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МИЛОЈЕ ДОНЧИЋ

НОСИЛАЦ ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ
У туђем шињелу, на туђем коњу,
из туђих шума изашао.
Марамицом туђом туђе сузе брисао,
по туђим трговима,у туђим чизмама марширао.
Туђим идејама напуњен, туђим плућима дисао.
На туђе се жене пењао.
По туђим кућама спавао, из туђих чаша пио,
из туђих кашика јео.
На корицама туђих књига име своје стављао.
На грудима му блиста лента-парабола.
Још му из уста заједничке испадају именице.
На гробу петокрака и флашица етиола
Носилац партизанске споменице.
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КОМАРАЦ ИМПЕРАТОР
Из мртвог лаборанта расте иглица
собни задах у калупу монитора.
Гасе се крила погођеног свица.
Пали се око комарца императора.

ВОЋНА ГРОБНИЦА
Ветром септембра убијена,
у бурету, у гробници воћној спава
оца мога шљива стара.
Ексхумацијом гуменог црева у
урне од стакла пресељена,
из моје путне торбе греје груди
мојих пријатеља.

МУЉАЧ
У углу помоћне зграде
за стуб носећи везан,
испод сиве цераде крвавих
вилица јесен чека
воћни убица.

ГРАДИЛИШТЕ
У радно одело увијен,
под оркестром партијске заставе,
певао је владин камион.
Тресле се кациге жуте,
службени сендвич и ђачки бомбон,
иста је бетоњерка у осам округа
у истом дану сипала бетон.
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ПОРТРЕТ ГЛАВНЕ УРЕДНИЦЕ
Испод шминке јој претходних
директора гробови,
у недрима самица словослагача,
у сваком зубу скривену камеру носи,
кез њен видео - надзор,
ноздрве - шпијунке у покрету.
После колегијума извештај у
четири ока.
Њена се колена туку са плочицама.

ПРЕДСЕДНИЧКИ КАНДИДАТ

У Незнанији обучен,
протезом напудран,
из шешира извучен,
националним ексерима
мучен ноћ-дан,
домаћим јајима тучен,
од свог народа испоручен,
префарбан па опет увучен,
за свог двојника наслепо заручен,
на транспарентима ношен,
у носу му градски куца сат,
са парковском травом покошен,
без стопала председнички кандидат.
Маса је чекала, поштар је из торбе
вадио његов елаборат.
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ШКОЛСКИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ
На голу Еурокремко Редбуловић.
Одбрана: Чипсољуб Гуарановић и
Кексомир Кока-коловић,
Везни ред: Фантослав Маргариновић и
Штапослав Мајонезовић.
Напад: Тресоглав Бомбоновић и
Шупљозуб Бонжитовић.
На клупи: Жвакомир Ноктогризовић и
Дрхтоног Пљуцкаревић.
Судија: Цевчомир Вињаковић по кафићима
сакупља играче противничке екипе.

КОЦКАРНИЦА
Варнице, у оку чистачице,
испод стола стакло пуцкета,
истетовирани протојереј
на апарату коцкарнице
обележава свој јубилеј.

ГРАДСКИ КОНКУРС ЗА КУЛТУРУ
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Конкуришу кожне ташне,
масне браде и косе шпагетне,
конкуришу десетерци и групе сонетне.
Конкуришу платно грепци и молери,
комитетски баштовани и партијске икебане.
Конкуришу тамбураши и њихови рођендани.
Општи напад са четири стране,
радни и нерадни конкуришу дани.

ВУКОВ ВИС
Да ли би икада Грунишка чука
постала вис, да није било
Војводе Вука.

ДОБРОВОЉНИ ДАВАЛАЦ
Просветни институти шиље колац,
из табле школске расте фикус,
учитељица двосполац разреду трулом
лични намеће укус.

ВИКИЛИКС
Из отете Ансанжове фиоке
излећу сакривари са апаратима
за жигосање опште стоке.

НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК
Воз је истопио шине,
у начно-технолошком парку
плачу чувари паучине.
Слепо куче Нојеву отвара барку.

ОЧНИ ТЕСТ ЗА ШКОЛАРЦА
Магистралу монитора црна
покрива трака,
резервни мантил и лупа,
дрхтећа сенка мајке и
суза првака.
Учитељица у трансу,
у масовној гробници расходованих
програма испод табле разбијене
трули клупа.

БАДЕМ УДОВАЦ
У пољу шибље,
куће надвисио коштуњави
удовац стари.
Лице му гребу остаци антена
кости рибље.
Супарницу младу отеше му
тестере орне- крвави столари.
Вребају:
трактори, ланци, сечива љута.
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Још одолева зубима звучним
коштуњави удовац стари
поред пута.

ПОДМЛАДАК
Испред просветног солитера
навигациона табла за амбис.
Два ранца, распарене патике,
замагљени компас.
Чета пелцера, подмладак пензионера,
разбијену пали сијалицу,
да осветли заглављену лизалицу.

КАЛЕНДАР УЈЕДИЊЕЊА
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Ми сами, са нама они.
Ујединитељева слика
у раму петокраке.
У гробу Југославије још се
комсомолски лустер врти,
буктиња пијавица,
бројеви у кљуну мртве свраке.
Епилептична слова на точковима штаке.
Посмртни остаци АВНОЈ-а затрпавају
врхове Кајмакчалана,
геронтолошки престо покрива сова.
Камен граничник у ваздуху.
Домовина – куглана.

КРЕЧЕЊЕ СЕОСКИХ ШКОЛА
Камиони са кречом натоварени,
без регистарских таблица и доставнице.
Опет су прошли кроз празна села.
У дворишту школском флаша оборена,
оборен домар и две ћопаве наставнице.

БОЈА ЈОНСКЕ ГРОБНИЦЕ
Институту за националну историју
Историчар овлашћени поданик
по пузећем протоколу
уџбеником од трске празну
подупире школу.
Ни Колубаре, ни Цера,
Вардар у картонском кориту,
Нема ни кајмакчеланског солитера
ни Текериша.
Војводске бисте ситна растапа киша.
Професор са белом заставом у глави још му се на кабинетском столу
као кутија кекса јонска гробница плави.

АУТАНАЗИЈА АРИЉСКОГ МАЛИНАРА
У хладњачи празној, у самици својој
малинар ариљски спава.
По ногама му вене мурал праве.
Кичма метеоролошка станица.
Слепи миш му у јастуку испод главе.
Руке му мрежа паукова придржава.
Берача без прстију, р.картицу и монитор
организована покрива трава.
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РЕЗЕРВАТ ПОНИЖЕЊА
У резервату понижења
институти столују,
стражари стража њихових
трпе и самују.

АСИСТЕНЦИЈА
Из школског звона
палаца језик змије,
асистенти вршњачког насиља
са сајта за отворено друштво
примају инструкције.

ВИЊАГА
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Над клупом багремовом
звездасте се петељке
са лептирима бију.
Једном златном грозду--осином хотелу истиче бонус.
Водоравних зеница мапу
лиснату гледам.
Кроз паукову империју
на мотке распет флорин глобус.
Виси Африка зрнаста и модра,
виси Аргентина са Бразилом и
Колумбијом у комаду.
Клати се Скандинавија бела и родна.
Прокисела Молдавија склона је паду.

СЈАЈ ОТПАДНИХ ВОДА
Од бордура позлаћених врата,
испод црвеног тепиха царских палата,
подземним млазом све се спаја,
бљеште дворци, дах златних одаја.
И изнад и испод моћног пода
светлуца сјај отпадних вода.

МИЛАН СТЕВАНОВИЋ
ОГЊОЉУБАЦ
Видео сам испијаче,
тихе, благе, звучне, слабије и јаче.
У тој страшној трци, ломљене су
и ноге и руке.
Атентатори ноћи на пријему уранка.
За мојим столом познаваоци огњених
вода још седе.
Одбор за процену снаге и годину настанка.
Пио сам са малим и великим људима,
ал први пут срећем огњољупца који зна
како се поштује ватра у грудима.

ОЦЕЊИВАЧ ПОЕЗИЈЕ
Он је огроман, строг, познат и јак,
за слепце врховни је бог.
У врећи за спавање носи свој фрак,
свог ученика тајни је ђак.
Десно од врата има свој сто,
на столу запечаћена кригла,
награђује књигу шупљу и глатку
као преградна цигла.
у новчанику галеб, у њему жреб,
у жребу игла.
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Поданички је добро поткован,
у хороскопу и изван њега дупли је ован.

ПРЕДСОБЉЕ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА
Сваког пензионера гастарбајтера
у предсобљу фонда лична чека змија.
Кад први пут крочи она га жаоком опомене,
нишанећи га у збуњене очи.
Кад други пут предсобље додирне на
точковима зашкрипи кревет.
Кад се трећи пут јави по позиву
пресвлачећи кошуљицу танку
тајну отвара архиву,
оверену вади карту за задњи лет.
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АКВАРИЈУМ ЗА ГОСПОЂУ БАРИЛИ
У киселом граду, испод
Госпођиног вира, над
отровном травом
витлање лептира,
по црној ливади
у ехо акорду чета пионира
насрће на дирке флориног
клавира.
Трг застакљен ко мали Антили.
Испод ПВЦ поклопца
у вакуму грозном
светлуцају слике госпође Барили.

