмузеја, а оста вио пе сму „Ре ли ги ја“. Се ћа те ли се те 
Бо ји ће ве пе сме?

„Не!Недајтеумудагосподарбуде!
Онсесвемусмејесатанскиистравно
Ираспарчанблудипопутголелуде
Ираздрљивмрцецерисеогавно…“

Бо јић је умро тра гич но и пре ра но; ње го ва ми сао се 
ни је за вр ши ла Бо гом. На про тив. Пре не ко ли ко го ди на 
пи сао сам кри тич ки о Ла ли ћу, по во дом јед не од ње го вих 
пре хва ље них књи га – то се мо же ви де ти у пр вом из да њу 
књ. мо јих есе ја Уметностмаховине. 
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6

Ла лић је мо гао пи шу ћи сво ју „Пла ву гроб ни цу“ да 
опро ба се бе, да се ма ло так ми чи са мр твим пе сни ком, 
да по ку ша, да про ве ри „са вр ше ност“ спо ми ња не бо дле
росвке „ме то де“, ко ја би се са то ја ла у то ме да сро чи пе
сму „исте ду жи не, истих стро фа, до сад не као би ло ко
ја по зна та па три от ска или хе рој ска пе сма“. Ко ли ко је у 
то ме ус пео? Да ли је уоп ште ус пео? Мо гу ли се са би ра
ти или од у зи ма ти ба бе и жа бе? Да ли се у сво јој „Пла
вој гроб ни ци“ Ла лић уз ди гао до из ве сне, не до бо жан ске 
нео се тљи во сти?

7

На пи са ти та кву про из вољ ност: „ни ста ри ја пе сма ви
ше не мо же да оста не иста на кон на стан ка мла ђе“, мо же 
са мо – на ме тач.

Ту мач то не би мо гао. 
Има јед на Си о ра но ва ми сао ко ју ћу по но во ци ти ра ти: 

„’Из во ри’ не ког пи сца, то су ње го ви сти до ви; ко их не от
кри ва у се би, по све ћу је се пла ги ра њу или кри ти ци.“

Пра во јој је ме сто ов де. 

(3. фе бру ар 2011.)

На пр ви и на дру ги по глед.                                              
Шта је књи жев на исти на?

„Оно што о Ми ле ти Јак ши ћу да нас зна мо је сте да 
је го то во за бо ра вљен пе сник и од кри ти ке и од чи та ла
ца. У но ви јим ан то ло ги ја ма срп ске по е зи је ско ро да га и 
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не ма“, пи ше Ми ли вој Не нин15 у пред го во ру („Ду бо ка зби
ља огром не ти ши не“) књи зи иза бра них пе са ма Ми ле та 
Јак шић Великатишина (Еди ци ја Бра ни че во, Пожаревац 
2005, 5).

На пр ви по глед, то што пи ше Не нин је – тач но, али 
са мо на пр ви по глед.

За ни мљи ва је фу сно та ко ја сле ди, де ло ви: „Ако по гле
да мо тринајзначајнијеантологијесрпскепоезије(под ву
као – Б. Т.) (Бог да на По по ви ћа, Зо ра на Ми ши ћа и Ми о
дра га Па вло ви ћа) ви де ће мо да је Ми ле та у пр вој при су тан 

15) Ни је тач но да у но ви јим ан то ло ги ја ма – „ско ро да … и не ма“ М. Јак ши
ћа! При ме ра ра ди: М. Јак ши ћа има у ан то ло ги ји пе са ма срп ских пе сни ка 
о смр ти С. Тре ћа ко ва (Последњигост,Матица српска, Но ви Сад 1994 – 11 
пе са ма!). У ан то ло ги ји М. Лу ки ћа (тре ће из да ње!):„НесебичанмузејПлус
ултра“ (За ве ти не, Београд 2002, 255–260) при су тан је са 10 пе са ма! На
ћи ће мо М. Јак ши ћа у Антологијинајновијелирике С. Пан ду ро ви ћа 1927 
(1926!), тре ће из да ње – 3 пе сме. Пру су тан је М. Јак шић и у по не ким ан
то ло ги ја ма срп ске по е зи је на дру гим је зи ци ма: СрпскатапоезијавоXIX
иXXвек Га не та То до ров ског и Па ска ла Ги лев ског (Ма ти ца ма ке дон ска, 
Скопље 2000, – 1 пе сма). Јак ши ћа, да кле, ипак, има у ан то ло ги ја ма – то 
по твр ђу је и спи сак оних дру гих ан то ло ги ја ко је Не нин на во ди у сво јој фу
сно ти. По че му су – по Не ни ну – тринајзначајнијеантологијесрпскепо
езије,оне ко је спо ми ње? Зар их вре ме ни је пре га зи ло? Зар ни су пла ти ле 
да нак свом вре ме ну? У ства ри, те апо стро фи ра не ан то ло ги је су нај зна чај
ни је за офи ци јел ну или би ро крат ску књи жев ну кри ти ку, у ко ју спа да сва
ко онај ко по је ди на де ла оце њу је и про це њу је одока,илинаосновудели
мичнихистина. Ле по је што Не нин ра све тљу је случајликвидацијепесника
М.Јакшићаод стра не не ка да шњег „пр вог пе ра срп ске књи жев не кри ти
ке“, тј. Љу бо ми ра Не ди ћа, уни вер зи тет ског про фе со ра, и то ука зу је на из
ве стан кри ти чар ски дар Не ни на. Али, неможесеистовременоисправљати
једнанеправдаичинитидруга! Ако про фе сор Не нин ни је мо гао до ћи до 
ан то ло ги је М. Лу ки ћа, јер је Бе о град да ле ко(?), мо гао је по гле да ти ан то
ло ги ју С. Тре ћа ко ва, об ја вље ну у Н. Са ду! Али за што би Не нин тро шио 
вре ме на чи та ње дру гих ан то ло ги ја, зар не, по ред оне тринајзначајније?
На сит ним по је ди но сти ма от кри ва ју се ка рак тер на свој ства. И ре тар да ци
је не јед ног при пад ни ка тзв. офи ци јел не или би ро крат ске са вре ме не књи
жев не кри ти ке. Ко ис кљу чу је дру ге, ис кљу чу је и се бе. Пе сни ке не мо же 
ни ко ли кви ди ра ти. Ни не за ви сне ду хо ве. Ни пот пу ну књи жев ну исти ну. 
Ка да је реч о то ме – штајекњижевнаистина, пот пу на књи жев на исти на 
– то и не за ни ма тзв. офи ци јел ну или би ро крат ску са вре ме ну срп ску књи
жев ну кри ти ке, огре злу у дубокомблатуделимичнихистина,сваковрсних
наметања, пар тиј ских, ко те ри ја шких и па ла нач ких, нај че шће… Дру гим 
ре чи ма – надругипоглед–свејемноготужније,кошмарније,комплексније…
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са че ти ри пе сме, да га у дру гој не ма, а да у тре ћој има 
јед ну пе сму („Ства ри ко је су про шле“). У Песничкомзбор
нику Јо ва на Мак си мо ви ћа из 1900/1902. го ди не, Ми ле та 
има 21 пе сму (Ду чић 4, В. Илић 6, М. Јак шић 11, Шан
тић 11, Змај 29). Код Јо си па Ми ла ко ви ћа, пак, при су тан 
је са 6 пе са ма. И ан то ло ги је до Дру гог свет ског ра та, ко је 
до ла зе по сле По по ви ће ве ан то ло ги је га не за о би ла зе. Во
ји слав Илић Мла ђи је ода брао 13 пе са ма. Ан дра Же жељ 
у сво јој Антологијиновијејугословенскелирике из 1932. го
ди не узи ма пет Ми ле ти них пе са ма; но, сме шта га у дру
гу по ло ви ну 19. ве ка. У ан то ло ги ји ју го сло вен ске ли ри ке 
ко ју су 1922. го ди не са чи ни ли др Мир ко Де а но вић и Ан те 
Пе тра вић у Спли ту, Ми ле та има че ти ри пе сме. По свој 
при ли ци по след ња ан то ло ги ја у ко јој је Ми ле та сна жно 
при су тан је она с кра ја Дру гог свет ског ра та, ко ју је са
ста вио Све ти слав Сте фа но вић. Ту Ми ле та има 23 пе сме. 
(Сте фа но вић је ода брао Ми ле ти не уисти ну ан то ло гиј ске 
пе сме, али и оне ко је су ве ли ча ле се о ски жи вот – што је 
би ло у функ ци ји Сте фа но ви ће вих та да шњих по ли тич ких 
иде ја.) По сле Дру гог свет ског ра та његовепесмејединоза
лутајуупонекиизбор“ (под ву као – Б. Т.).

На дру ги по глед

„Ни ко ла Ми ло ше вић је у два сво ја ро ма на, Нитми
хољскоглета (2002) и Кутијаодораховогдрвета (КОВ, 
2003) дао при лог об но ви интелектуалногромана(под ву
као Б. Т.) у срп ској књи жев но сти. А пра во го во ре ћи и, то 
се мо гло и оче ки ва ти од есе ји сте ко ји је још пре че тр де сет 
го ди на на пи сао Антрополошкеесеје, књи гу ко ја се не ким 
ди мен зи ја ма отва ра ла пре ма мо гућ но сти ма ро ма наесе
ја, или, ши ре узев, ин те лек ту ал ног ро ма на. Ни је не скром
но ов де под се ти ти да сам још 1965, пи шу ћи о Антрополо
шкимесејимаНи ко ле Ми ло ше ви ћа, на слу тио да од ње га 
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мо же мо оче ки ва ти де ло, стрикт ни је узе те, бе ле три стич ке 
фор ме“, пи ше Ми ро слав Еге рић(Романотамнојстрани
душеипоследицамаодње, Поља (Но ви Сад), 427/ја ну ар–
фе бру ар 2004). – На че му те ме љи сво је слут ње ова „књи
жев на си би ла“? И ко ли ко је то уоп ште ва жно за оце ну два 
спо ме ну та ро ма на про фе со ра, ко ји је сво ју ре пу та ци ју 
сте као као ту мач и те о ре ти чар њи жев но сти?

„На осно ву че га? Пре све га, на те ме љу јед ног ста ва 
ко ји је у тим есе ји ма осна жи вао сло же ни ји при ступ књи
жев ним де ли ма но што је та да шња те о ри ја ли те ра ту ре и 
есе ји сти ка би ла скло на да при хва ти…”

На пр ви по глед – тач но. На дру ги по глед – до бар 
при мер тзв. округле, котрљајуће официјелне књижевне
критике.

„То осе ћа ње сло же но сти све та и сло же но сти све та у 
чо ве ку ко ји се бо ри са све том око се бе, ко је је пи сац Ан
трополошкихесејаимао, по на ма, до ве ло је до ле пих ре
зул та та у ро ма ни ма Нитмихољскоглетаи Кутијаодора
ховогдрвета“, пи ше М. Е.