МИОДРАГ МРКИЋ

ПРЕВРЕДНОВАЊА
УВОДНО ОБЈАШЊЕЊЕ
Једно X (икс) од виђења
Ова књига се састоји од три дела:
Манифест превредновања (Мирослав Лукић);
Три витеза рестаурације (Добрица Ћосић, Миодраг
Булатовић, Матија Бећковић);
Јуриш метафизичара на положаје
Постоје текстови, и у наговештају, о потреби превредновања у нашем песништву.
Ови моји текстови су садржајно и жанровски разноврсни. Ја као писац у духу есејисте, у свом духу, говорим о
проблемима превредновања. Тај дух подразумева и извесно
белетристичко ―тумачење‖ тема, предмета.
И овде, као и у осталим својим књигама, видим свет
у неким сенкама материјалистичке дијалектике. Наравно,
читалац то може узети и као анахронизам, чак и као нешто
за жаљење, као недостатак осећања реалности практичне
филозофске стварности. Или, може узети као ―политичку
незрелост‖... Добронамерни читалац може видети ову
књигу као вид ―читања‖, ―виђења‖, ―учитавања‖,
интертекстуалности, метатекстуалности, паратекстуалности... Или, може видети мој рад и као манифестацију друштвеног достигнућа: ―Плурализма мишљења‖, ―толеранције‖,
―демократских слобода‖, ―слободе личности‖ итд. Нигде
нисам прочитао да ―плурализам мишљења‖ искључује дијалектичко - материјалистичко мишљење.
Или, просто, може се ова моја књига видети као
трућање излапелог старца, усамљеника, скрибомана, графомана...
Сиво естетско - поетско тржиште
Говорићу језиком новинарским; економско - политичким... Неспретно употребљене метафоре...
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...Ипак, ПРЕВРЕДНОВАЊЕ у литератури и песништву је потребно... Увезене са ―рада‖ на западно-европском,
поетско-естетском тржишту, користе се технике неке ултрамодерности...
Створено је за нацију опасно естетско-поетско ―подземље‖ – ―надземље‖.
Поетски, естетски шверцери се увек у мутним временима најбоље сналазе... ―Вођени патриотским идејама‖...
Али, многи су кренули у естетске-поетске пљачке. Организовани естетски-поетски шверц идејама и техникама за
―конзументе литературе‖. Свеједно је које идеологије: радничке класе и социјализма, антикомунизма, сексизма, тобож
―националног бића небеског народа‖. Ту су и бестселери,
најчитаније књиге, ранг листе, листе за Нобелову награду,
књига недеље... И увек, код свих постоји циљна група,
упркос томе што су против тенденциозности, агитпропа...
Бар декларативно.
Сива естетска, поетска, економија добија акцизне
маркице ―патриотизма‖, ―љубави‖, ―хуманизма‖, ―националног бића небеског народа‖... Као што су некад добијали
акцизне маркице за радничку класу, Тита, самоуправљање,
несврстаност.
Естетско-поетско слободно тржиште либерарног капитализма првобитне акумулације.
Литерате национални хероји у директној вези су са
влашћу, полицијом, Црквом, Западом...
Естетски-поетски пословни свет и његова митска
веза са тим о чему говоримо и са националном духовношћу,
академијама националног бића.
Но, да се не бих понављао, кажем да сам о свему томе говорио у неким својим претходним књигама.
Мора се рећи да се све то о чему говорим види. Морају ―заштићени‖ и ―незаштићени‖ сведоци времена, доба,
рећи бар нешто о томе – о сивој естетској економији, профитабилној поетици, па и оној свевременској.
Дакле, мора се превредновати. Мора се бар нешто учинити. Ја нисам историчар књижевности, ни критичар у
правом смислу речи. Ја сам нека врста есејисте који пише
онако како пише. Мени се, као таквом, чини да је неки свесно-несвесни захтев за превредновањем у виду манифеста
на почетку новог века – миленијума, управо захтев Мирослава Лукића. Значи његов рад објављен у Савременику. У
његовим књигама местимично постоје захтеви за превредновање нашег песништва друге половине 20. века. Узгре-

дни захтеви постоје и код других аутора. И, уопште, да кажем уобичајено, у многим радовима доступним у публикацијама види се да лебди у атмосфери потреба за превредновањем у песништву. Тај захтев имплиците и експлиците,
чини ми се, најжустрије је изражен управо у поменутом
раду Мирослава Лукића. Тај рад можемо назвати и као неки
манифест манифеста који је неки сведок поетске и ПОЕТИЧКЕ драме у нашем песништву. Рецимо у дистинкцији –
нашем песништву и литератури.
Наравно, ни мени није страна идеја о превредновању. У мојим књигама и радовима често сам узгред говорио о тој теми. Међутим, Лукићев текст доживео сам као
неку интимну круну сазревања те теме у нашој текућој,
како се то каже, литерарној производњи.
Неки мој допринос превредновању у песништву и
литератури је управо у овој књизи са насловом ПРЕВРЕДНОВАЊА.
Ако и ―Хомер дрема‖, ако је Толстој написао књигу
у којој доказује да је Шекспир слаб писац, ако је на хиљаде
писаца заборављено, а били су величине за свог живота –
онда...
Ако је ПРЕВРЕДНОВАЊЕ књижевно-историјски
процес, онда је и цело људско трајање ПРЕВРЕДНОВАЊЕ.
И ја имам право на своје превредновање писаца савременика. Но, можда ја нисам њихов савременик. Можда они
мене не признају за свог савременика. Савременици будућности?! Све је подложно ПРЕВРЕДНОВАЊУ. Сваки нови
трен живота човека је ПРЕВРЕДНОВАЊЕ претходног и
свих претходних тренутака.
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МАНИФЕСТ ПРЕВРЕДНОВАЊА
ФРАГМЕНТИ О ПРЕВРЕДНОВАЊУ
(Мирослав Лукић)
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Крај XX и почетак XXI века. Нови миленијум.
Стицајем околности друштвеног бића, индивидуалног – Тубитка, самобитка, па рецимо и Не(битка), изгледа да изнуђавају потребу за превредновањем у свему, па и у песништву (''литератури'').
Мени се чини да је круна те потребе за превредновањем рад Мирослава Лукића, објављен у Савременику.)
Покренут тим радом, ја ћу овде дати један број фрагмената
на тему превредновања. ''Фрагменти'' као ''врста'', жанр,
изгледа не обавезују на неку систематичност у излагању.
Верујем да и овакав и оволики текст је сврховит. Бар
у том смислу сврховит да се, ипак, види, примећује постојање проблема превредновања у песништву ''литератури''.
Чини ми се да је кључни рад у последње време на ту
тему (превредновање) рад Мирослава Лукића објављен у
Савременику.
Фрагменти су овде зато што је ''безгранично
сложена тема и проблематика''.
Фрагменти су овде више наговештај сложености
теме. Али и кроз илустративне примере показујем постојање те теме као значајне. Фрагменти су овде и зато да покажу и значај подухвата Мирослава Лукића у тој теми, том
проблему. Његов подухват је битан и карактеристичан и
мислим да је, како се то каже, неки међаш. Има његов текст
нечег од значаја манифеста Светозара Марковића. Бар мени
тако изгледа у овом тренутку.
Датум у превредновању
У својој књизи Аветињска метафизика романа
есеја (Оглед о роману Ујкин дом Мирослава Лукића)
експлицитније говорим о превредновању и потреби превредновања у нашем песништву, књижевности друге половине
XX века, па и почетка XXI века (трећег миленијума).
И у својим претходним радовима сам наговештавао
ту тему, потребу за превредновањем. Наравно, и не само ја,
и не само Лукић. У раду о Лукићевом роману имам и наслов, део рада – Превредновање: ... Настао оглед ... ради
превредновања... верујући да тиме доприноси нечему што

би се назвало превредновање савремене књижевности и
посебно књижевности друге половине XX века.
*
Жустрина духа Мирослава Лукића је нешто што је
испровоцирало јасан, одређен став: Превредновање које је
лебдело у прелазним временима. Жустрина духа, естетска,
критичарско поштење, теоријско али дубоко проосећано
знање и осећање естетско и поетичко су нешто што охрабрује у раду Мирослава Лукића. Одгони осећање отуђености, усамљености у свету песништва. Живот духа који је
далеко од отужне лажне поетике књишкости и дубокоумља
окретних поетичких фразера, мелодраматичних теорија које
нас гуше...
У последње време, у смислу превредновања, неколико се текстова појавило у Политици (међу нама!), у Новостима ... и то баш у вези са неоакадемицима окошталим у
динар – поетици... Промотивно примитивне индустрије, естрадне траке, литерарне.
*
Ова књига – Три огледа (о Ћосићу, Булатовићу и
Бећковићу) је неки дух наставка Лукићевог превредновања
на примерима нашим, негативним одређењима, са одређењем, које је духа и става Прилога за биографију Ђавола и
Голешке богиње.
Превредновање је дубља свест о нечему. Ту поетичку свест има Мирослав Лукић. Превредновање на крају
друштвених формација и стилских формација. Превредновање на неким завршецима. Свако време даје своја вредновања и превредновања.
Ако је књига Прилози за биографију Ђавола мој
допринос обележавању 2000 година хришћанства, онда је
Лукићев текст у Савременику прилог и знак обележавања
неког јасног почетка превредновања у нашем песништву, у
нашој ''литератури''.
Иначе мислим да неки званични датуми за тако флуидне и етеричне ствари као што је поетско, песничко, тешко
је дати. Међутим, можемо узети, ипак, да је објављивање
рада Мирослава Лукића у Савременику, у делу: ПЛУС
Нове стваралачке праксе – примери, преиспитивања.
(XXI век. Гаталинка и Шљивов видик) Легенде о књижев-
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ним илузијама (број 95/2001- 96/2002) – да је неки датум за
превредновање.
*
Можда није на одмет овде рећи да
објавила информацију о Савременику и у тој
није ни поменут најдужи рад у Савременику
слава Лукића о коме овде говоримо. И то је
превредновање.

је Политика
информацији
- рад Миронеки знак за

*
Значи, Лукића и Лукиће (и друге млађе) доживљавам као писце који ће заиста допринети превредновању.
Који ће бар мало раскрчити ове наше ''шикаре бардова''. И
ово наше, како каже Лукић, ''ђипање'' како у друштву, тако и
у култури, и у савременој књижевности, књижевној критици...
―Болест века – Лаж, пре свега лаж...‖
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*
Лукићев рад, објављен у Савременику, има нешто
од духа чланака Светозара Марковића: Реалност у поезији и
Певање и мишљење. Има нешто од поетичког међаша нашег
времена. Нешто од жустрине, од говора истине ''крштене
душе''. Говора без прљаве лицемерне књишкости поетике,
критике. Истина и добронамерност, поштење критичарско... ''Да би неко био критичар, пре свега мора бити
поштен човек'' – ето, често цитирани Боало нам помаже.
Ево и Андре Жида: ''Све је боље од књишкости''.
Поштење без књишкости... Удар... Пободен поетички међаш... Мислим да имам право на самохвалу: Поносим се што сам цитиран у том Лукићевом раду.
Наговештај превредновања
(сазревање)
Да је изгледа, бар у некој мери дошло време превредновања у песништву показују и неки текстови, прикази
објављени о Антологији Радивоја Микића, или о критици
Александра Јовановића. Или, на пример, оно што каже
критичар Новости, Драгољуб Стојадиновић о роману
Самотиња Драгише Драгићевића, у издању Нолита: ''... Ни
награде, ни уз награђене. А он хитнуо високо преко књи-

жевних обала, препун естеских вреднота као сељачки
кошеви у берићетну јесен. Па се питамо да ли ми уопште
знамо шта све у литератури около наоколо имамо и смемо
ли то овако олако и резолутно и расипнички да проћердамо''.
По мом мишљењу време је и за превредновање поезије Мире Алечковић. То прилично добро показује емисија
на ТВ л – десетог јуна 2002. године. Мени се чини да је њен
ниво: књишки углађени израз гимназијалке.
Поменути текстови су објављени после Лукићевог
рада у Савременику. Сигурно је да је у неком смислу Лукићев рад темељан, међаш, Од – До. Сигурно је да је и раније
понекад било наговештаја потребе за енергичнијим превредновањем у песништву. Ето, бар тај механички разлог - крај
миленијума и почетак ... Хришћанство... Сигурно је да ће
историчари књижевности у некој будућој антологији текстова о превредновању имати као носећи, главни рад
Мирослава Лукића. Но, не пишем историју будућности. Кад
још нисмо написали ни историју прошлости, ни садашњости.
Ево још примера.
Заиста нам је потребно превредновање. Један наш
''чувени књижевник'', доктор наука, каже: ''Представљајући
свеобухватно стваралаштво овог писца (Угринов – М.
Мркић) је рекао да је, Угринов живи класик који је заједно
са још неколико других писаца извршио корените промене
у српској књижевности''.
''Класик живи?!'' Питање граматичности овог ''извршио је'' или другачије рећи... Књижевност – израз уопште
за литературу. А песништво је посебан израз за уметничку
поезију. Међутим, кључна грешка је у томе што он каже да
је ''извршио корените промене''. Већ се и у бољим основним
вечерњим школама зна да се уметност и песништво не развијају. Дакле, нема радикалних промена, револуције, за
разлику од науке и технике... И не само овај доктор наука,
него и многи други говоре о ''развитку књижевности'', говоре о неком ''развојном луку'' као што говори и др Милисав
Савић.
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*
... Значи,
ИСТИНА.
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превредновање

–

истина,

Истина,

*
Мирослав Егерић у Приказу Пишчевих записа у Политици (25. мај 2002) каже: ''Добрица Ћосић не скрива у
овим написима своје одбојности према чиниоцима наше несрећне ситуације. Многима од њих неће бити пријатан
сусрет са властитим портретом у овим записима.''
Ето и ја не скривам своју ''одбојност према чиниоцима наше несрећне ситуације''. Вероватно овим живим,
двојици (Бећковићу и Ћосићу) ''неће бити пријатан сусрет
са властитим портретима'' у овој мојој књизи.
Али, с обзиром на моје књиге Прилози за биографију Ђавола, Голешка богиња и остале, друго се није могло ни
очекивати од мене.
Друго се није могло очекивати од једне васељенске
протуве, пискарала које има за интимусе свога ђавола и
свога Бога и који организује васељенску револуцију па и
шире, и који доводи Бога и богиње међу нас.
*
Они, академици, стално ''беседе'' и на свечаностима
полиције и цркве... Ваљда и ја имам право на обичан говор
ако не на ''беседу''. Беседу у тамама поноћних самоћа и патњама на свој начин за свој народ који нестаје. Не верујем
да је народ више њихов или клошара који умире поред
контејнера но мој. Ја који не видим препород као што га они
виде. Па зар сам грешан што не видим?!... Постоји Интернационала капитала, и њему служи либерализовано тржиште. Они, наши академици и не слуте да је њихово сумњиво
србовање само подло слугарење Интернационали капитала.
Објективно је тако. Ова књига хоће то да покаже, донекле
бар...
Ипак, ипак и ово је део превредновања.
Аутоодаџиска критичарска химна
Зар наш прљави нарцизам не вапије за превредновањем? Ево самохвале песника чије творевине лирске доживљавам као неки естетски, поетски полуфабрикат из

радионица суптилнијег певања на народну. Без неког реда,
навешћу његове мисли из интервјуа о својој поезији: ''А по
општој оцени елитне критике, оне спадају у оне песничке
пројекте и домете који су обележили крај века''... ―Посебан
песнички поступак... Који је чисто језикотворан... Ја сам
коаутор са композитором у себи. Вероватно мислите на
необичне форме мојих песама... Необичне музичке и
ликовне облике... Необичне синтаксе и архитектонике...
Божански принцип је циљ којим тежи цео универзум. Он
јесте моје стваралачко начело од прве песме... Језик песничких чарања, извор песничке магије. Моја поезија је од самих почетака имала ту магијску димензију''.
Чудо је како не умре од самозаљубљености. Па и да
је ода – много је, а не самооцена.
Наравно, све то иде уз тривијална умовања о ''злу и
добру'', ''о магији језика'', о ''лепоти и уметности'', о ''богу''...
Тривијалности које су у бољим вечерњим школама за основно образовање одраслих знали и двојкаши и тројкаши.
Просто – песнички светац језички, поетски,
поетички... Само још фали да ту светост канонизују наши
бардови академици, естрадни борци за ''национално биће
небеског народа чији усуд ...'' и да ''освећење'' ''изврше''
наши естрадни свештеници који тако громогласно говоре о
''препороду цркве'', иако се и територија и број верника
убрзано смањују... Када се све полако своди на неку
Шумадију, на Београд.
И други...
Осим Лукићевог ''Манифест текста'', ту је и део рада
Војислава Бубање Имагинативна и иреалност (о књизи Грех
Богислава Марковића). Осим у Савременику, овај Бубањин
рад је објављен и у књизи Двострука парабола (критика о
прози Богислава Марковића). И из те књиге цитирам Бубању:
Тематски, српски посмодернисти би се саблазнили
када би случајно закорачили у неко село, а померање планова приче (и временских, и просторних) код многих више
личи на булажњење пијаних и доконих, или у најмању руку с
ума сишавших, него на покушај да се оствари кохерентан и
доследан начин приповедања (то што наилазе на позитиван
пријем назови великих критичара и једног дела штампе,
представља својеврстан мазохизам ове средине о којој је
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још давно, између два светска рата, Црњански писао да је
наш провинцијални дух спреман на свашта само да не
прихвати оно што је његово и то аутентично српско,
наравно бунећи се против сваке, вулгаризоване новотарије
која је стизала у огромним количинама са Запада у преведеној књижевности, па су издавачи потпуно занемарили
домаћу продукцију, јер се ту ради више о упрошћеној
имитацији, него о аутентичном стваралаштву.
Наравно, увек има спорадичних захтева мишљења о
потреби превредновања.
И дубинско психолошко-социјално превредновање
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Ова три рада, (о Ћосићу, Булатовићу и Бећковићу)
бар верујем тако, су неки допринос и психолошким теоријама национализма. Неко тражење (претенциозно) корена
национализма у дубинској динамичкој, индивидуалној
психологији...
Можда је овде, пре свега, у питању природа свести
прилагођавања. Све теорије су у праву делимично, као део
система суштине ствари: и натуралистичке, и социјално –
биолошке, и психолошке... Али је приметно у наше време,
бар код површних изучавалаца ствари, занемаривање: класног, сталежа, слојева, група; категорија – снобови, скоројевићи.
Социјалне идентификације и смештај себе је највише класни...
Постоји и класно изрођавање и разни видови и типови модерног понашања класно изрођених. Наша модерна
класа елите је изрођена сељачка класа, нарочито међу интелектуалцима, писцима...
Ова књига (ова три рада о Ћосићу, Булатовићу и
Бећковићу) требало би да покаже моје ''виђење'', ''читање'',
''мишљење'', можда и ''учитавање'' у интертексуалности,
мета-текстуалности, па и паратекстуалности – дакле, да покаже ''шта неко јесте, а шта није'' у етнонационалистичком
понашању...
Они не знају да је на Балкан дошло двадесетичетири јужнословенска племена. До сада се уобличило као
народи неколико. Да не говорим о другим народима који су
додавањем ић, или одузимањем ић постајали... или без додавања... И обрнути процеси, због класних, социјалних
разлога као и вера. Наши писци се, углавном, самои-