На пр ви по глед – та ко из гле да. Али у су шти ни – кри
тич ко фра зи ра ње. Вред ност но вих де ла ар гу мен ту је се 
вред но шћу јед ног де ла истог ауто ра из про шло сти, ко је 
при па да дру гом жан ру. На из глед је све ја сно; по не што би 
тре ба ло и да се под ра зу ме ва; а враг са мо зна, шта би то 
био „ин те лек ту ал ни ро ман“? „Са ду бљим про ла зно сти ма 
људ ских мо ћи и илу зи ја, са не чим што нас слич но Цр
њан ском опо ми ње да је све чо ве ко во прах, ро ман Ни ко ле 
Ми ло ше ви ћа за ме не је траг ле пог и су блим ног на сто ја ња 
овог пи сца и књи жев но сти да тра жи истинито.И го во ри 
из ра зи то о том тра же њу чо ве ка. Са тим осе ћа њем ја пи
сцу овог де ла че сти там јед ну ле пу по бе ду“, ето та ко пи ше 
кри ти чарфра зер.

Ка кву по бе ду? Над ким, или чим? Мо гао је и усме
но свом ко ле ги Ми ло ше ви ћу из не ти ком пли мен те, а не 
да тро ши па пир и штам пар ску фар бу у „По љи ма“! А ако 
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је већ хтео да за и ста оце ни, вред ну је но ве књи ге Н. М., 
тре ба ло је да сво ју оце ну про пу сти кроз фи ни ја и сит ни ја 
си та и ја че ди оп три је… Тај кри ти чар ли чи на кри ти ча ре 
из про шло сти, на Скер ли ћа, ко ји пом но бдиичуваписце
својекотерије…

На тре ћи, че твр ти и пе ти по глед

Сачувај,Боже,тзв.савременусрпскулитературу
од…оваквихисличнихпримера(наставак)

2) Жи ри за до де лу На гра де „Ђор ђе Јо ва но вић“, у са
ста ву др Пе тар Пи ја но вић, пред сед ник, Ми ро Вук са но
вић, до пи сни члан СА НУ и др Ран ко По по вић, чла но ви, 
на за вр шној сед ни ци одр жа ној 14. ок то бра 2010. од лу чио 
је да На гра ду „Ђор ђе Јо ва но вић“ за 2010. го ди ну до де ли 
Алек сан дру Јер ко ву за књи гу Смисао(српског)стиха–са
мо/оспоравање (Цен тар за кул ту ру, По жа ре вац – Ин сти тут 
за књи жев ност и умет ност, Бе о град 2010). Књи га Алек
сан дра Јер ко ва ис ка зу је нај бо ље осо би не ње го вог кри тич
ког и есе ји стич ког пи са ња у ис тра жи вач ком од но су пре
ма по е зи ји Сте ва на Ра ич ко ви ћа, Ми о дра га Па вло ви ћа, 
Ива на В. Ла ли ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа, Ма ти је Бећ ко ви
ћа, Бра ни сла ва Пе тро ви ћа и Ми ло ва на Да ној ли ћа. Зна
ње по е зи је, кри тич ка ауто ро ва свест и мо дер ни ме то до
ло шки при сту пи, сен зи би ли тет и уме ће ине тер пре та ци је 
омо гу ћи ли су Јер ко ву да на пи ше књи гу ко ја по у зда но 
све до чи не са мо шта је сте са вре ме на срп ска по е зи ја, не
го и ка ко по е зи ја да нас, ва ља но и са по ве ре њем, мо же да 
се чи та и раз у ме ва, ту ма чи и вред ну је. Наградаједоде
љена25.октобра2010.угалерији–читаоницизатихи
радпредвишеод80угледнихгостијуакадемика,универзи
тетскихпрофесора,књижевника,библиотекараичланова
библиотека…
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На гра ђе но де ло „ис ка зу је нај бо ље осо би не ауто ро вог 
кри тич ког и есе ји стич ког пи са ња у ис тра жи вач ком од но
су пре ма по е зи ји Сте ва на Ра ич ко ви ћа, Ми о дра га Па вло
ви ћа, Ива на В. Ла ли ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа, Ма ти је Бећ
ко ви ћа, Бра ни сла ва Пе тро ви ћа и Ми ло ва на Да ној ли ћа“, 
сма тра жи ри. Обра зла жу ћи од лу ку жи ри ја Пи ја но вић је 
под се тио на то да Јер ков, посопственојодлуци,скородве
деценијенијеобјавиокњигу, ти ме ис ка зу ју ћи ти хи про тест 
про тив све га, про тив све та у ко ме је све из гу би ло сми сао, 
па и об ја вљи ва ње књи ге. „Да па ра докс бу де пот пун, Јер
ковјеибезиједнекњигебиовишеприсутанивишеутицао
натоковесавременесрпскекњижевностионегобилокоји
другикритичар(под ву као Б. Т.), а са мо део ње го вих из го
во ре них, а не на пи са них есе ја мо гао је да бу де пре то чен у 
бар јед ну од лич ну књи гу“, ре као је Пи ја но вић. Он је ука
зао да је с об ја вљи ва њем на гра ђе не књи ге из не на ђе ње још 
ве ће јер Јер ков, ка ко би би ло оче ки ва но, не да је син те зу 
о срп ској про зи, не го о по е зи ји и пе снич кој по е ти ци. – 
Жи ри ни је био у ве ли ком ис ку ше њу, у сре ди шту Јер ко
вље вог ис тра жи ва ња ни су би ли са мо стих и пе снич ки чин 
не го по гле ди ства ра ла ца о чи јем де лу је пи сао на по е зи ју 
уоп ште и де ла дру гих пе сни ка, об ја снио је Пи ја но вић. За
хва љу ју ћи на на гра ди Јер ков је ре као да је га нут, али и 
да га је помалостидјерјепрошломноговременаодкако
јенаписаопретходнукњигуи да је од то га на ста ла и ма ла 
ле ген да. До дао је да очи глед но ни је био до вољ но чврст у 
том до бро вољ ном са мо изг нан ству. „А мо жда је тре ба ло 
да стег нем зу бе и од ћу тим век ко ји је остао за на ма као и 
овај што је пред на ма“, про ко мен та ри сао је Јер ков. „Тих 
18 го ди на ни сам на пи сао књи гу о про зи и ти ме сам и о 
се би и о про зи хтео не што да ка жем. О по е зи ји сам пи сао 
мно го ма ње и ми слио сам да је у овим го ди на ма сум ње и 
не за до вољ ства до бар тре ну так да се вра тим не че му што је 
ипак нај и звор ни ја књи жев ност. Стих, пе сни штво је пра во 
ср це ли те ра ту ре“, об ја снио је ла у ре ат.
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Јерков је напоменуо да је Ђорђе Јовановић, по ко ме 
награда носи име, упркос тешким идеолошким пред ра
су дама имао осећај за литературу. Додао је да би био сре
ћан када би неко у неком његовом тексту пронашао да 
је колико толико успео да превлада сопствене заблуде и 
критичкоидеолошке предрасуде. Приметио је да су се 
времена увек мењала, па тако „није тешко замислити 
су рово време у коме ће књижевност бити ствар само 
најмањег броја изабраних који ће се трудити да се што 
боље склоне од овог и оваквог посттранзиционог назови 
нео ли бералног или каквог год друштва“. „Живимо у 
времену неописиве количине лажи, предмет смо стра хо
ви те манипулације и страховито смо обманути. Понуђено 
нам је да доживимо доба слободе у коме ћемо себе осетити 
као субјекте у друштву, људе који сами пред собом имају 
могућност да се изразе. Уместо тога подметнут нам је 
нај нижи облик међуљудске злоупотребе, манипулације, 
и медијске и квазикапиталистичке у којој не видим ни је
дну једину врлину“, рекао је Јерков констатујући да су 
нам због тога потребне лепе обмане.

„Лепа обмана би била алтернатива, алтернативна ис
торија човечанства. Од када је света и века људи лажу 
сами себе да није тако страшно живети и да постоји 
нешто што је лепо и што је нека врста заноса са којим 
вреди опстати на овоме свету. Тренуци највећих обмана 
човечанства који се зову уметност, једини су тренуци са 
којима се мирно може стати пре суд времена и пред исто
рију“, рекао је Јерков. Јеркова и наше познате писце, како 
прозаисте, тако и песнике, који су испунили салу библио
теке „Ђорђе Јовановић“, која је у саставу библиотеке гра
да Београда поздравила је и директорка те институције 
Јасмина Нинков.

Да не би би ло за бу не – тре сла се го ра, ро дио се миш! 
Котеријабирократскекњижевностидоделилајеизви

кануинаметачкукотеријскунаградучланусвојекотерије. 
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Обра зло же ња, де кор, сим бо ли ка – све је у сти лу тзв. нај
зва нич ни је, то јест офи ци јел не би ро крат ске књи жев но
сти, са мо што Ње га (чи таj: Мар ша ла) или Ње (М. Мар ко
вић) ви ше не ма. 

На гра да је до де ље на уна пред, мо жда и пре не го што 
се осу ши ла на књи зи штам пар ска бо ја, јер, за бо га,писац
јујезаслужиовишеизнекихдругихнепознатихиванкњи
жевнихразлога (од ко јих је, сва ка ко, пр ви онај, да књи ге 
ни је об ја вљи вао ско ро два де сет го ди на! А дру ги, што је 
ето, пре шао на ту ма че ње не чег дру гог, жан ра по е зи је). 
У Политици смо мо гли да про чи та мо је дан вул га ран и 
оду ран текст у хва лид бе ном кли шеу чла на жи ри ја, Пи ја
но ви ћа, глав ног и од го вор ног уред ни ка већ го ди на ма нај
у ти цај ни јег др жав ног и мо но пол ског из да ва ча у Ср би ји 
(по ред Службеноггласника), ка ко пред о дре ђе ног ла у ре а та 
хва ли као вр сног ауто ра и кри ти ча ра ко ји де це ни ја ма не 
об ја вљу је књи ге, али је исто вре ме но у истом пе ри о ду из
у зет но ути ца јан ак тер у књи жев ном жи во ту Ср би је! 

То је чудо, могуће дакако само у Србији, у којој су 
могућа и она друга чуда, као онај та мо не где на ис то ку 
Ср би је ја рац Ср ле ко ји да је мле ко! 

Да кле, на гра ђе ни има не ку на ма не по зна ту чуд ну моћ 
да чи но деј ству је не ка ко је то уоби ча је но у књи жев ном жи
во ту, већ не што што дру ги кри ти ча ри или пи сци у Ср би ји 
не ма ју!! То је про сто не ве ро ват но, при ча за ма лу де цу. 

Хва ли те не ко га због не плод но сти, јер у истом тек сту 
Пи ја но вић на во ди до слов це да већ де це ни ја ма че ка ру ко
пис Чуд ног Чи но деј ца. 

А да до би ја са мо усме не улич не есе је Јер ко ва, у ко ји
ма ужи ва. 

При том, тај уред ник и гло ри фи ка тор, не ка же, да ли 
су и не ки дру ги срп ски пи сци би ли у по зи ци ји, у ко јој је 
А. Ј. 