дентификују са својим интересима. Србовање им је средство, а не циљ... Ових дана је у моди танано престројавање,
прилагођавање, јер се то њихово србовање (''небески народ'', ''небеска Србија'', ''Помазани народ'', ''Месијански народ'', ''византијско'', ''светосавље'', ''Срби у једној држави''
итд. итд.) не уклапа у припадност Европи; не уклапа се
''улазак у Европу'', не уклапа се у ''регионализацију'' итд.
Просто речено, не уклапа се у планове Интернационале капитала, НАТО-а... Не бојте се, снаћи ће се они. Ући ће они у
Европу, регионализоваће се као што су се у своје време,
некада, и ООУР-изовали (ООУР).
Дакле, и њима сада постаје јасније, ако су мислили
да заиста србују, постаје им јасније да су они само средсво
класне борбе, маскирано средство интернационале капитала, тржишта које не зна за нације, за вере..., бар у основном. Но, њима то и не смета. Они су вечно глумили субјекат, а били су објекат и локалних, примитивних бирократија
и рестаурације и интернационале капитала и, и. И не само
сада, од постанка уметности и песништва (ако је уопште у
питању права уметност), песништво служи и класама. Сада,
на нивоу светске интеграције служи се светској класности
интернационале капитала. Но, креативци Балзаци, Хомери,
Толстоји, увек, увек...
Спот екцес есеистички
Апсолутна вечност, апсолутни простор, апсолутна
материја, апсолутна информација – немају свест о себи, јер
свест о себи, бар са човековог становишта, подразумева – у
односу на друго, другост... Идеју о овоме добио сам гледајући како се дрвеће огледа у једној бари.
Вруље – подводни извори. Вруље ирационалног.
Ирационалне вруље, подводни извори духа... Казаћу овде...
Превредновање у уметности, у песништву је могуће, јер
постоји друго, другост. Превреднујмо гледајући и вруље
ирационалног песништва.
Заслуга уредника
Сигурно је заслуга Србе Игњатовића, уредника Савременика, што је објавио Лукићев својеврсни Манифест,
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Манифест превредновања. Мислим да је објављен у правом
тренутку. Почетак миленијума итд. итд.
Верујем да би Савременик (и други ''савременици'')
могао објавити више радова на тему превредновања. Ето,
како се види, постоје и ''механички'', временски разлози:
''нови миленијум итд. и МИ''.
Заиста сам поласкан, и поред извесне неумесности
и не баш доброг укуса у понашању, у говору о себи, поласкан сам, мило ми је што сам цитиран у Лукићевом раду.
Цитиран, можемо рећи у овом Лукићевом својеврсном Манифесту наше литературе на почетку новог века, XXI и
новог – трећег миленијума. Бити цитиран у сплету бројева
један, два, три; у љупкој беди људске кратковекости, можда
је ипак нешто? Цитиран од креативног аутора и, уз то, интелектуалца и, чини се, поштеног интелектуалца је за људске мере нешто.
Закључак
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Верујем да ови фрагменти, с брда с дола дати, ипак
нешто значе. Пре свега, значе за указивање на потребу
превредновања у ово наше време; значе на указивање на
значај рада Мирослава Лукића, рада који је неки израз, да
кажем, климе у уметничкој књижевности. Климе о којој
говоре и седам, осам наведених примера у којим све видовима схватамо појам превредновања.
Дао сам адресу Лукићевог рада. До адресе детаља
који нам сведоче о потреби превредновања будући читалац
ће теже доћи. Ето, и то је разлог што сам упозорио на
Лукићев манифест у Савременику, само упозорио без детаљнијег тумачења.

ТРИ ВИТЕЗА РЕСТАУРАЦИЈЕ
ЛИРСКИ ПАТОС, РЕТОРИКА, ПРИКРИВЕНА
ЦИТАТНОСТ
Скица за ненаписане огледе о Добрици Ћосићу, Миодрагу
Булатовићу и Матији Бећковићу
Патос (патетичност), реторика (реторичност) и прикривена цитатност. Сви ови појмови у синтагмама где је
лирски одредба, атрибут, су негативитети, бар у односу на
лирско. Лирско је нешто што се не трпи са патосом (патетиком), са реторичношћу као другим жанром, другом облашћу, и са прикривеном цитатношћу, која је својеврсни плагијат. Као нешто што се коси са субјективношћу, са искреношћу као супротности лажи. Дакле, укључује се и етички
моменат, морални моменат.
Да бисмо колико толико на примерима објаснили
ову тему, извесну бољку нашег времена, узели смо наша
три, да кажемо „истурена‘‘ писца, песника који су на естради литерарној и политичко-политикантској веома познати и
онима који књигу никада у животу нису прочитали, и
можда се заклели да неће никада ни прочитати ни једну,
како би рекли сатиричари.
То су Добрица Ћосић, Миодраг Булатовић и Матија
Бећковић. Читаоци мојих књига знају да сам гњаваторски
опширан и да имам књиге есеја о једној изреци, пословици,
о једној песми... (ако уопште има читалаца који су читали
моје књиге). Но, овде нећу бити опширан. Чак ћу дати само
одломке, скице, фрагменте ненаписаних есеја о поменутим
писцима.
Мимо обичаја без грдног доказног материјала...
Будући да су сва три писца добро позната и да већина читалаца савремених зна њихова дела, скоро и да није
потребно цитирање, мада би било боље са цитирањем... Но,
питање спонзора, и оно друго, а богами и оно пето... Они су,
углавном, припадници литературе, а мање поезије. Они
више говоре но што певају...
Но, ево првих одломака, скица фрагмената за рад о
ненаписаној књизи о Добрици Ћосићу.
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ДОБРИЦА ЋОСИЋ
Родољубље брошуре и ...
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Ћосић је образован из брошура, на курсевима. Једно
доучавање, само доучавање из популарне литературе и из
праве литературе, али на стил и дух вечерњег образовања
одраслих. Нарочито се то види када говори о тананости
рецимо метафизике, реалне метафизике. Његова социолошка (широко узето) друштвено научена знања су за брошуру прилагођена знања марксизма. А то је, у ствари, најопаснији напад на марксизам, социјализам и историјско
класно. Ћосић не осећа и не зна тананости материјалистичко дијалектичког света. Он нема танано образовање. Он
је стално под неким притиском обавеза књишких да се бори
за народ онако како се то предавало ђацима, у смислу да су
писци ''борци за народна права''. У томе је самохвалисав,
вероватно и несвестан своје подлости, ако није подлост
препреденог сељака, виспреног, подлост која се равна са
дечјом подлошћу: „Ја срљам у све битке за угрожене и
слабе; у све акције за слободу и демократију; у све одбране
људи и народа, начела и културе‘‘.
Дакле, ћифтинско самоуправни борац, глас интелектуалца малограђански, ново скарабуџене класе пти
буржуа. Слобода и демократија су за њега апстракције, а не
економска категорија.
Србовање и трговина са нацијом... Он, борац за народ... А ми знамо добро ко је год заиста био против режима,
власти, он је трпан у затвор, или убијан. Спрдачина његова
од слободара... Објективно – слуга Запада и титоизма у духу
тихе рестаурације која користи ―демократске слободе‖,
―слободе говора‖..., која финансира тобож бунџије
интелектуалце да би се флертовало са ―демократским
слободама‖ пред светом... Из тог миљеа бунџија литерарних
је и Миодраг Булатовић, Матија Бећковић а и многи други.
Инструментализоване литерате. Инструментализовани од
режима „самоуправно несврстаног социјализма наших
боја...‘‘, као што је био инструментализован „марксизам‘‘ у
виду предмета који се огадио генерацијама и генерацијама.
Један од инструментализованих у оквиру борбе капитализам – социјализам...; Запад – Исток... Као и цела земља
што је била инструментализована кроз „самоуправљање‘‘,
„несврстаност‘‘, ―социјализам наше боје‖ итд. итд.
Ћосић се бави филозофијом прорицања о злу које
долази. Прориче оно што је и последња приградска баба ви-

дела и знала шта ће се десити – да се не рађамо, да нам је
ћифтински дух и Запад разорио породицу итд. Да изумиремо, а да се рађају Шиптари. Све филозофије падају
пред том чињеницом простом: има ли некога или га нема.
Но, то је општи процес – Исток и Југ преплављују Запад и
Север... Статистике говоре о процесима на планети... Нови
витални народи... И да не гњавимо читаоца познатим
стварима историјских процеса. Ћосић је као и 99% наших
―интелектуалаца‖ огрезао у ћифтинско-књишко блато дубокоумне рекла-казалости, блато попрскано крвљу и глупошћу. Са дубокоумним речима, синтагмама, из којих вири
недоученост и комплекси трућају конфекције научне.
Он је увек ―једини‖. Говори о Голом отоку: ―и ако
сам се 1952. побунио против насиља над њима, ваљда једини у Југославији тога доба...― ‖Једини‖, а људи су за реч, не
за побуну можда губили главе али, ето, он – ћифтински
интелектуалац увек успе да „прејебе‘‘ глупи режим.
Поставља се просто питање – зашто и њега нису тамо
одвели за ту побуну, а други су за реч из необавештености
можда губили главе? Не само њега ни многе друге накнадне
„револуционаре‗‘ који увек као у бајкама социјалним успевају да прејебу режим. Хвалисав сељачко-градски ћифтински интелектуалац.
Ето, он нам се представља као неки ―чедан, хитар и
леп...‖ Лабуд Стефана Малармеа. Да Лабуд са ―Галеба‖ који
―памти да је пун плама‖ – :
Давни Лабуд памти да је он пун плама
тај дивни, ал залуд жуди за победом
јер крај где се живи не опева редом
кад неплодне зиме заблиста се чама.
његов врт ће стрести смрт белине пуне
кроз простор задату птици што га куне,
ал не ужас земље где му перје јења
Сабласт коју чист сјај ту назначи залуд,
он скраћује се у хладном сну презрења
Којим се кроз прогон излишни сиви Лабуд.
Наш Лабуд „дивни‘‘. „Крај где се живи не опева
редом, ужас земље где му перје јења, скраћује се у хладном
сну презрења...‘‘ „Кроз прогон излишни сиви Лабуд‘‘.
Ето Маларме је унапред опевао нашег Лабуда...
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У неком билансу... Ђилас је бар одлежао дванест година. Ипак се може легитимисати као непријатељ објективни, који је претерао у служењу Западу у том тренутку.
А Ћосић не. Он некако са завишћу хоће да се стави у исту
раван са Ђиласом, са својом стисни-прдни филозофијом,
филозофијом живљења и накнадним ћифтинским кајањима
и умовањима.
Од рекламне буке продаје Стварно и могуће, маркетиншко политикантске спрдачине, он себе прави као неког
прогоњеног писца чије се књиге забрањују, а Иван Ивановић у затвору због књиге Црвени краљ.
Ћосић оперише гњаважама о „слободи‘‘, „људским
правима‘‘, „критичком мишљењу‘‘, „освајању неосвојивих
слобода‘‘, „одговорност за људску судбину‘‘... Ето, он се
позива на „зналачку и поштену уметничку критику‘‘. Ја се
правим, оцењујући њега да сам у тој критици зналачкој и
поштеној. Вероватно ће му бити мило. И видим: Он у духу
надобудног гимназијалца говори о крупним темама не
разумевајући финесе стварности, идеолошке уметности. Он
се увек насигурно буни. Подржава удружење, или, или сличне ствари. Он се бори са опозицијом за очување Југославије! „Подела Косова!?‘‘
Он говори здраворазумски. Грађански здраворазумски говори и у својим књигама да би читалац схватио шта ја
кажем у свету уметничког, и науке, и филозофије, нека
прочита о томе шта Хегел говори о здравом разуму.
Дакле, његов дух је приземан, грађански, здраворазумски. У време великог продора у микро свет, у несвесно,
које са свесним даје целину, у време продора у Васељену у
блиском контакту науке и мистике није довољан само здрав
разум а поготову не здрав разум ћифтинских интелектуалаца. „Истина је целина‘‘ (Хегел). Но, постоји и јапанска
мисао коју воли да ми цитира доктор математичке логике
Светозар Милић, мисао која гласи: „Никада не тражи истину јер може се десити да је нађеш‘‘. Можда је у праву Ћосић (а не ја) који бежећи од истине у здрав разум као заштиту видова ЈА не тражи истину, Истину, ИСТИНУ.
Његов књишки вид политиканства и „слободара‘‘,
„националног барда‘‘ је интересантан за читање, па некада
и досадан. Значи, не као научне истине интересантан но
интересантан као лик који себи утрпава персону (у
психијатријском смислу) „барда за народ, „барда‘‘ са неким
комплексима у образовању и другим комплексима.

За мене је све занимљиво. Одушевљење не треба
мешати са вредностима објекта естетског интересовања.
Све може бити и јесте предмет есејистичког писања.

*
Ћосић не мисли у категоријама класа, сталеж,
декласирани, класна диференцијација, малограђани, скоројевићи, сноб, жена, мушкарац, дете... Бар у социолошким
његовим стварима то је доста далеко од њега. Он је у
једном књишком вртлогу књишког мишљења о народу,
нацији. Упркос томе што је ―ангажован политички‖, он је
неангажован, јер не удара у срж ствари. Површан је у ангажману.
Његов национализам је резултат психијатријског
жаришта дуалунитарности и његов и Бећковићев, и многих
других. Праве патриоте које брину о народу другачије и
мисле и осећају и делају. Сада и овде да не распредамо о
томе шта значи политичко ангажовање у књижевности, шта
значи непосредна утилитарност. О томе већ и врапци знају.
Али не знају они који су се борили против „политичке
ангажованости социјалистичког реализма‘‘, против ―агитпропа‖, који су се борећи против агитпропа социјалистичког реализма борили, у ствари, за агитпроп капиталистичког реализма, транзиције, специјалног рата. Наравно,
неки су то радили и несвесно.
Ни Ћосића, ни Бећковића у тумачењу углавном не
цитирам, јер су ми они својом естрадношћу онемогућили да
будем убедљивији. Немам простора ни времена, они су ми
заузели простор и време. Они и многи други.

*
Колико су далека Ћосићева умовања од реалне метафизике од Не(бића)... Он се мучно ћифтински утопио у
самобитак и политикантски тубитак. Немам право на љутњу, али имам право на констатацију. Они и велики писци!?
Све крупне речи употребљава: „харанга против идеолошко–
политичко неподобних‘‘, „интелектуалци и ствараоци‘‘;
„бољшевичко хрватски ред‘‘; „идеолога и егзекутора‘‘...
Ћосић као озебао сунце чека напад на своје књиге,
на себе. Стварно и могуће као својеврсни политичко културни манифест у име српске нације‘‘. Говорило се у то
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време да је цела гужва око његових књига ствар маркетинга. Но, да чујемо Ћосића још:‘‘извесни Миленко Марковић... тај полуписмени марксист...‘‘ Мислим узгред да је тај
―полуписмени‖ доста добро приметио ствари... ―полуписмени‖?! Интересантно је психолошки шта ли мисли
Ћосић о себи у вези са „писменошћу‘‘ и марксистичком и
уопште писменошћу? Они лако реше ствар – такозвани
напад на себе одмах прогласе за напад на нацију (на Србе),
на класу, на ...
Посебна су прича, како се то каже, његова сентиментално – рационалистичка умовања, мудровања. Ево примера: „Највећом тајном сматрам саму људску судбину‘‘...
Са овим „судбина‘‘, ―светосавци‖ дозлогрдише и Богу и
људима. Судбина је паганска категорија. Они је узимају, и
сами врховници наше цркве, као православно, светосавско.
Ћосић мало-мало, па дрмне: „судбина‘‘: ―пред судбоносним
смо искушењима‘‘. Увек крупна питања – „национални
циљ‘‘. А овамо – сви они грабе, богате се ... Ових десет
година је показало то крваво „судбинско‘‘ национално
„самоосвешћење српског народа‘‘. Наравно, и не само
српског но свих народа: и Шиптара, и Македонаца, и
Хрвата, и Словенаца, и Црногораца, и Бошњака и, и, и.
Сваки народ класно у својим могућностима. Но, Ћосић,
Бећковић и други не виде класно. Можда је боље рећи да
они више виде класно и укопчали су ―фору‖, ―фазон‖,
―штос‖, да је такво време да се може богатити, добијати
титуле, штампати књиге преко националног, србовања.
Ћосић је знао и класно да користи, па када је то било
исцрпљено он се дао на национално.
Он говори о Србима као да су острво ван света.
Но, ево још „бисера‘‘ мудрости: ―А мудрост
сједињена са храброшћу свакако је најређа моћ у људском
роду‘‘. Е, из приложеног, из рецимо пишчевих записа се
види да он има ту „највећу моћ у људском роду‘‘. Мудар је
и каже храбро „тоталитарном стаљинистичком режиму
титоистичком‘‘. Обично мудрост се јави као синтеза говорења, на крају става. Код Ћосића је текст загушен мудростима рационалистичко-сентименталистичким гњаважама
умовања. Наравно, то је тако јер он не зна системе епоха,
цивилизација, епоха и праваца уметничких и шта се све
налази и где. Бар не зна у тананости, финесама. Код њега је
све више згомилано. И, стално је под притиском и неком
обавезом да каже нешто мудро, паметно, дубокоумно. Од
истог притиска пати и Матија Бећковић. И по природи

ствари тада се пада у књишкост, извештаченост, у неки дух
образовања одраслих, вечерње школе... Ето неки виши ниво
вечерње школе. Ћосић посвојује разна социјална мишљења,
филозофска..., научна... Он их прикривено цитира. Место да
поштено цитира, узима сведока (цитат је сведок). Он
скарабуџује афористичку дубоко-умност.

*
Наша литература кипти од прикривених цитата,
преудешених туђих мисли. Кипти од продаје туђе као своје.
Директни плагијат је бело цвеће према томе, према прикривеном цитирању. Мада је питање оригиналности компликовано и у историји књижевности, потребно је то
поновити. Но, ипак осећа се, препознаје се књишкост, препознаје се тривијални писац, писац из друге руке. Крупно
питање – оригиналности, позајмица, плагијата, „прикривеног цитирања‘‘. То је и етичко питање. Многа се питања покрећу у вези са писцима о којима говоримо. Но,
сигурно су најважнија: тривијално, из „друге руке‘‘ или
оригиналност, атипичност. Наравно, сва три писца су ближа
ономе што се зове писац из „друге руке‘‘, тривијалност.

*
Код Ћосића, као и Бећковића у неком смислу, као
што рекосмо, постоји нека неодољива потреба да говори
паметно, дубокоумно, да све проглашава „судбинским тренутком историје‘‘ где је Он присутан. Вероватно су у питању комплекси, недоученост, и пре свега недостатак обдарености. Јер обдареност у свему зна меру, проналази је пулзијама генија.
Све за „национално биће српског народа‘‘. И ту се
вероватно може говорити о комплексу, о некој противуречности, или бар о национализму који има психијатријско
жариште дуалунитарност.
Велике пукотине у знању. Књишке тривијалности
он говори као дубокоумља, као открића научна и то са тоном откровења мистичара, великог посвећеника.
Књишко, социолошко, специјално-ратовско умовање о власти, о револуцији и насиљу револуционарном. Он
говори сладуњаво у духу сентиментализма, научно немоти-
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висано, ни психолошки, ни психијатријски. Неки социолошки неосентиментализам. „... жеља да се чини добро и да
се служи добру, правди, напретку...‘‘ Глупост колоквијалног
ума, без чврстог материјално научног система. Последњи
бакутанери и домаћице, и сентименталне фрајле, не умују
тако.
Вероватно је да је та његова активност, и многих
других, објективно користила режимима у смислу
рестаурације, у виду ''самоуправног социјализма наших
боја'' и ''несврстаности'' чији је у суштини оснивач Запад –
Енглеска... Сви који су много журили у сервилности режиму и Западу у смислу грубог нарушавања блоковске равнотеже, били су затварани, или ликвидирани. На пример
Ђилас и други.
Он оперише са грађанским интелектуалистичким
штосовима, који онима који знају литературу о власти делује бедно: ‘‘Власт је занат који се најлакше научи, а никад
не заборави и вештини владања памет не смета, али није јој
неопходна‖.
Неубедљиво, књишко-ђачко представљање, игра
―великог писца‖, ―барда‖: ‖Одрекао сам се свог заната, оставио сам свој посао да помогнем држави и народу,
разбијеном, кажњеном, опкољеном непријатељима‘‘.
Ако смем да одговорим, онда бих рекао да моје
књиге Прилози за биографију Ђавола и Голешка богиња
можда боље тумаче ове наше бардове свевременце... који су
у бесомучној јурњави за власт (ако их неко постави). Ћосић
говори о социјализму као „историјски пораженом‘‘. Он нема елементарне представе о хронологији ствари. И социјализам и комунизам нису нешто ни Марксово, ни Лењиново,
ни Совјетско. То је нешто од самог искона ствар људског
друштва. Социјализам и комунизам нису „историјски поражени‘‘. Он је (и не само он) ћифтица који мисли да је сва
историја кад он живи. И зато он стално, сваки дан где он
учествује проглашава за „судбински‘‘. Он не зна да су и рестаурације законите. Да развитак „друштвени иде цик-цак‖
(Лењин). Да, историја људског друштва траје хиљадама година. Да је родовско друштво трајало (и још га има у траговима) неколико хиљада година, робовласничко исто,
феудализам исто... Јуче је почео капитализам (Велика Француска револуција 1789), а пре неки сат је била Октобарска
револуција (1917). Ћифтице мисле да је за њиховог живота
историја и да су они носиоци историје. Ах! – болна наша

свест о томе да смо трен-трена, прах-праха, Васељене и
Прилога за биографију Ђавола и Голешке богиње.