На рав но да ни су. На рав но да су За вод, или СКЗ, да не 
на бра ја мо дру ге, од у век би ли – на кло ње ни би ро крат ским 
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пи сци ма, они ма што су увек би ли уз власт све јед но ко је 
бо је. Јер ков, обра ћа ју ћи се на до де ли спо ме ну те на гра
де, твр ди „Жи ви мо у вре ме ну нео пи си ве ко ли чи не ла жи, 
пред мет смо стра хо ви те ма ни пу ла ци је и стра хо ви то смо 
об ма ну ти“, па би би ло са свим оче ки ва но да се про тив 
ла жи бо ри, про тив сва ке ла жи, па и књи жев не ла жи. А 
већ у истом обра ћа њу, не треп нув ши, он ће пре по ру чи
ти – али ко ме! – „Ле па об ма на би би ла ал тер на ти ва, ал
тер на тив на исто ри ја чо ве чан тсва…“ То ле ги ти ми ше овог 
„сло бо да ра“… 

Ту Јер ко вље ву књи гу штам пао је је дан од оних срп
ских из да ва ча, чи ји је глав ни и од го вор ни уред ник сте као
лепугледкаопесник. Пре све га, по то ме, што сво јим нај бо
љим књи га ма, пред ста вља ствар ни и не у си ље ни по вра так 
срп ској књи жев ној ре не сан си. 

Какојебиломогућедаовајуредниковаквуједнукњи
гу, досадну и неуверљиву, одбојну по много чему, уопште
објави?

Ако је то учи нио да би БиблиотекуAbovo ком пле ти
рао пред став ни ци ма свих стру ја да на шње срп ске кри ти
ке, он да у ре ду.

КаквеЈерков,одиста,имавезесапоезијом?Као по кој
ни Скер лић са Абра ше ви ћем и Про ком Јов ки ћем?

Са гну ша њем сам про чи тао не у вер љи ви члан чић „Пу
на пра зни на. По е тич ко од у ста ја ње Ми ло ва на Да ној ли
ћа“. Те шко је Да ној ли ћа, или би ло ког дру гог аутен тич ног 
пе сни ка, укло пи ти у не ка кав уна пред сми шљен ша блон 
ту ма че ња. Ни је згод но, уз гред бу ди ре че но, ни пи са ти о 
пе сни ку друк чи је суд би не и по ли тич ког уве ре ња, од оног 
ко ји ви ше тај но не го јав но за сту па ту мач. Не у ку сно је, 
нео д го вор но, јер се оби ја ту ма чу о гла ву, ка да ту мач со ли 
па мет не ком ко се као пе сник, као пе сниккри ти чар, и 
као чо век, по ка зао, ко је ре ски рао, усу дио се. 

Јер ков сма тра да је „нај бо ља илу стра ци ја про па дљи
во сти ак ту ел не по ли тич ке сна ге јед ног пе снич ког де ла… 
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по зна та Да ној ли ће ва пе сма „Пу на пра зни на“, ко ја је, ка да 
се по сле смр ти Јо си па Бро за по ја ви ла, иза зва ла ин те ре со
ва ње по ли тич ких фо ру ма, при ти сак на књи жев ни лист у 
ко јем је об ја вље на и сал ву ко мен та ра“ (245) – тј. Јер ков 
мислидајетакокакоонпише. 

Ту мач кру жи око спо ме ну те пе сме као ки ша око Кра
гу јев ца, као на рав но не ко ко ни ка да пе сму на пи сао ни је; 
тј. си гур но та кву на пи сао ни је. Па, ка ко би је и раз у мео? 

Јер ко вље во кри тич ко са мо по у зда ње је сим то ма тич
но. Ту ма че ње ове Да ној ли ће ве пе сме има ве зе са по е
зи јом и ту ма че њем по е зи је, ко ли ко и, по но ви мо, Скер
лић саАбрашевићемиПрокомЈовкићем! 

Или ко ли ко и тврд ња да јеЂор ђе Јо ва но вић упркосте
шкимидеолошкимпредрасудамаимаоосећајзалитерату
ру! То у су шти ни сва шта зна чи и ни шта не зна чи, тј. зна чи 
при год ну ма глу. Та ква дво сми сле ност, или за ма гљи ва ње, 
не при ли чи јед ном про фе со ру бе о град ског уни вер зи те та. 

Са гну ша њем сам чи тао не у вер љи ве ре до ве А. Ј., ко ји 
су се упи ња ли да бу ду „ана ли за“, „раз у ме ва ње“, иако је 
од по чет ка до кра ја тај члан чић је дан пер фи дан по ку шај 
ома ло ва жа ва ња и дис кре ди та ци је и јед не со лид не пе сме 
и јед ног пе сни ка ко ји се у јед ном тре нут ку сво га жи во та 
„отео“ са лан ца. 

За раз ли ку од пре хва ље ног Да ној ли ће вог вр шња ка 
не срећ ног Миљ ко ви ћа ко ји је пе вао оде, зна те већ ко ме, 
Да ној лић је у два на е стак сти хо ва дао не са мо ак ту ел ну 
по ли тич ку пе сму, стра ви чан ко мен тар и је зи во ис ку ство, 
не са мо сво је већ и мно гих дру гих југослављана (ка ко би 
ре као дру ги је дан од ли чан и не ла жни пе сник – већ по кој
ни и ду бо ко тра гич ни Ми о драг Ста ни са вље вић; за што о 
Ста ни са вље ви ћу, у сво јој књи зи, не што не за пи са? За што 
је ишао, уз гред бу ди ре че но, до бро ута ба ним пу те ви ма? 
Зар су они нај си гур ни ји?) : да ли је та сли ка пунепразни
непро из вољ на, не у вер љи ва, на пи са на због не ког про фи та 
(као то ли ке пе сме у сла ву дик та то ра), или ју је на пи сао 
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чо век, ко ји се по твр дио као од ли чан есе ји ста, пре во ди
лац, по зна ва лац на ше и свет ске по е зи је?

„Чи ме је и ка ко пе сник до при нео да ње гов стих скра ти 
ти ра ни нов жи вот?“ (Јер ков, 247). 

А шта је тзв. це ње ни ту мач чи нио и ура дио у исто вре
ме ко је спо чи та ва пе сни ку? По сле то га, за што бих чи тао 
да ље, пи тао сам се; али сам ипак до чи тао до кра ја, по
ма ло згро жен др ско шћу овог ту ма ча, ко ји се, ето, усу дио 
да со ли па мет јед ном књи жев ни ку – ко ме (она ко од ока, 
ка ко он ина че про це њу је на бр зи ну) ни до чла на ка ни је! 

Чо век ко ји је по ста вио то пи та ње уоп ште ни је раз у
мео пе сму ко ја му је по слу жи ла као по вод за ту ма че ње; 
шта ви ше „члан чић“ је на пи сан не да би се ар гу мен то ва ло 
Да ној ли ће во пе снич ко од у ста ја ње, не да би се по ја сни ла и 
при бли жи ла „јед на стра шна, ра зор на ди ле ма ко ја по га ђа 
де ло Ми ло ва на Да ној ли ћа ви ше не го пи та ње успе ло сти 
не ког ње го вог пе снич ког или про зног са ста ва“ (Јер ков, 
242), већ из не ких дру гих по бу да… Ко је баш и не ма ју ни
ка кве ве зе са по е зи јом..

На ше сти по глед

Наметачкишаблон, огла ша ван под фир мом „Кри ти
ча ри би ра ју де сет нај бо љих“. НИН се по зи ва на не ка кву 
сво ју тра ди ци ју, ко ја је офи ре но на ме тач ка. Те ранг ли сте 
не вре де ни лу лу ду ва на. Пре ви ше од де се так го ди на на
пи сах да ђаволиодлазе,амајмуни(не)долазе.

Ка ко сам се пре ва рио, ка ко смо се пре ва ри ли! До ста 
је Ср би ји – на ме тач ког, би ро крат ске књи жев но сти, фа во
ри зо ва ња ауто ра бли ских вла сти ма и вла да ју ћим пар ти
ја ма! До кле ће да пи шу о по е зи ји, да про це њу ју по е зи ју, 
пра ве ан то ло ги је, пра ве ли сте де сет нај бо љих, или нај чи
та ни јих књи га по е зи је, про зе – за осве до че не на ме тач ке 
не дељ ни ке, за лу та ли у књи жев ност, ра зно ра зни љу ди, 
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па и про фе со ри уни вер зи те та, ко ји има ју ве зе са по е зи
јом оно ли ко ко ли ко и Скер лић саАбрашевићемиПроком
Јовкићем?

По гле дај те ви та „ме ри ла“ и ту кри ти чар ску до след
ност! По гле дај те ви ту др скост и спе ци ја ли зо ва ност за 
укривање других и друкчијих! Ре ци мо – рангли ста М. 
Пан ти ћа (НИН, 30. де цем бар 2010, 64–65). Он твр ди да 
је „ма ло из у зет них“, а ко ће, мо лим вас, по ве ро ва ти да је 
ус пео да про чи та све ре ле ват ни је што је штам па но или 
пу бли ко ва но од пе снич ких књи га то ком 2010. го ди не! 
Чо век пи ше о пе снич кој про дук ци ји, али на ви јач ки, ко
те ри ја шки, да не упо тре бим аде кват ни ји из раз. Кад упо
ре ди те Пан ти ћев спи сак „не и зу зет них“ са „из у зет ни ма“, 
тј. са де се так књи га ко је је ода брао, и ка да уз ме те у об зир 
оно што би по овом кри ти ча ру би ла по е зи ја („малалична
религија,мантразапуноћу,заинтезитетсамоосећања“), 
он да вам ни ка ко не мо же би ти ја сно ка ква је у ства ри раз
ли ка из ме ђу неизузетних и изузетних? А раз ли ка би тре
ба ло да по сто ји. И ме ри ла би тре ба ло да по сто је. На том 
спи ску тзв. из у зет них, мо гле су се на ћи пе сме Ми ро љу ба 
То до ро ви ћа, са свим си гур на и књи га Зо ра на М. Ман ди ћа 
Богупродавнициогледала, и још не ко ли ко, ко је Пан тић 
ни ти спо ми ње, ни ти је чи тао. Ко ли ко је Пан ти ће ва ли ста 
праг мат ска, про ти ву реч на, без ика квих ме ри ла, по твр ђу
је и ње го ва бе стид на не до след ност: „Следилиста,азбуч
нимредом,изузимајућиместобр.1.Некоувекморабити
први,иувексразлогом.“ Ха уг!

Био би бож ји бла го слов да овом чо ве ку ко ји је за лу
тао у књи жев ност ово бу де и по след ње вред но ва ње и да 
се укло ни и из ли те ра ту ре и са фа кул те та – не ка га ње
го ви пар тиј ски дру го ви по ша љу у ди пло ма ти ју, крај ње је 
вре ме!…
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VI

Из ка ран ти на

Из ве штај из ма на сти ра за спа ва че

1

Опет то, исто

Ни сам имао сре ће са мно гим ру ко пи си ма сво јих књи
га. По не ки од њих бе ху за то че ни код бе о град ских из да ва
ча (до ми нант них мо но пол ских ко му ни стич ких из да ва ча, 
да им не на во дим име на, јер би им учи нио услу гу!), као 
на ро би ји. Као да је те ру ко пи се не ко „увра чао“. Ако ми
сли те да ја са да, мно го го ди на ка сни је, све ово пи шем, 
ка ко бих по ку шао да ски нем „враџ би ну“ са чи та вог ни за 
мо јих на сло ва ко ји су штам па ни ока сне ло, и опет у не
згод но вре ме, грд но се ва ра те. Не пи шем ни ме мо а ре, ни 
ме мо ран дум. У ја ну а ру 1994. го ди не по ку ша вао сам да 
сре дим сво ју се о ску би бли о те ку, али по ли це су за у зе ли 
(не ко ли ко ду жних ме та ра) днев ни ци и бе ле жни це, ко је 
сам во дио од нај ра ни јих да на!… На го ми ла ло се… Шта да 
чи ним са свим тим днев ни ци ма и бе ле жни ца ма, ко је су 
већ по че ли да на гри за ју вла га, го ди не и ми ше ви, по не
ке пре тво рив ши у фи ну па пир на ту пле ву? Да их ба цим 
у ста ро зар ђа ло гво жђе, као што је мно го шта од ба че но? 
А мо жда да пре ли стам и чи там све то по но во? За што? Да 
бих се у ог њу стра да ња осве стио и за си јао као уси ја но гво
жђе? Док сам ли стао не јед ну бе ле жни цу, у ко ји ма је би
ло све га и сва че га, од лу чио сам да ус кра тим за до вољ ство 
књи жев ним ле ши на ри ма, јер би они си гур но по сле мо је 
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смр ти по све му то ме ро ва ри ли не сна ла зе ћи се у мо ру ру
ко пи сне за о став шти не. 