*
„Случај‘‘ овај, онај... Режими продуцирају измерене,
дозиране „случајеве у прећутном договору са бунџијама интелектуалцима, „борцима за национално биће‘‘. „Случајеви
су у копродукцији режима „и ―критичко опозиционим покретима‘‘.
Ћосић каже да је „веровао у Југославију и југословенство и демократски социјализам‘‘. Како кроз национализам, кроз сарадњу са другим национализмима у другим
републикама да верује у Југославију и демократски социјализам? Кроз то да „треба Косово поделити‘‘, што није далеко од тога да треба и „Војводину поделити‘‘, и „Санџак‘‘, и
оно што буду тражили Власи и Румуни, и можда Бугари?
Он је свесно и несвесно нечије средство. Средство Новог
светског поретка, специјалног рата. Он, као нечије средство,
књишке гњаваже проглашава као откриће: „У историји ни
један велики чин није готов самим својим збивањем‘‘.
Пазите! Он, 23. јуна 1996, каже: ‘‘Јесмо претрпели
велике поразе, али се, можда, коначно територијално конституишемо и као нација интегришемо. Добијемо своју
територију, етничке границе. Најзад, васпоставимо своју
државу на своме...‘‘
Зар наука још у деветнестом веку није констатовала
шта је национализам. Какав спарушен ум. Слика дуалунитарности... Једино ако не мисли ово са територијом на
Београдски пашалук.
„Ако демократски, успешно, пре свега мирно... решимо Косовско питање, ми ћемо се после, најзад, два века
конституисати...‘‘ И последњи приградски бакутанер не би
тако резоновао сентименталистички. У научном стилу употребљава категорије ―демократичност‘‘, ‗‘мир‘‘.
Сада, можда дефитивно стварамо уједињену Српску
државу‖. Лако је њему да мења мишљење јер мишљење њега мења. Како кад затреба, од тренутка до тренутка.
„Слом‘‘. Не, није слом но колебање. Ћифтински дух
се осећа, види се у недостатку свести да је људски век кратак. Но, ево још из конфекције западне идеологије,
тржишног духа нехуманог: „У политици нема сентимената
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ни пријатеља. Има само интереса и идеолошких и стратешких циљева‘‘.
Дакле, он као писац ко зна какве све тривијалности
усваја и што је најгоре проглашава их за своје. Уместо да
упозори да је то туђа и опште позната мисао. Он је говори
као своју. Од тога кипти у свим његовим радовима. И
последњи новинарчић избегава тривијалности и комшије уз
кафу чак то раде.
Или ово: „Ми смо народ огромне унутрашње и стваралачке енергије‘‘. Који народ није?! Право да кажем: једна
мучна приземна тривијалност националистичка. Без имало
мишљења и маште виших апстракција.
Све у свему – једна отужна колоквијална свест,
машта која оперише са књишко-новинарским духом....
Да, они заборављају да се и други „народи догоде‘‘;
да је и други народ „луд народ‘‘ и да „нико не сме да вас
бије‘‘. Но, када такви народи ударе једни на друге, онда се
збива оно што се описује у Прилозима за биогафију Ђавола
и Голешкој богињи.
Они, ―бардови‖, уместо да разбијају малигне митове, они их негују, подхрањују... Значи поставља се питање
колики је њихов допринос мојим књигама – Прилозима за
биографију Ђавола и Голешкој богињи?

*
Ћосић се нарочито размахне борбеним патосом када
намирише да га ништа неће стајати. Рецимо у том смислу је
занимљиво писмо Лазару Мојсову. Увек он: „На наш Предлог уставних промена и мој говор... отпочела је бесомучна
паљба политичких форума и њихове идеолошке жандармерије‘‘. Дакле, у овом „идеолошка жандармерија‖, у метафори жандармерија, види се његова жеља да га стварна
жандармерија прогони, али наравно без последица. Само да
покаже да је ―прогањани народни трибун‖. Није му сметало
да га вођа те „жандармерије‘‘ постави за шефа државе.
Он се против Велике Албаније бори предлогом за
поделу Косова... Он прикривено цитира нешто из Писма
Вука Караџића Милошу Обреновићу: „Неподношљиво је и
онима којима је у њој најбоље‘‘ (говори о држави). Даље
користи синтагму Светозара Марковића из Певања и
мишљења и Реалност у поезији. Само што Ћосић увек
преуреди. Овде је у питању ―целокупна умна снага народа‖.

Он је даје као: ―започните темељне демократске реформе,
омогућите демократску мобилизацију целокупних умних,
радних, и моралних снага са којима народи ове земље
једино могу да крену...‘‘
Пуки идеализам о ―умним снагама‖ да мењају друштво... Бљутави реформизам који није погодан ни за најбедније специјално-ратовске агитпропове. Гњаваже реформистичке, идеалистичке. И уз то што су противуречне са другим тврђењима, рецимо тврђењима о „интересима‘‘ у вези
са политичком филозофијом. Мојсов (његов школски друг)
није му одговорио на писмо. Како да му одговори на трућања?
Можемо дуго причати. Али, они „борци за српско
национално биће‘‘... Који је резултат те борбе сви знамо.
Чак и у самој Србији, па захваљујући и њиховој борби и
србовању дошло је до тога да се стварају: идеје о аутономији: те шумадинци, те Источна Србија, те Ниш, те Санџак.
Значи скида се љуштура са маске бораца за национално биће, са маске себичности.

*
Ћосићева ―здраворазумска‖ поезија, књижевност,
грађанске осећајности и дубине здравог разума, површне
књишкости и дубокоумља, наравно увек ће имати читаоце.
Тривијална књижевност увек има више читалаца. Новокомпонована тривијална, вашарска кич музика пуни
стадионе... А Бетовени сале... Дакле и поетски Бећковићи,
Булатовићи, Ћосићи имаће читаоце. Биће бестселери, најчитанији, књиге године... Но, Шекспир... Свети Сава, Буде,
Толстоји... Ипак се пробијају кроз векове. А, богами и векови се кроз њих пробијају... Кроз политички маркетинг...,
промоције, прављење „случаја‘‘ и бардисање бардова трају
и њихове књиге.

*
Он брани опасне типове, брани борце за „самосталну Хрватску‘‘ и друге борце. Он је неки борац за основна људска права духа невладиних организација, мутних
организација. Неки хуманизам хуманитарни веје из његовог
духа, хуманизам лажних, хуманизам милосрдних сестара.
Сладуњави сентиментални хуманизам. Он је на површини
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ствари духа душе рекла – казала, мада се прави да је на
извору ствари. Он нема свест о томе да је средство
рестаурације, историје. Он мисли да је прави субјекат
историје.
Национализам и светосавље у служби специјалног рата
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Ако објективно говоримо, мора се рећи чему нешто
служи стварно, а не шта хоће и мисли субјекат. За све идеје
и потребе увек се нађу субјекти свесни или несвесни за инструментализацију па и инструментализацију најтананијег
''сублимата'' духа – душе. Вероватно, како је склон
тужакању и тражењу милиона за ''увреду части и нанете
душевне патње'' можда ме тужи. Понављам: ја говорим како
његово дело, и Булатовићево, и Бећковићево објективно
доприносе општим концепцијама капитализма. Дакле, како
се национализам Балкански употребљава у сврхе практичне
политике кроз песништво.
Сада тај национализам Западу не треба. Наравно,
будући да се писац са ―Галеба‖ лако сналази у свим приликама, очекујемо да ће се опет снаћи и научно кроз
''судбину'', ''усуд'' објаснити све као и његов млађи колега,
академик.
... Природно, економски и класни закони делају и
поред употребе и злоупотребе национализма. Национализам је у 70% случајева генетска фикција. Наравно, Ћосићево писање о нацији и држави у оквиру политичке историје и историје политичких идеја је непоуздано. Руку на срце,
тешко је и писати и узети у обзир друштвене, економске,
политичке, технолошке и демографске процесе.
Но, проблем је његовог стила, у ширем смислу, у
надменом ауторитету. Баш као такав изражава дух времена, прелазног времена, рестаурације тихе и бурне. Значи да
се он није дистанцирао снагом објективности, духа. Такав
је и у мемоарима, сећањима, у политичкој ангажованости.
Значи у књижевној, литерарној пракси. Скоро нас и не
занима његова ванкњижевна биографија. Његов дух је дух
пропаганде, неоагитпропа; сада не социјалистичког реализма као некада, но капиталистичког реализма. Његове
идеје су, у ствари, идеје идеологије специјалног рата, мондијализма, глобализације. Значи примењена у литератури
идеологија. Идеолошка књижевност... Западу, рестаурацији, капитализму је за свој поход на Исток и рушење
социјализма био је потребан за једно време, европски 19.

век, при крају 20. века – ''фаза расцепканости и кризе''. Сад
им треба јединствен државни простор бирократски
неоексплоататорски. И, наравно, занемарују потрошене
литерате: Ћосића, Булатовића, Бећковића и друге.
Код Ћосића нема историчности у бирократији. Код
њега је само ''бољшевичко'', ''стаљинизам''... Тривијални
агитпроповски стил. Он је субјективан, острашћен... Он
потхрањује митове... Мит о ''небеском народу'' и многи
други митови, као и мит о ''неслози српској'', да не би био
разлог за неслогу класно, економски интереси. Он не зна,
као што се зна у науци, за ''много већа прожимања заједничког порекла националних групација''. Он хоће да је од
њега све потекло у тумачењима. Гледано генетски, већина
нација, народа, су у генетском смислу фикције, купаже етнолошке... Рецимо на Балкану. Шта се све и ко генетски
пише као Србин?... Исто је и са другим народима, наравно.
Довољно је само узети порекло наших великана... И не само наших, но код већине народа је тако. И то је добро што
је тако.
Наравно, зна се, и он зна од када се појам нације користи... Треба рећи да на планети има још родовског,
пећинског облика живота. Изгледа да се код нас (Балкан)
још може говорити о ''прото-нацијама и јаком осећају МИ –
идентитета''. Код њега и Матије Бећковића је све то јасно:
''МИ'' и ''они''. Па и у оквиру нације – некомунисти и комунисти... У питању је неки стил беде реализма црно-бело...
Наравно, не само код њих и код других народа који имају
своје Ћосиће, Бећковиће... ''Национализам и улазак масе на
политичку сцену''... Да не ширимо тему и да не дођемо до
национализма, расизма... Сада се тражи у оквиру
рестаурације и напретка капитализма, новог колонијализма,
―јединствен европски простор‖. За то су потребни Ћосићи,
Булатовићи, Бећковићи. Али, да сада супротно мисле, говоре, пишу, певају... У ствари, нека мисле шта хоће, али да
служе не србовању, но ширењу капитализма, интернационале капитала Америке и других. Они су служили док је
српски национализам (―и други национализми‖) био за
разарање комунизма, Истока. Сада такав њихов национализам је против интернационале капитала, Новог светског
поретка, глобализације, мондијализације, транзиције... Но,
они ће се лако снаћи. Ћосић је све прошао, све мене... Има
и оних који сада славе 90. година, а прошли су све мене као
и Ћосић. Они имају, наравно, и млађе следбенике за
идеолошку, примењену литературу маскирану у епску дра-
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матику, динарску или моравску... О тој епичности наше
поезије и лирике веома инструктивно пише Војислав Ђуровић у свом раду Археологија и антропологија.
Довољно је видети Ћосићев речник и у њему препознати западну пропаганду специјалног рата: ―разумевање‖,
―људска судбина‖, ―плурализам мишљења‖, ―индивидуално‖ итд. Та специјално ратовска идеологија је код њега
уфилозовљена књишком дубокоумношћу.
Он своју егзистенцију, свој век, пројектује на човечанство. Као да се у његовом живљењу згушњава цело
људско постојање. И о томе он дубокоумише. Све се то прожме сладуњавим реторичким умовањем и у једном грчевитом напону да стално буде дубокоуман. Стална потреба, и
код њега и код Бећковића, да се буде дубокоуман и да се и
њему каже: ―Лепо ли оно рече‖. Ћосић и сам пред собом надувава прогоњеност. Њему не смета што су други у затворима, што се других писаца књиге забрањују, што су
многи главом платили... Пред собом се самохвали. Просто
му је криво што он није прогоњен, па стално пише нека
―протесна писма‖, ―потписује протесте‖ против титоизма, и
лажи и насиља. Нека ―отворена писма тиранији и срамоти‖,
а он увек са ове стране врата затвора. Ту су и ―петиције‖,
―одбори за одбрану слободе, мисли и изражавања‖, ―комитет за одбрану грађанских и људских права‖. Можда режим
није држао то што он говори као мисли и изражавање. Неки
се сада тихо одричу ―протесних окупљања‖.
Ту је и место председника државе. Ћосић је постављен на то место од онога кога..., кога..., који је..., који је сада...
За појам заједништво, он каже: ―Бирократско-технички појам за одржавање сопствене власти‖. И ако је тако,
није лоше да подсетимо да је Матош, како неки мисле, први
употребио тај појам.
Ћосић често каже: ―Заблудно сам веровао‖. На
пример: ―Заблудно сам веровао да је опозиција титоизму у
Хрватској и Словенији остала југословенска. Право говорећи, запањујуће је такво веровање. Много он тих заблуда
има: и пре Другог светског рата, и за време рата, за време
његовог ―галебовања‖ и после... Све из заблуде у заблуду. А
ипак, зна се, да народ воде они који немају много заблуда.
Национални бард из наше Јасне Пољане... Не можемо, бре,
брате, да стигнемо да пратимо његове заблуде и губљење
заблуда. Бити у заблуди је знак недостатка осећања
реалности. Осећања будућности, предвиђања; знак ниже

интелектуалности... Ако није у сржи заблуде у питању
етички моменат. Да ли је срце криво или разум? ―Заблуда
нам ласка да смо на овај или онај начин неограничени‖
(Готје). Брате, много је неограничен. Да чујемо и Волтера:
―Љуби истину, али праштај заблуду‖.
Ћосић увек истиче себе: ―У мојој режији‖. Као, на
пример, договор о оснивању странке Срба у Хрватској: ―У
мојој режији, наравно, без знања руководства Академије‖.
Грдни извештају Службе државне безбедности о ―непријатељском деловању‖... Досије... Мора бити неко логично
објашњење – толики досије, а нико га не затвара, а многи су
и без досијеа...
*
Тешко је рећи да је мера доброг укуса за некога ко
одбије ваш рукопис, одложи штампање, па макар и из бирокрартских разлога, да је: ―каријериста, бирократски медиокритет, морална и интелектуална ништарија‖. Али пошто
Ћосић интервенише у ЦК... Одобри се даљи рад, штампање
књиге. Ћосић се, иначе, показао и као неко ко може да
запосли неког, да утиче да се добије стан. Чудно неко прогањање нашег Јаснопољанца. Можда његове ватре у речнику
духа и даха алапаче решавају ствар. Увек његови комплекси: други су ―медиокритети‖ и ―моралне и интелектуалне ништарије‖.

*
Да: ―Пречани...‖ Да: Џојс као приручна књига‖...
Да, увек он: ―А идеју за ту петицију дао сам ја... Наравно, и ―ублажио заоштрене захтеве‖. ―Одбор за одбрану
слободе‖... Да – Черчил је рекао: ―Оснуј одбор и скини
ствар са дневног реда‖.
Све те активности Ћосићеве су практично умртвљивале противречности и доприносиле учвршћивању режима
и подухватима специјалног рата, мондијализма. Објективно, то је тако, свеједно је шта мислио Ћосић о томе.
―Међу академицима имам најдужи опозициони стаж
и највећу славу као националиста‖. Привидно, дечје самохвалисање из кога се виде прави разлози психолошки за
његову активност.
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Његов речник је оговарачки, свеједно је што су режими зли: ―партијске државне слике‖, ―њихови глупи и
бахати наследници‖, ―бирократско партијска мафија‖,
―политичка харанга‖... Не ради се о истинитости. Те бирократије су сурово – суровије наше самоуправно несврстане,
бирократије филоване са националним, биле су много префињеније. Па и сама чињеница да је он могао све то да ради
што је радио и говори о томе, и ако је његова слободарска
гњаважа свесно или несвесно дозирана и од њега и од
режима, да се не претера, да се не иде у затвор као што је
отишао Ђилас и други.
Ја мислим да је цела мука у томе што Ћосић са својом егоцентричношћу, и књишкошћу, и наметљивошћу чак,
и гуши и своје личности у романима. И Булатовић, и Бећковић, и други.
Осећање дијалектике и историје
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Да, ко нема дубоко осећање историјске свести је национално оптерећен, тај не може да види далеко. Значи, ко
не оперише у осећању историјских процеса најмање са вековима и стварно историјским догађајима и личностима, он
не може да види ствари. Ко нема свест о томе да се народи
пењу на историјску сцену и нестају..., да језик, колико толико, остаје... Свест о томе да су многи народи изумрли и да
нове, виталне нације замењују, бар генетски, иживљене нације. Да је већина нација ко зна каква генетска мешавина.
Мешавина раса се примећује лако.
Ћосић се чуди и каже: ―Југославија је држава изневерених ишчекивања и неизвесне будућности...‖. Онај ко не
зна дијалектику историјских процеса, код њега су изневерена очекивања и неизвесна будућност. Није Југославија и
личности нису криве, већ он што је дозволио да има нетачна очекивања. Сигурно је да ја знам да постоји и нација и
национално осећање, и национализам и патриотизам. Али
постоји код умних и дубоко осећање историјске реалности.
Код њега је све где је он близу, сваки тренутак: ―Садашњи историјски тренутак је историјско раскршће. Преображај или пропаст‖. Добро, он није историчар и не може
знати, али бар да осећа стварност, историчност. Но таква,
погрешна осећања света преноси и на своја дела, на читаоце. Наравно, то је врло, врло лоше за дело, поетичност.
Неки историјски романтизам преноси и у књижевна дела.