Ја сам во дио све те бе ле жни це не да би их об ја вљи вао. 
И та ко чи та ву јед ну зи му пре гле дао сам без број не стра ни
це, по ку ша ва ју ћи да са знам на шта сам про тра ћио мно ге 
да не, ме се це, па ако хо ће те и го ди не, нај бо љи део жи во та, 
твр до ре шив ши да се сте сним, на прег нем и осве стим, да 
се по кло ним, ока дим и за пе ча лим, да по ђем пу тем Бо га и 
ко ва ча. Ко вач по не кад од ба цу је гво жђе ко је му се не до
пад не. Узи ма не ко дру го и ви ше пу та га ба ца у огањ и по
но во ку је, да би ис ко вао од ње га не што са свим друк чи је, 
ко ри сни је, мо жда и ле ше? Те зи ме ја ни сам ура дио мно
го, осим ка та ло ги зо ва ња. Ве ру ју ћи да ме Бог ни је од ба цио 
по сле пр вог жа ре ња не го ме је ба цао у ва тру мно го пу та, 
да би од ме не ис ко вао не што нео че ки ва но, пре ка ље но…

2

20. ја ну а ра 1985. у дну стра ни це јед не књи ге за бе ле
же но је мо јом ру ком: Несмемдозволитидамеисторијска
грађапрогута,јањуморамсварити!Мај ка ме је ро ди ла 
пре два де сте, пре мла да. Бра та је ро ди ла пре ва лив ши два
де сте и пе ту, ре ла тив но мла да. Го ди не су та да би ле огром
не… Да, чи ни ми се да је мо је де тињ ство има ло две епо хе. 
Пр ва је тра ја ла до по ла ска у основ ну шко лу, ре ци мо, до 
мо је осме го ди не. То јест до оног ле та ка да се ро дио мој 
мла ђи брат. Се ћам се то га да на, био је ав густ. 6. ав густ 
1957. го ди не. Чу вао сам ов це са по се стри мама на стр њи
ка ма на за пад ном обо ду се ла у по љу пре ма Му ста пи ћу, 
кад смо у за ран ке до те ра ли ов це, под шу пом са сво до ви
ма у ве ли кој бе лој кор пи, не у ко лев ци, то сам за пам тио, 
ле жа ла је круп но гла ва бе ба… 

Сле де ћу бе ле шку на ла зим на јед ној од пра зних стра
ни ца Мемоара Стеф че Ми ха и ло ви ћа (1928) (ве ро ват но 
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на ста ла по сле Бо жи ћа 1986.). Миристамјана,подгерја
несарменарешоу,дуванскогдима,кафеБеоград,ул.Ло
леРибара5,собицасапосебнимулазом2х2,5m.Сећањена
одлазакнаславу,тј.СветогНиколуугосте,уКучевокод
теткаНаталије.Теснегуменечизме.Дављењесармомод
купуса.Маглаистуден.Тунели–сенски,каонски…Бездан
ранихуспомена… Зимаје,каонекада(уДоситејевојулици,
1969/70). Помешанимирисипреконоћисеужегнуибазде
каоципелечовекакомесеногемногозноје… Прозорисуза
мрзнути… Алиизнутрасупочелидасетопе… 

Плов но ста ње успо ме на при вла чи… „Времеуметно
сти јетешко, рестаураторско“, пи ше на јед ном ме сту 
Шклов ски. Не, не мам на ме ру да пи шем књи гу ни о пр
вој ни о дру гој епо хи сво га де тињ ства. Са мо бих да са
бе рем бе ле шке ко је сам већ не где за пи сао. Ре ста у ра ци ја 
бе ле шки, као што је ова, не ма сми сла. Не тре ба ни шта 
до те ри ва ти! Плов но ста ње успо ме на по не ка да је зна ло 
да тра је са ти ма, не да ни ма. Ве ли ке ле де не сан те су на до
ла зи ле из за бо ра вље них бес крај них про сто ра ан тарк ти ка 
де тињ ства и то пи ле се пред мо јим очи ма, пла ве ћи со бу, 
ули цу и кварт и град, ко ји се упли тао у мој жи вот сво јим 
чу до ви шти ма…

3

Зо на де ло ва ња 

Заветине су би ле у упор не у по ку ша ва њу и за ла га њу 
да се упо зна, пред ста ви и „она дру га, не до вољ на по зна
та Ср би ја, она што је да ле ко од вла сти, сва ке вла сти, и 
по ли ти ке“.

Пр ва књи га об ја вље на са за штит ним зна ком „За ве ти
на“био је ро ман ДневникзаСенковића. За тим су се ре
ђа ли дру ги на сло ви и ча со пи си то ком де це ни ја. То ком 
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два де сет и пет го ди на по сто ја ња, „За ве ти не“ су об ја ви ле 
ви ше од сто ти нак на сло ва пр вен стве но срп ских пи са
ца, али и ру ских, ру мун ских. При зи ва ју ћи пло до но сне 
пљу ско ве нео п ход не срп ској кул ту ри и књи жев но сти, 
жи го са ној ду го го ди шњом мо но пол ском из да вач ком „су
шом“, јед но у мљем, по чео сам да об ја вљу јем књи ге, у са
рад њи са дру гим пи сци ма, умет ни ци ма, из да ва чи ма и 
до бро тво ри ма. 

До кра ја 20. ве ка „За ве ти не“ се кре ћу у кру гу ма лих 
ти ра жа и че сто огра ни че них мо гућ но сти. Сре ди ном 2003. 
го ди не, „За ве ти не“, по кре ћу еди ци ју ди ги тал них, елек
трон ских књи га. Пу бли ку ју књи ге, или де ло ве књи га ис
так ну ти јих и пер спек тив ни јих пи са ца, ко ји баш ни су по 
во љи ни еста бли шмен та, ни вла сти. „За ве ти не“ на тај на
чин, излазеизпаклаилигетамалихтиража,послескоро
двадесетгодинапостојања. 

Ми си ја „За ве ти на“ је не скри ве на: на јед ној стра ни, 
раз би ја ње из да вач ких мо но по ла, а на дру гој по ку шај да 
срп ска кул ту ра и са вре ме на књи жев ност пре ла зи пре ко 
уна пред за да тих гра ни ца и ба ри је ра.

По је ди на де ла срп ских пи са ца оку пље них око „За ве
ти на“, по чи њу да сти жу до чи та ла ца, пре во ди ла ца и при
ја те ља ши ром зе маљ ске ку гле. По во дом сво га 25 ро ђен да
на, „За ве ти не“ су омо гу ћи ле по се ти о ци ма зва нич ног Ве ба 
бес плат но пре у зи ма ње на де се ти не ди ги та ли зо ва них књи
га и ча со пи са. Ме ђу ди ги та ли зо ва ним де ли ма на ла зе се 
књи ге зна чај них пи са ца – срп ских и ру ских, ру мун ских, 
спи сак је им по зан тан: Ње гош, Вла ди мир Одо јев ски, Мак
си ми ли јан Во ло шин, Ви но ку ров, Ка лин Вла си је, Га бри јел 
Ста не ску, Алек сан дар Лу кић, Иван Ши шман, Вла ди мир 
Ја гли чић, Ко ли Ивањ ска, Ми о драг Мр кић, Са ва ти је Иг. 
Ми тро вић, Ми ха и ло Лу кић, Ла у ра Бар на, Ми ро слав Лу
кић и мно ги дру ги…

До са да су „За ве ти не“ об ја ви ле са бра на де ла не ко ли ко 
срп ских, ру мун ских и ру ских пи са ца.
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„За ве ти не“ су и по кре тач и не ко ли ко стал них књи
жев них кон кур са ко ји су на и шли на нео че ки ва ни од јек у 
јав но сти. 

„За ве ти не“ су кра јем ми ну лог ве ка осно ва ле и две 
књи жев не на гра де – „Др во жи во та“ и „Ам блем тај ног пи
сма све та“ – ко је су ко рек тив не, не нов ча не: до де љу ју се 
по сле свих дру гих у Ср би ји.

По след њих го ди на Заветине по ста ју по кре та њем 
елек трон ског „Са зве жђа За ве ти не“ на свет ској Мре жи 
„знак пре по зна ва ња, по ве зи ва ња, удру жи ва ња, по ма га
ња“. Пру жа ју ћи при ли ке ка ко они ма ко ји тек до ла зе та ко 
и дру гим пи сци ма скрај ну тим, из ко зна ко јих раз ло га, на 
пе ри фе ри ју срп ске књи жев но сти…

4

Усред сре ђе ње

„Питајусељудинајчешће:Коћенапослеткупобедити?
Нетребатодапитајунашегенерације,којесупобедеви
деле,живеле,ицениле.Издоброусредсређенихинтелиген
цијатребасепитати:Коћеостати,остатисаставом
идржањемсвогабића?Остађенајбољи.Духовноиморал
нонајбољи.Имеђувеликимаималимаоникојисунајбо
љи.Чимећесвевеликиодолеватиистојати,тојењихова
ствар.Нашајебрига:малинарод.Усамљенисмомного.И
потребнијенам јеодсвихорганизацијаусредсређење,од
сустворасејаностиизаборавности.Требадасмокаоонај
безбројзракаштојеужижисамоједнатачка;требада
смоинтелигентнасвест.Тонамјежижаиконцентрација.
Начемудругомбисмосеимоглиусредсређивати?Злата
немамо; великеиндустрије за конкуренцију немамо;ми
стицизмаиопсеневеличиненемамо.Остајенамконцен
трацијадухаипамети,идисциплинаморала.(…)Имамо
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дасеусредсредимоубићу,језику,моралуиБогу.Јертосу
стварисакојимасеостајепослератова,победаипораза.
ПоследњуравнотежууспостављаБог,последњеодрасешто
светчува,тојењенарелигијаињенморал…(Иси до ра Се
ку лић, Изравнања, Гу тен бер го ва Га лак си ја, Бе о град 2000; 
есеј „Усред сре ђуј мо се“, 59–60; при ре дио и по го вор на пи
сао Јо ван Пеј чић)

Блок раз у ме ва жност ре ли ги је и зна чај ми сти ке. По
е зи ја је по ве за на не рас ки ди вим ве за ма са ре ли ги јом и 
ми сти ком. Ви на вер бри љант но де фи ни ше из че га се по
е зи ја са сто ји, он зна ње не тај не, иако не све: „Поезијасе
састојииодслика,иодигреречи,иодмузичкогдрхтањаи
одстојезапогођенеилинаслуђенеподударностисанеким
током,некимритмом,некимпадом,некомнеизбежношћу
израженекатастрофекојаје,самимтимштојеуједном
тренуткуухваћенједанњенблесак,једанњенсевочију,до
чарана,дослућенаидовршена.“

Пе сни ци из ме ђу два свет ска ра та уло жи ли су мно го 
на по ра, те шког по ни ра ња, и до сти за ли су не бла го дар не 
ек ста зе. Ме ђу тим, ду ги низ го ди на, по сле Дру гог свет ског 
ра та, они су – маргинализовани.

Да ли су у срп ској кул ту ри 20. ве ка пи сци у нај ши
рем сми слу ре чи би ли до вољ но му дри и до вољ но сна жни 
у раз до бљи ма смењивањавремена?

Од го вор је од ре чан, а за што? – То тре ба по ка за ти.
Ни је сјај но за срп ску кул ту ру и књи жев ност 20. ве ка 

што и о нај зна чај ни јим ње ним пе сни ци ма не по сто је мо
но граф ске сту ди је, не ма их до вољ но, или су пи са не на на
чин не под сти ца јан…

Ви на вер зна да се у срп ској књи жев но сти, ма ко ли ко 
то не ко ме за зву ча ло пре гру бо, из бе гао ум ни и ду хов ни 
на пор. „Избеглисмомистичноискуство.Избеглисмопе
сничкилавиринт.Нашинајбољиљудиизбеглисунапорду
ховниинедадошеакцентедубокенитоковепотсвесне…“
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Ма ло је тек сто ва о од но су ре ли ги је и ми сти ке у срп
ској књи жев но сти ХХ ве ка. Код Ру са, ре ци мо, Алек сан дар 
Блок, на са мом по чет ку ХХ ве ка, у днев ни ци ма и бе ле
жни ца ма о то ме раз ми шља; за пи су је. Блок зна за глав ну 
ствар, он је бли зак ствар но сти сво је ро ђе не пе сме, ње не 
при сне су шти не, ње не ствар не раз вој не гро зни це…

SantaMariadellaSalute је из ван ред на пе сма, ко ли ко 
мо дер на, то ли ко и древ на, ди ван при мер спи ри ту а ли за
ци је: из ме ђу ње них ре до ва је чи тав је дан свет. Кроз чи тав 
20. век – ни је над ма ше на!

При ме ће но је већ да је 20. век по ку шао да из на ђе не
ка кву сред њу вред ност за Ла зу Ко сти ћа; ни је пра вед но ва
ло ри зо ван; ако је и би ло по ку ша ја, упро па шће ни су. Не ма 
ко нач ног исто риј ског су да о Ко сти ћу: на ше је уве ре ње да 
ће се Ко сти ће ва вред ност у срп ској кул ту ри бу дућ но сти 
по ве ћа ва ти са про до ром умет но сти бу дућ но сти, ко ју ми 
ра до на зи ва мо као и не ки дру ги ауто ри на кра ју 20. ве ка: 
бо го чо ве чан ски ре а ли зам. По зи ти ви зам дру ге по ло ви не 
20. ве ка у срп ској књи жев но сти и кул ту ри, у ства ри, по ти
снуо је пра ве вред но сти, или их свео, на не ку сво ју „ме ру“. 
Због то га ни је на од мет још јед ном по раз ми сли ти о це ли
ни, ли цу и на лич ју срп ске кул ту ре и по е зи је 20. ве ка…

Да кле, као чо век ко ји је имао ду бо ку свест о умет но
сти, о ње ној су шти ни, Ко стић је мо дер ни ји и на пред ни ји 
умет ник од мно гих ко ји су до шли и на мет ну ли се го то во 
по ла ве ка по сле ње го ве смр ти. 

След бе ни ци иде ја С. Мар ко ви ћа и пред став ни ци бо
го бор ча ких тен ден ци ја ни су се про сла ви ли ства ра њем 
ве ли ке умет но сти. Уне ли су у срп ску кул ту ру и по е зи ју 
20. ве ка – не што штонемавезесахармонијомиправом
суштиномкулта.

О то ме сам на пи сао књи гу, још пре не ко ли ко го ди
на. На пи сао сам је и обе ло да нио о свом тро шку. По сто ји 
текст ко ји сам на пи сао (или тач ни је ре че но: уоб ли чио) 
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не где у вре ме, ка да је тре ба ло штам па ти но ви ро ман Реч
никпрототипа, тре ће из да ње ан то ло ги је Несебичанмузеј 
и књи гу есе ја Религијапоезије. Не где је би ло за пе ло, као 
и обич но, не у ме ни – из ван ме не. Тре ба ло је по пу сти ти, 
по ву ћи се, или ба рем за ста ти, ја то ни сам мо гао. До жи
вља вао сам као фа тум, као по раз, као под му кли уда рац 
из за се де. Као прст Суд би не. А то ни је би ло то. То је би ло 
не што дру го. Не што три ви јал но.

Па ипак је би ло муч но, као не ла год на по ми сао да сам 
се усу дио да из да јем сво ја Де ла – 35 књи га, без ми ни мал
не фи нан сиј ске пот по ре. То је био пре го лем за ло гај, го
то во не мо гу ће, лу дост, ва пај из нео пи си вог ка ран ти на, и 
ја сам се на то усу дио. По се до вао сам 1/4 ти ра жа дру гог 
до пу ње ног из да ња ан то ло ги је Несебичанмузеј, и по ну дио 
сам то не ким сред њим и основ ним шко ла ма, као и ма тич
ним би бли о те ка ма Ср би је у по ла це не. Ма ло је, то јест не
ко ли ко про це на та при хва ти ло по ну ду. То је би ла за стра
шу ју ћа ствар, си ту а ци ја. У исто вре ме рас пи сан је јав ни 
кон курс Гра да Бе о гра да за от куп књи га, на ко ме ни сам ни 
по ми шљао да уче ству јем, по у чен ло шим ис ку ством (ми
ну лих го ди на). Баш тих да на ка да се за вр ша вао кон курс 
за от куп књи га, про па ла је при пре ма Речникапрототи
па (квар ком пју те ра). Имао сам ути сак да се све уро ти ло 
про тив ме не, ма да ни је би ло та ко. Љу ди на ко је сам био 
упу ћен, они, да кле, за ко је сам сма трао да су ми бли ски 
и да зна ју шта ра дим, као да су про па ли у зе мљу. Не код 
јед ног при ме тио сам, што ми је ра ни је не ка ко из ми ца ло, 
стра шне симптомескривенесујете.

Заштобимипомогли?Неједанмеђуњимајесањаода
урадиизаокружионоштосамјавећучинио,пазаштоби
мипомогли?Да кле, ја сам опа сно и не за др жи во под ри вао 
њи хо ву су је ту, чи та во њи хо во по сто ја ње… При ја тељ ства 
су про же та ли це мер јем; че сто ли не ра не јед на чи не са две 
и ви ше не по зна тих. Из бе га вао сам да ре ша вам те јед на
чи не, да се ба вим ма те ма ти ком, што је би ло гре шка…



167

Ствар не про бле ме срп ске књи жев но сти уочио је Ви
на вер уочи Дру гог свет ског ра та, уви ђа ју ћи „не до ста так 
ре ли ги о зног ис ку ства, из бе га ва ње ми стич ног ис ку ства, 
нео ства ре ње ду жно сти и ци ље ва ста ри јих књи жев них ге
не ра ци ја.“ – По треб но је, ка ко пи ше Ви на вер, „дасеизве
снестваринепреживесамоличноиуускомкругунегодасе
прометнуикрозотпоре,заносе,неодређенаинеочекивана
осећањаразнихкњижевнихслојева.Ипоштотаквихот
поранисмоимали,стварисукњижевнеипакчуваленешто
горкоинедоследноусеби.Поредтоганисмоизрадилитра
дицијеиформекојесумоглепостатииостваритиседасу
нештомасебилепозваненасарадњу.Теформепојединцима
нисубилепотребне;појединцисуотишлидаље,али,остав
шинедограђенеинедоречене, оне сулишилеи ствараоце
чврстогослонцаубезобличјуутисака.Намапресвегане
достајеуживомписаномстилурелигиознетрадиције.По
јединцисуотишлидаљеодмасаинису,радимаса,морали
дастварајурелигиознекњижевнепокушаје,везујућиихза
давнашњипоредаксакојимјетребалоосвештатинерас
кидљивувезу.Коимауговору,умисли,уопштењутуиз
разнутрадицију,њемуонаолакшаваиомогућавајасност
унутрашњегживота,којисенеопчињујењоме,алиуборби
илиусагласностисањомдолазидоновихпроникнућа,до
прецизности,додаљегодређеногозарења.Чакизадухове
дубоконерелигиознетајетрадицијанеопходнопотребна.
Башдоследнимскептицимапотребно једасепо зо ву на 
не у ми тан фа на ти зам, да би га про кле ли…“

Ко ли ко у срп ској књи жев но сти пр ве по ло ви не 20. ве
ка, па до брим де лом и дру ге, има го то вих де фи ни тив них 
пе снич ких из ра за,„ко ји би би ли ко нач на све до чан ства“, 
по треб на срп ским пе сни ци ма пр вих го ди на тре ћег ми ле
ни ју ма, да би се мо гли не са мо њи ма ус про ти ви ти, или са 
њи ма пор ва ти не го и да би се сна шли и у ро ју и у ти шми 
дру гих чув ста ва, да би им се мо гли не са мо од у пре ти не го 
и огра ни чи ти, оиви чи ти и из ви ју га ти?
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Иси до ра Се ку лић у Српскомгласу (25. IV 1940) пре по
ру чу је бу ду ћи ма: концентрацијудухаипамети,идисци
плинуморала.

Ко ли ко то га иима, че тр де се тих, пе де се тих, шез де се
тих, се дам де се тих, осам де се тих го ди на ми ну лог ве ка? И 
шез де се так и не што го ди на доц ни је – у дру штве ном и јав
ном жи во ту, у те ку ћој ли те ра ту ри?

Ма ло. Пре ма ло.
Шта мо же ви де ти чо век ко ји ба ца ду ге по гле де уна зад?
Цр њан ски је срп ске офи ци ре – по бед ни ке, осло бо ди

о це, при ка зи вао као „пси хо ти ча ре“. „Неодољивосенамеће
утисакдајеоваквоприказивањесрпскихофицираупри
поветкама„Великидан“и„Рај“–каопсихотичара,чуда
каипијанаца–кодЦрњанскогбилопрограмирано“, (Не
дељ ко Је шић, МладиЦрњански, На род на књи га, Бе о град 
2004, 90, по гла вље „Цр њан ски без офи цир ског мун ди ра“). 
Је ши ћу се чи ни да је на ова кво при ка зи ва ње офи ци ра – 
по бед ни ка мо гла ути ца ти и „Цр њан ско ва скло ност да у 
свом књи жев ном на сту пу бу де пр ко сан и про во ка ти ван 
до др ско сти“.

Је шић на во ди је дан још дра стич ни ји при мер у „Ве ли
ком да ну“, „гдесеуописухаосаибезвлашћауданимапред
долазаксрпскевојскепомињеиједан‘ноћнисудзаклопљен
краљевомсликом’.

Провокацијасеогледалаутомештонијереченонаког
секраљамисли,ка ко пи ше Је шић. Но,уСа бра ним де ли ма 
1930.Црњанскије,претпостављамоневољно,речкра ље
вом замениоФранц Јо зе фо вом;ауСа бра ним де ли ма из
1966.уклониојетуисправку“(Је шић, 91).

На тој ма лој ства ри се огле да Цр њан сков став пре ма 
– исти ни…
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5

Без да на књи жев ност

По сто ји ли та кво не што? Мо же ли се де фи ни са ти, 
опи са ти? 

Шта то, у ства ри, зна чи? Је ли то не до сти жни ства ра
лач ки иде ал, хи ме ра? 

„Пра ва умет ност је пре све га она, ко ја у на ма по мак не 
ка кву осе ћај ну жи цу, она ко ја нас уз не ми ри у нај ин тим
ни јим осе ћа ји ма“, ка же Инг мар Берг ман.

Мо же мо ли то узе ти као не ка кву по ла зну нај при бли
жни ју осно ву без да не књи жев но сти?

Или је мо жда, од мах на по чет ку, нај бо ље по ћи од 
тврд ње да је без да на књи жев ност не што што што сто ји на
спрам тзв. офи ци јел не, зва нич не, би ро крат ске књи жев
но сти? Али то би зна чи ло да же ли мо да опи ше мо не ки 
фе но мен на осно ву не га ци је, зар не? Зна ли се, уоп ште, у 
срп ској књи жев но сти, кул ту ри, јав но сти, зна ли се до вољ
но о – тзв. би ро крат ској књи жев но сти, је ди ној ко ју смо, 
у ства ри, има ли то ком ми ну лог, 20. ве ка? И ни је ли оно 
што се о то ме зна не ко не пот пу но зна ње, ко је је опа сни је 
од не зна ња?

То што се зна о без да ној књи жев но сти је ка пљи ца, то 
што се о њој не зна је – мо ре.

Мо гу ће да сте ове ре чи Си о ра на већ не где про чи та ли? 
Из ви ња вам се, ако је та ко, што ћу вас по но во под се ти ти 
на њих.

„Све ци опо на ша ју Бо га под не све сним цар ством пр ве 
успо ме не.

За сва ког чо ве ка, Бог је пр ва успо ме на.
За што сва ки лу дак раз го ва ра с Бо гом, или, чак, за ми

шља да је Он? Из гу бив ши по сто је ћи са др жај ме мо ри је, 
у ње го вом су би ћу очу ва не са мо ње не ду би не, пра ста ре 
ме ђе успо ме на…“
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По сто ји ли ди рект на ве за из ме ђу Бо га и без да не књи
жев но сти? Си о ран се у мла до сти, ка да је био Чо ран, и ка
да се по ве ћа ва ло ње го во оча ја ње – са сва ким до ди ром са 
зе мљом, при се ћао Ма тил де из Ма де бур га и ње них ре чи 
упу ће них Бо гу: „До но сим Ти сво ја пе ва ња: она су уз ви
ше ни ја од пла ни на, ду бља од мо ра, ви ша од обла ка, про
стра ни ја од ва зду ха. Ка ко се зо ве ова пе сма? – Же ља мо га 
ср ца. Оте ла сам је све ту…“ Да ли су ове Ма тил ди не ре чи 
опис, при бли жан опис без да не умет но сти?

За др жи мо се још ма ло код Си о ра на, цр кве, све та ца, 
све ти ца, Хри ста и от кро ве ња. 

„Цр ква је увек с пу но опре за и ре зер ве гле да ла на 
лична от кро ве ња све та ца, на она где су Бо га ме ша ли са 
сво јим жи вот ним то ко ви ма и ин тим но сти ма. А зар ни су 
упра во ова нај и скре ни ја и на ма нај бли жа?“ Офи ци јал на 
от кро ве ња су без лич на; ко га она за ни ма ју? „От кро ве ње је, 
до и ста, лично; ипак, не мо же мо се уме ша ти а да не про
бу ди мо Бо жан ску љу бо мо ру“. Ка ко раз у ме ти Си о ра на? 
До слов но? 

У ка квој су ве зи от кро ве ње и без да на књи жев ност? У 
ди рект ној, или ин ди рект ној ве зи?

Има ли чвр стих ве за из ме ђу уса мље но сти, сре ће и не
сре ће, и без да не књи жев но сти?

Си о ран је твр дио да сва ко ве ру је у Бо га да би из бе гао 
муч ни мо но лог са са мо ћом. Јер Бог се ра ду је сва ком ди
ја ло гу, ка ко пи ше Си о ран, и не љу ти се што смо га иза бра
ли као из го вор за на ше уса мље нич ке ту ге.

„Уса мље ност без Бо га чи ста је лу дост. У ње га сме шта мо 
сво ја лу та ња и та ко ле чи мо ср це и ра зум. Он је вр ста гро
мо бра на. Јер Бог је до бар проводник без ту ге и без на ђа“. 

Али не од во ди ли нас ова при ча о Бо гу, са мо ћи и от
кро ве њи ма све да ље од од го во ра на основ но пи та ње: шта 
је без да на књи жев ност? Има ли то га уоп ште?

На свет ској мре жи по сто ји је дан блог Бездана
уметност. 
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Безданауметност? Да ли у на шој кул ту ри и ли те ра ту
ри има пра вих од го во ра на ово пи та ње? Тај из раз „без да
на умет ност“ пр ви је упо тре био код нас је дан пе сник, сре
ди ном 20. ве ка, пи шу ћи о умет но сти ја пан ског др во ре за, 
као зна лац и есе јист… Би ло је то пред сам крај жи во та то
га пе сни ка, уз гред бу ди ре че но, ко ји се у нај бо љим сво јим 
пе снич ким оства ре њи ма на ги њао над без да не умет но сти. 
Дру ги је дан ми сли лац пи шу ћи о кру го ви ма, ве ли: „Око 
је пр ви круг, а хо ри зонт, ко ме оно да је об лик, дру ги. Та
ко се по на вља сву да у при ро ди, та пр во бит на фи гу ра, без 
пре стан ка. Она је нај ви ши ам блем тај ног пи сма све та…“ 
Емер сон, јер о то ме ми сли о цу је реч, од го не та ју ћи за го
нет ку мно го стру ког зна че ња прали ка кру га тра жио је и 
до ка зао дру гу ана ло ги ју: „да се сва ки рад да над ви си ти. 
Наш је жи вот вре ме или рок, за ко ји тре ба да упо зна мо 
исти ну: да се око сва ког кру га мо же по ву ћи дру ги; да, у 
при ро ди, не ма кра ја не го, да је сва ки крај ујед но и по че
так; да иза сва ког да на, ко ји про ла зи, но ва зо ра свиће; да 
се ис под сва ке ду би не, отва ра но ва, још ве ћа ду би на“. Тај 
блог, на ко ме то пи ше, уса мље но је остр во ме ђу зве зда ма, 
где су ак тив но сти усме ре не на ства ра ла штво и про дор де
ла Алек сан дра Лу ки ћа у свет. Овај пре све га пе сник, есе
ји ста и агил ни уред ник и из да вач, за слу жан је и за осни
ва ње јед не са свим но ве књи жев не на гра де („Го спо ђин 
вир“, по чет ком 2008, Цен тар за кул ту ру и Еди ци ја Бра
ни че во, По жа ре вац). То је – пре све га – ан ти би ро крат ска, 
го ди шња на гра да; до де љу је се за нај бо љу књи гу по е зи је, 
ро ман или књи гу есе ја/огле да. На гра да се до де љу је пр
вен стве но по је дин ци ма ко ји се у сво јим де ли ма су о ча ва
ју са ум ним и ду хов ним на по ром, ми стич ним ис ку ством 
и пе снич ким ла ви рин том. На гра да се до де љу је ауто ри ма 
ко ји „уме ју да ожи ве на ше ду би не, да си ђу у ми стич не 
ви ро ве и да по це ну на по ра це лог би ћа да ју де ло ко је има 
и сву драж но ви не, па и оно сме шно тр за ње зби ља жи вих 
не ра ва, зби ља са пе тих спре го ва“. На гра да се до де љу је у 
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дру гој не де љи ме се ца ма ја, у окви ру књи жев них су сре та 
„Без да на умет ност“.

На гра да је до са да до де ље на два пу та – али ни су одр
жа ни књи жев ни су сре ти по све ће ни без да ној умет но сти, 
јер – ко би о тој не по зна ни ци, да нас, ко ли ко и ју че и пре
кју че, код нас мо гао го во ри ти? Про фе со ри уни вер зи те та? 
Ко ји про фе со ри? Во лео бих да чу јем не ко име. За и ста. 
Мо жда би о то ме мо гли да про го во ре по не ки пе сни ци
кри ти ча ри, ако и та ре ђа вр ста у од у ми ра њу код нас ни је 
са свим од у мр ла.

Све тост има свој ме тод и то је бол, и свој циљ и то је 
Бог.

И без да на умет ност има свој ме тод и то је круг, око 
ко га се мо же опи са ти дру ги, тре ћи круг, и та ко у бес крај, 
и свој циљ и то је Ам блем тај ног пи сма све та…

*

Шта зна че ове ре чи:
„Пре ма ло пе сни ка по зна је ге не а ло ги ју. Кад би је по

зна ва ли, не би ре кли: Ја, већ: Бог. И не за то што је он из
вор су за – ње го ве су очи овла же не са мо да хом смрт ни ка 
– јер ми не мо же мо друк чи је пла ка ти не го у Ње му. 

Бож је су зе, на ше су. Све ци не ма ју по тре бе да то зна ју. 
Што се Бо га ти че, он не тре ба да зна да има смрт ни ка ко ји 
ис па ра ва ју на зве зде. Упла шио би се и сво јим дрх та њем, 
стре сао су зе, а ми би смо не ста ли у соп стве ном мо ру…“?

Ко ли ко је то га би ло ов де и та мо, са ве сти, ју че и 
пре кју че?

Ко ли ко то га има ов де и та мо, са ве сти, да нас?
За то што не ма са ве сти, или за то што је има та ко ма ло 

– о без да ној књи жев но сти се углав ном ћу ти, или се због 
ње уз ди ше. А те ла ли се о офи ци јал ној умет но сти, зва нич
ној, би ро крат ској…
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6

Но ва осе ћај ност (раз го вор са по во дом) 

– Већ ду же вре ме не из ла зе књи жев ни ча со пи си ко је 
сте осно ва ли и штам па ли о свом тро шку: ТрећаСрбија, 
Идентитет, Посебнапородичназаветина, ОркестарСУЗ? 
Ис пла ти ли се штам па ње књи жев них ча со пи са да нас? Да 
ли је мо гу ће штам па ње књи жев них ча со пи са без по др шке 
дру штва, др жа ве, фон до ва или фон да ци ја, или без по мо
ћи из ве сних до бро тво ра или фи лан тро па?

Овим пи та њи ма за по чи ње мо раз го вор са го спо ди ном 
Бе ла Ту ка дру зом (књи жев ни псе у до ним Ми ро сла ва Лу
ки ћа, 1950– , Ср би ја), уред ни ком, пе сни ком, из да ва чем, 
осни ва чем две углед не књи жев не на гра де, ко ор ди на то
ром ути цај ног књи жев ног и кул тур ног елек трон ског са
зве жђа „За ве ти не“ на свет ској мре жи – ко је је по ста ло 
сво је вр сни знак пре по зна ва ња, али и на де, за ве ли ки број 
умет ни ка и пи са ца, не са мо из Ср би је, ни ти са мо за пи сце 
са про сто ра бив ше СФРЈ.

Б.: Да нас још увек штам па ју не ке књи жев не ча со пи се 
у Ср би ји, па и оне ко је је пре га зи ло вре ме. Фи нан си ра их 
ло кал на са мо у пра ва, или ми ни стар ство кул ту ре, или они 
ко ји има ју па ра. Та кви ча со пи си из ла зе не ре дов но, два 
или три дво бро ја го ди шње; не ма ју сво ју ре дов ну чи та лач
ку пу бли ку; до бро су од штам па ни, ша ре ни као па па га ји. 
Да ми је зна ти ко то још чи та осим од го вор ног уред ни
ка, ко рек то ра, и по не ког мла дог са рад ни ка? Ве ћи на са
вре ме них књи жев них ча со пи са, или збор ни ка – те шких 
по не ко ли ко ки ло гра ма, од би ја ме. Па, и Ле то пис МС. 
По не ка да се до бра ча со пи сна тра ди ци ја с вре ме ном из
врг не у не што са свим тре ће…За то што сам био не за до во
љан ве ћи ном књи жев них ча со пи са у Ср би ји, још од 2000. 
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го ди не, ја сам по кре тао сво је књи жев не ча со пи се, и то
ком не ко ли ко го ди на, то јест, то ком чи та ве пр ве де це ни је 
но вог ми ле ни ју ма, ус пео сам да об ја вим, уз по моћ шта па 
и ка на па, пре ко сто ти нак све са ка, пру жа ју ћи та ко шан су 
мно ги ма…Отва ра ју ћи мно ге про зо ре на мрач ној ку ће ри
ни са вре ме не срп ске књи жев но сти, ко ја је вре ме ном на
ду ва на, као ка кво По тем ки но во књи жев но се ло.

По след њи штам па ни број не ког књи жев ног ча со пи са 
Заветина, био је ОркестарСУЗ, кра јем 2009 – као да је то 
би ло пре то ли ко го ди на! Не ра сту ре ни део овог ти ра жа за
вр шио је у јед ној бе о град ској шу пи, где се но ћу мач ке па
ре! При зна јем да ни сам ус пео са из да ва њем штам па них 
ча со пи са на па па и ру, али ве ру јем да мо ји сил ни на по ри 
ни су би ли уза луд ни и да ће у ге не ра ци ји ко ја тек до ла зи 
би ти оних ко ји ће ићи мо јим тра го ви ма, во лео бих да то 
бу де без мо јих сим бо ла и сиг на ла.

Ста ре ћи, уви део сам да на ши књи жев ни ча со пи си гу бе 
бит ку и са вре ме ном и са дру штвом и са тех ни ком; па сам 
од лу чио, ба ве ћи се веб из да а ва штвом, пре све га уз по др
шку Go o gla, да из да јем, пу бли ку јем не ко ли ко ди ги тал них 
књи жев них ча со пи саОркестарСУЗ и Посебнупородичну
заветину, тј. Заветине (већ је у при пре ми!).

– Ра ни је сте об ја вљи ва ли у ра зним на шим ча со пи си
ма, а у по не ки ма из бро ја у број (Савременик); а по след
њих пар го ди на не об ја вљу је те? Је сте ли се за мо ри ли? 
Или вам ба ца ју тек сто ве?

Б.: Ја у ства ри, ако баш хо ће те да зна те, ни сам на
ва лен тан тип, не оп се дам уред ни ке, не ну дим се… Али 
да не об ја вљу јем, ка ко ка же те у по след ње вре ме, па то 
је де ли мич на исти на. Об ја вљу јем, ре ци мо, у по жа ре вач
ком Браничеву, од мо мен та ка да је ча со пис пре у зео мој 
мла ђи брат пе сник А. Лу кић. Ка да ме по зо ву из не ке ре
дак ци је, по ша љем по не што… Што ме не ма у ти ра жни јим 
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днев ним но ви на ма, у тзв. Кул тур ним до да ци ма, у еми си
ја ма из кул ту ре и књи жев но сти на др жав ној те ле ви зи ји, 
или на не ким дру гим те ле ви зи ја ма, то не за ви си од ме не. 
При ме тио сам, за што да не под се тим и на то, да у Поли
тици не мо же да иза ђе ни ма ла вест о не ком од из да ња 
или ча со пи са Заветина, од ка ко је та мо по ста вље на из ве
сна пер со на ко ја са са вре ме ном ли те ра ту ром и кул ту ром 
има ве зе ко ли ко и ја са Су ма тром! Да ли по дик та ту и 
за што у Политици ба ца ју мо је тек сто ве (по ну ђе не нео бја
вље не сти хо ве), или тек сто ве о мо јим но вим об ја вље ним 
књи га ма? Па не ка ба ца ју! Да нас ни је тра ге ди ја, ако вас 
као пи сца иг но ри шу, два бив ша ти то и стич ка ди но са у ру
са (Политика,Вечерњеновости)! По гле дај те ко су та мо 
уред ни ци. По гле дај те шта тру ка ју из да на у дан…Ни сам 
се за мо рио, уло жио сам огром ну жи вот ну и ства ра лач ку 
енер ги ју у ства ра ње све ути цај ни јег елек трон ског ме ди
ја, ка ко бих омо гу ћио и но ве књи жев не гла со ве и нај не
оп ход ни ју ко му ни ка ци ју… Јер штам па ни ме ди ји мо ра ју 
има ти про тив те жу да би у јед ном дру штву и све ту би ло 
ка кве та кве рав но те же! Googlјеучиниомноговишезаис
траживачконовинарство,независнекњижевнике,паипро
дорсавременекњижевности,однадлежнихминистарста
ва.Јер у ми ни стар стви ма се ке са дре ши, по го то ву ка да је 
реч о пре во ђе њу де ла срп ских пи са ца на свет ске је зи ке, 
пре све га, пре ма то ме да ли сте у њи хо вом по ли тич ком 
та бо ру или не…

– Ви спа да те, ко ли ко знам, у нај не за ви сни јег из да ва ча 
на Бал ка ну. Ко ли ко је то раз лог за по нос, а ко ли ко за гор
чи ну, ко ја се ипак осе ћа из ме ђу ва ших ре чи?

Б.: Не пре це њуј те ме и не хва ли те ме. Исти не ра ди 
тре ба ре ћи сле де ће – као из да вач штам па них на па пи ру 
књи га и ча со пи са ја ни сам ус пео јер ни сам мо гао ус пе ти, 
по што сам кре нуо са тзв. Пи шче вим из да њи ма, и стал но 
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се вр тео у сим бо лич ним ти ра жи ма. Без из ве сног со лид
ног ка пи та ла у из да ва штву се не мо же учи ни ти не што 
ва жно. По што ми отац ни је био Ти тов ге не рал, кон траш, 
ама ба са дор, а по што и сам ни сам у до слу ху са не ком од 
ма фи ја, или до бро пла ће ни чи нов ник ино стра них на ред
бо да ва ца, ни ти при ши пе тља но во пе че них го спо да ра, ја 
ни сам мо гао да успем. Заветине осно вах 1983. го ди не, 
али из гле да да ни сам умео, кроз вре ме, да ло вим у мут
ном, да се пред ста вљам дру га чи је и да му тим. Да ство
рим не ки со лид ни ји нов ча ни фонд за из да ва ње и штам
па ње књи га. Гор чи на до ла зи од не у спе ха. Ни сам ус пео да 
убе дим ни по је ди не пи сце ко ји су чи та вог жи во та има ли 
про бле ма са об ја вљи ва њем и штам па њем, да је нај бо ље 
удру жи ти се – удру жи ти дар и мар, и та ко об ја вљи ва ти. Ја 
сам по чео да сти чем успех, као веб из да вач, ста ре ћи, ор
га ни зу ју ћи ме ђу на род не књи жев не кон кур се, пру жа ју ћи 
из ве сну шан су ме ни са свим, или ско ро не по зна тим ауто
ри ма. Ор га ни зо ва ње та ко вeли ких књи жев них кон кур са 
без ма те ри јал не по др шке до бро тво ра и фи лан тро па је 
аван ту ра ко ју ви ше ни ко ме не бих пре по ру чио: то је по
сао ко ји са ти ре. И не до но си ни ка кву ко рист, осим ра до
сти от кри ва ња и уво ђе ња у свет књиже вев но сти љу ди ко ји 
ту ни су за лу та ли… Да, то би мо гао би ти раз лог за по нос…

– Од не дав но сте по кре ну ли ди ги тал ни књи жев ни ча
со пис Усмерувртлога; уз ОркестарСУЗ, то су два вр ло 
про фи ли са на ча со пи са, ко ји ма је за јед нич ко, по ред по
др шке про це су пре вред но ва ња, и друк чи ји по глед на свет, 
Ср би ју, ли те ра ту ру и умет ност, вред но сти, успех и не у
спех уоп ште. О ка квим је вр тло зи ма реч, о ка квом ор ке
стру? О ка квим ди ле ма ма и бу ји ца ма? Да ли је опет по
сре ди моћ илу зи ја јед не пе снич ке сек те, или кла на да се 
на мет не на свој на чин?… 
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Б.: До бри књи жев ни ча со пи си, за ни мљи ви, жи ви, чи
та ни, ко мен та ри са ни, од у век су би ли – до слов но – жи ви 
ор ган ком пакт не или ра шти мо ва не ре дак ци је. Да поч нем 
од го вор на ва ше ати пич но пи та ње с кра ја. Оба ди ги тал на 
ча со пи са „За ве ти на“ иду у су срет оним вр тло зи ма, ко ји 
ће у ова квој ка ква је срп ска ли те ра ту ра, иза зва ти не из
бе жне про ме не, ка кве се мо гу ви де ти у при ро ди по сле 
по пла ва. При том, је дан ча со пис, ако ни је део ор ке стра 
јед не кул ту ре и књи жев но сти, ако ни је сред ство ко је омо
гу ћа ва но ви ну, пре ла зак, пре о бра жај, ако не иде у су срет 
или упо ре до са но вом енер ги јом, мр тво је сло во на па
пи ру, ко је не че му дру гом слу жи – као до бар део књи жев
них ча со пи са да нас, штам па них на па пи ру, ко ји та во ре и 
че ка ју не ко по вољ но вре ме, ко је ни ка да не ће до ћи (ако 
га не при зо ве мо!) Пре жи ве ли смо сва шта и још увек жи
ви мо у вре ме ну ка да мно го ви ше ди ле ма има не го са свим 
по треб не син те зе пе сни ка, умет ни ка, по ли ти ча ра, ви зи
о на ра. Од срп ске ли те ра ту ре и по е зи је је два да је оста ло 
сло во „Џ“! Ни су срп ску ли те ра ту ру и по е зи ју под ло ка ле 
смр ти ис так ну ти јих пе сни ка и пи са ца, ко ли ко на ме та ње 
др жав не ве ре (ти то и зма, ате и зма), бес крај не се бич но сти 
и иг но ран ци је; ола ко пре ла же ње пре ко не по чин ста ва и 
на ме тач ког ка но на, и по ми ре ње са мра ком ви ла је та у ко
ме је је дан ко мин тер нов ски екс по нент и жрец обо жа ван 
као краљ; вла да ју ћи пре ду го ус пео да по ста не и пи сац 
са бра них де ла, нај у ти цај ни ји књи жев ни кри ти чар, нај
моћ ни ји. По гле дај те чи тан ке и бу ква ре из ко ји су југосла
вљани учи ли да чи та ју. Да, зе мља је има ла во ље ног си на 
на ро да, до жи вот ног пред сед ни ка и је ди ног но бе лов ца, ко
ји је био рев но сни члан је ди не пар ти је! На дру гој стра ни, 
у исто вре ме, је дан из вор ни и вр сни пе сник, ка кав је М. 
Ста ни са вље вић, штам па сво је књи ге код тзв. Не за ви сних 
из да ва ча, и на кра ју, уми ре као про сјак… По кој ни пе сник 
Ста ни са вље вић ни је је ди ни, по кој ни Или ја Мољ ко вић ни
је је ди ни; све што је у овом ви ла је ту по ку ша ва ло да се 
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од у пре, да пру жи не ку вр сту от по ра и пу тем пи са не ре чи, 
па по не кад и го во ром ју ро ди вог, где је за вр ши ло? Ја не
мам илу зи ја, али мно ги их у овој зе мљи има ју; а ако се ја 
ва рам, ако гре шим, ако су се мно ги осло бо ди ли илу зи ја 
и про гле да ли, за што ћу те? По го то ву за што ћу те пи сци и 
пе сни ци ко је ети ке ти ра ју као зна чај не? Јер ако они ћу те, 
ко ји су се спре ма ли да у жи во ту го во ре о ства ри ма о ко ји
ма ве ћи на ћу ти, шта оче ку је те од нај о бич ни је га пу ка, ко
је га је при том за о би шло и нај е лем нтар ни је обра зо ва ње? 
Мо ји ча со пи си ни су осно ва ни да би би ли бу си ја јед не или 
ви ше пе снич ких сек ти, не…

– И за сам крај овог раз го во ра: ако је пред мет јед ног 
ча со пи са, да омо гу ћи раз го вор са дру гим, су о че ње про
шло сти са бу дућ но шћу, да ли мо же те би ти за до вољ ни деј
ством ко је ва ши и дру ги књи жев ни ча со пи си чи не на ду
жи рок?

Б.: Па, ако сам раз у мео на пра ви на чин пи та ње, ко је 
ов де за до во љан ути ца јем књи жев них ча со пи са? Мно го 
ве ће деј ство на крат ки рок иза зо ве не ки жу ти лист, жу
та штам па уоп ште, са сво јим круп ним бом ба стич ним на
сло ви ма на на слов ним стра ни ца ма. Или, ре ци мо, не ка 
тв еми си ја, ри а ли ти шоу, где не ке ин ди ви дуе на је дан пут 
по ста ну ју на ци да на и но ћи. Па ипак, ка ме ра има моћ 
да у нео че ки ва ном тре нут ку ухва ти не ки од тих ли ко ва, 
ко ји би би ли при род ни у хо рор фил мо ви ма. У том агре
сив ном све ту шо у би зни са, да нас, ов де и дру где, а по себ но 
у зе мља ма ко је су се за гли би ле у не пра вед ним тран зи
ци ја ма, том зве ри ња ку, књи жев ни ча со пи си су по след њи 
мо хи кан ци. Мо ју ети ку као уред ни ка, осни ва ча и по кре
та ча књи жев них ча со пи са, јед но став но је из ра зи ти: не 
уве ћа ва ти ни кад на мер но пат њу, оп сег пат ње; по ку шај 
да учи ниш не што од свог та лен та и енер ги је, а на ро чи то 
од та лен та оних ко ји до ла зе. Ја ви дим да ће до ћи јед на 
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друк чи ја књи жев на ге не ра ци ја. У мо јим ча со пи си ма ре
чи душа,бог,религијапоезије – ни су за бра ње не ре чи. На
дам се да мо ји ча со пи си мо гу омо гу ћи ти но ву осе ћај ност, 
жи вот без за блу да о про шло сти и бу дућ но сти. Ва ле ри је 
го во рио: „По гле дај то што те окру жу је, оно са др жи све 
об ли ке оно га што ће би ти, та ко да те оно што ће би ти за
и ста дир не“. И кад смо већ код Ва ле ри ја, ја не оче ку јем 
ни пре ви ше ни пре ма ло од но во по кре ну тих ча со пи са. 
Нај бит ни је је, ва ле ри јев ски ре че но, „до сег ну ти из ве сне 
уну тар ње тач ке, ис црп сти оно што је би ло посебноунивер
зално у том чо ве ку; – и шта ви ше, на ве сти на раз ми шља ње 
не ке; и у по вољ ној при ли ци, ути сну ти ту и та мо свој траг 
у пе ску пу сти ње по ма ло по стра ни од ста зе из ме ша них 
ко ра ка“…

„Оно што во лим нај ви ше да чи там, што ме оба ве зу је 
да га чи там – и поновочитам – је сте оно за шта осе ћам 
да ме нај ви ше уна пре ђу је, што ни је окол на ствар, не го 
јед но уве ћа ње, јед но ши ре ње – је дан спољнизаокреткоји
меприближујемени јошјаснијеминаоружанијем.“ (Пол 
Ва ле ри)
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На по ме на ауто ра

Ни шки ча со пис Unusmundus, штам пао је мој ру ко пис 
„Из ка ран ти на“ (40/2011, 103–201). Би ло је и не ка квих 
„мр ша вих“ из гле да да се скра ће на вер зи ја тих есе ја штам
па као по себ на књи га. Али до то га ни је до шло. И ко зна и 
ка да ће до ћи, има ју ћи у ви ду оно што је глав ни пред мет 
за ни ма ња ових есе ја и за пи са, и не ве се лих раз ми шља ња…

30.мај2014.уЗвижду

Не што скра ће ни ју вер зи ју ове књи ге, пу бли ко вао је 
срп ски за гра нич ни књи жев ни ча со пис Људи говоре (Др 
Ба ту ра на, у То рон ту, у пет на е стак на ста ва ка то ком про ле
ћа 2015. го ди не на сле де ћој ин тер нет адре си http://www.
lju di go vo re.com/2015/06/be latu ka druzumet nostdi ja 
g no zeiumet nostle ce nja2). Та ко да та по след ња „вер зи
ја“ ове књи ге под на сло вом Уметностдијагнозеиумет
ностлечења из ла зи ко нач но и као штам па но из да ње…

6.јул2015.уБеограду
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Бе ле шка о писцу

Бела Тукадруз (псеудоним: Мирослав Лукић, рођен 
30. јуна 1950. године у Мишљеновцу, код Пожаревца, 
си Србија). Завршио је Филолошки факултет у Београду, 
смер компаративна књижевност. Годинама је радио као 
про фесор књижевности, библиотекар. Започео је као пе
сник, објављујући рано песме. Основао је „Заветине“ и 
не ко лико књижевних часописа и књижевних награда.

Власник је и координатор утицајног „Сазвежђа За ве ти
не“, које је врло препознатљиво на светској мре жи и добар 
пример презентације српске културе и књижев но сти.

Дела Белe Тукадруза:
Књиге есеја : МузејНемогућегРатара (Београд 1996, 

1998), Метафизикаубеломоделу (Београд 1998), Incon
tinuo,1 (Београд 1998), Духови (Београд 1998), Религија
поезије (Београд 1999), Уметностмаховине (Пожаревац 
2003);

Антологије: Несебичан музеј (Београд 1998, 2000, 
2002… – 2009, осам издања), АнтологијаФеникс (1998, 
2002, 2003, 2006), Провалијасрпскекњижевности(По жа
ре вац, 2011), Изкарантина (Ниш, 2011);

Поезија: Лакомица (стихови; плакета, 1965, Мишље
но вац), Хомољскимотиви (песме, Кучево 1969), Зукван
ско еванђеље (Пожаревац 1976, библиофилско издање), 
ЗемљаНедођија (Београд 1993), Флораделамунће(Бео
град 1993, прештампана као последње поглавље ро ма
на Ујкиндом), СвескаХомољскимотиви (Београд 1996, 
библиофилско издање), ЗлатниРасуденац(Београд 1996, 
библиофилско издање), Архив у оснивању, 1–2 (Београд 
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1998, ново, друго, и треће проширено, библиофилско 
издање књ. СвескаХомољскимотиви,Златнирасуденац, 
Београд 1998), Рајска свећа: Опус Мирослава Лукића
1968–1998(Београд 1998), ВратаЗвижда (Београд 1999), 
Русаљ (Sectio Caesarea, Париз 1999), Краљевскеинсигније 
(библиофилско издање песникових пријатеља у расејању; 
Париз–Фрајбург–Београд 2000; друго издање 2001), Ме
тладрвенеМарије,1 (Београд 2002, библиофилско изда
ње), Дубоке песме немогуће љубави (Београд 2005), Лас
вилајет (Анонимна хроника), Одабранепесме1986–2003 
(Младеновац 2010), Свеска Сахара Амазон / Notebook
Sahara Amazon (двојезично српскоенглеско издање, 
Београд 2011), Moaraparasita:Лице (Едиција Браничево, 
Пожаревац 2012), Lasvilajet,изабранеиновепесме/одбра
нииновипесни (превод на македонски: Ристо Василевски, 
двојезично издање, 2014), ЗаштоКогитоклуб(Unusmud
nus /Ниш/, 47/2014, 251–443).

Проза, романи: ДневникзаСенковића (Београд 1983), 
Литургија (Београд 1997), Ујкин дом (Београд 1997), 
Трговцисветлошћу (Београд 1998), Месечевасвадба(Бео
град 1999), Кућа светих ратова (Београд 2000), Док
тор Смрт (Пожаревац 2003), Пасија по Амарилису
(Пожаревац 2008), Северци (Вршац 2011).

Сабрана дела овог писца објављена су 3 пута: 
Уметностмахагонија.ДелаМирославаЛукићау32књи
ге(Београд 2002), Архивтрговацасветлошћу.ДелаМиро
славаЛукићау42књиге (Београд 2003), Вечитичудесни
коренови.СабранаДелаМ.Лукићау22књиге(CD, Београд 
2006).

Добитник је књижевних награда:
Прве награде „Фонда младих талената“ и листа Борба 

за поезију (1969); друге награде за прозу „Просветног 
пре гледа“ (1980); прве награде „Вуковог пера“ за књигу 
про зе у рукопису (Тршић 1990); „Дрво живота“ за књигу 
есеја Уметност маховине (2003); „Повеље Карађорђе“ 
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(2009) за животно дело посвећено српској духовности; 
Књижевног признања „Раваничанин“, „Српске духовне 
ака демије“ из Параћина (2015), „за трајан допринос срп
ској књижевности, духовности, култури и националној 
баштини“.

Више о Бела Тукадрузу на овим интернет адресама:
http://umetnostmahagonija.blogspot.com/
http://osnivaczavetina.blogspot.com/
http://blbelatukadruz/blogspot.com/
http://sites.google.com/site/arhivbelatukadruz
http://antologijaol.wordpress.com/
http://belatukadruz.wordpress.com/
http://zlatnirasudenac.wordpress.com/profil/im/
http://novinebuducnosti.wordpress.com/
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