Пазите – ―преображај или пропаст‖. Пуки романтизам. А
преображај је дуг процес. Једино као ―небески народ‖, ―помазани народ‖, позвани народ, да се безузрочно преобрази...
―Преображај‖ – заиста ми је блиска тема. Нарочито
обрађена у мојој књизи Прилози за биографију Ђавола. Но,
вратимо се цитатима: ―демократска референдумска правда‖; ―политичка воља и памет‖. Сладуњаво социолошки –
права гњаважа и увек: ―На том скупу ја сам најрадикалније
мислио‖. Одузима реч историчарима. И као да се без њега
не може: ―Ја сам писац и нисам спреман да уђем у политичку борбу‖. Руку на срце, добро је рекао – то што он ради
је политикантска борба а не политичка. И када је политикантска борба, и када мисли националистички, онда, наравно, не може да види историјске реалитете и биће: и заблуда,
изневеравања очекивања. Са таквим осећањем реалности, и
са таквом људском способношћу превиђања и планирања,
биће и разочарања и заблуда, и свега са романтично – сладуњавом осећајношћу надмене умности, биће свега. ―Традиционалне савезнике и српске непријатеље‖..., а истовремено говори о ―интересима у политици‖. На нивоу грађанског умовања необавезног комшијског ―бистрења политике‖
– он каже: ―Епоха разочарања у револуцију и комунистичку
утопију‖. Да, то је тако са ћифтинским мерама историје...
Комунизам... Утопијски социјализам... Утописти... Кроз хиљаде година... Трућање политикантско – новинарско без
широког филозофског и историјског погледа на процесе
историјске. Па, ако хоћете, и без мистично-религиозног погледа.
Можда ови наши србљујући елементи, у ствари, раде реално на расрбљавању, разњегошевљењу... Булатовић,
Ђукановић, Маровић: ―Они су способни младићи са политичком будућношћу. Нису прихватили моје мишљење о
расрбљавању црногораца‖ – каже Ћосић. Чега се год дохвати, он се разочара, дође у заблуду. То ми не смета, према
томе сам равнодушан, али и у његовој литератури је без
дубоког и дубљег осећања реалности. А без дубљег осећања
реалности нема ни књижевно уметничког дела. Неко би
рекао: ‖Па шта те брига?''. Да баш тако, али провео сам
живот у тумачењу његових књига ђацима – и Далеко је сунце и Корени. Шта је све трпано у програм школски? Многи
су избацивани и убацивани, а Ћосић је увек остајао у програму – и као писац НОБ-а и не НОБ-а, и ко зна све које и
какве литературе. Па и литературе ове друге двојице.
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Колико су само времена и простора заузели на радију, ТВ, штампи, часописима. То је наш а и мој простор, наше па и моје време.
Рећи ћете српски – србијански класик. Није смео режим на њега да удари. Неки чудан режим, или чудан писац
на кога не сме режим. Бре, царска Русија на Достојевског ударила, на Пушкина који је главом платио и да их не ређамо
на десетине и десетине писаца.
Ћосић се мешао у то како да се предају његова дела
ђацима. Да ли сажето или цело дело. Наравно, он тражи цело дело да се предаје. Уопште мешање у све, па и у само мешање се мешао.
Трагика и Његош
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Ћосић мало – мало па: ''трагика...''; '' људска судбина''; ''духовно биће''... Његови текстови често делују као
преслишавање, напор да се покаже да зна, да је учен. Осећа
се накнадна памет. Он има неко уско осећање историјског
процеса, а бомбастим изразима га чини широким. И у том
смислу ко зна све какве и које идеологије потеже, системе
мисаоне из прошлости. Ко зна какав еклектистички крш
прави. Неки сентиментализам. Неки рационализам. Позивање на разум типа књишког рационализма најнижег вида из
времена Доситеја Обрадовића. По њему, нама управљању
''укази коминтерне''; ''верска енергија''; ''национална енергија'' итд. ''Само повратак Његошу може спасити народ Црне
горе од нове истраге, нових потурица''. Бре, брате, и сам би
се Његош крстио и чудио за своју моћ. Овакве мисли, што
се тиче објективног деловања, као да су из уста Беле куге,
балиста, усташа и ко зна кога све.
''Егзистенцијална немоћ обузима народ и све нас
који мислимо и говоримо у његово име''. Знам сигурно да
није говорио у моје име, ни он ни други. А колико јесу говорили у име народа то су потврдили догађаји и оно што се и
збило са народом.
''Ђилас ми је само рекао‖: ''Лењин је геније револуције''. ''Сагласио сам се''. Да, ето нечега што уноси неку
пометњу у слику о обојици мада су и они обојица нека
врста генија нечега. Чега беше оно? Можда сам негде већ и
одговорио.

Мења мишљење, мишљење мења...
Карактеристично је стално преиспитивање. Мења
мишљење. Принцип без принципа са центром ЈА прилично
блиско примарном Ја. У принципу без принципа никад се
не погреши, упркос његовом говору о заблудама. Види се да
нису догмате. Да интелектуалци мењају мишљење. Догмата
без догматичности. Свеобличност са политичком персоном
трибуна... Из брошура погрешно схваћена улога писца: ''У
првим борбеним редовима''; '' на барикадама''; ''пробуђени
део народа''... Камо среће да се никада није будио, бар у име
мене да се није будио. Борац за људска права и слободе.
Што и друге нације не буди. Оне што скапавају, Србе по уџерицама, без посла, што њих не буди.
Књишка материјализација
Груба књишка материјализација света, стварности.
Нема неког даха загонетног немира, чудне тишине, безпредметности. Нема даха сенки заумља метафизике. Даха
онога што се зове ''блажено стање'' у математичкој поетици.
Ја мислим да тога о чему говорим, тих сенки..., у свим делима песничким има. Па ако хоћете и у роману Мати – Максима Горког, књизи која је писана због чега и ради чега знамо. Али, ту књигу је ипак писао Максим Горки.
Дах књишке модерности романа 20 века. Неко му је
из публике једном рекао када је Ћосић рекао да му је Џојсов
Уликс увек на столу: ''Да вам се чорбе скувају у једном котлу не би се измешале''.
Наравно, у јурњави за ''технологијама'', он само узима ''технике'' и механички утрпава садржај. И модерност, и
авангардност... прикривају ''прикривеном цитатношћу‖ технике и идеје. Праве поетичке мелодраме од техника, поступака које су иначе опште добро, заједнички фонд, како су то
утврдили руски формалисти и други.
Он упадне у грађански дневни густиш осећања
свега на књишки начин и мисли да је креативни виц у томе.
Њихов национализам није српски национализам
Године 1990, Ћосић каже: ''Не постоји светска сила
која има интерес да нам буде савезник''. Он увек води неко
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опште светско политиканство у празној реторици, рецимо,
трућање политиканско ''бистрење политике'' политикантско.
Лепореке гњаваже. Увек спектакуларно: ''Историја је, можда, коначно сместила Маркса у библиотеке поред Светог
Августина''.
―Поражено Југословенство...‖ Он заборавља и да су
Карађорђевићи били за југословенство, а не само коминтерна и Тито. Интеграција Европе..., Балкан..., да не ширимо тему.
Срби... 40% нису Срби... Он не осећа и не зна да више владају не нације, но класе, класни интереси... Херцеговци, босанци, моравци, источно србијанци, Васојевићи...
Санџаклије... и у свему томе једна мешавина ко зна којих
све нација који су променили лична имена и презимена за
економске, класне интересе. Све су нације мање или више
генетске фикције. Шумадија мешавина Црногораца, Херцеговаца, Македонаца, Срба са Косова...
Његова је грешка, и многих других, у томе што он
ситно-сопственичку, ћифтинску филозофију проглашава за
српским националним интересом и српским националним
програмом.
Подршка... Он не види да подржава све што је
објективно против Срба, наравно и других народа. Подржава Изетбеговића. Изетбеговић му се захвалио на подршци Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања. ''Оставили на њега позитивни утисак'' Увек се превари. Неке
''дијалоге истакнутих интелектуалаца'' организује. ''Договорили смо се да остваримо сарадњу интелектуалних елита
Србије и Босне''. Он се стално мува око ''интелектуалне
елите''; и он у њој. Но, Лењин је рекао: ''радничка класа треба да се чува интелигенције''. Наравно, мутне интелигенције грађанске. Рат је ту, а он: ''предложио сам организовање заједничких научних скупова по питањима историје,
књижевности и уметности, који би користили међусобном
упознавању и зближавању наших култура''. Ја мислим да је
овде у питању незнање, преплављеност комплексима. „Интелектуалци― сада да се упознају! Какви су то интелектуалци када толике године и векови прошли, и они сада да
почну упознавање култура Муслимана и Срба. У једној држави, у једној републици... Право да кажем, верујем, није то
штос за замагљивање, но је све код њега преплавио комплекс интелектуалца. Па и оно мало што има осећања дијалектике, на парче преплављено је жељом да буде инте-

лектуална елита. Све се шутне када је у питању комплекс
ниже вредности, да буде бард, да буде једини.
Аутомит и мит
Неко ситно идеолошко трпање свега и свачега, блиско, ако се тако може рећи, здраворазумској ''салати речи''.
Дакле – нека идеолошка салата. Он свему замера, ''све''
види, а ништа не може да реши. Чега се год дохвати да би
решио, ништа није решио. Он режимима служи као неки
украс за демократске слободе, за млаћење празне сламе са
''интелектуалцима''. Мутљаг, не можеш да га ухватиш ни за
реп, ни за главу, ни за... А даје утисак да нијансира своја политичка виђења стварности. ''Књижевност не може да промени свет'' а он се стално меша – бардује, народно трибунише, пише петиције, писма и протесте пише... Све може
да влада: лажни мит о ''српској неслози'', о ''инату'', о '' нај ''
у свему. Све је део система, система лажних митова, малигних митова који имају задатак да прикрију класно, ратне
отимачине, ратно и мирнодопско профитерство... Такве идеологије мутљага су део тога општег замагљивања, бирократске мистификације, наше сурове и сирове бирократске
мистификације.
Профитабилност судбинских питања
Ћосић користи уходане синтагме из социологије, из
политичке историје, о бирократији... Научене, приучене или
синтагме из специјално-ратовског арсенала или невладиних
организација света. Из литературе опште фразеологије која
увек нешто погоди када говори о конкретном друштву (нашем): ''Цивилизацијске установе'', ''свест, снага и воља да се
изврши радикална промена'', ''рационално'', ''социјални, радни и морални постулат'', ''мислећи људи'', ''историјски ум,
''судбина'' (то стално употребљава), нова српска нација''?!
Из новинарског језика синтагме. Ту фразеологију, и специјално-ратовску, филује рецимо са филозофијом Берђајева,
са православљем. Са ''самоосвешћењем и егзистенцијалном
зрелошћу'' итд. Све нешто око тога – ''имали смо могућност''. Све – ''кад би, онда би''. Све неке претпоставке чији
је смисао у томе: е да смо њега послушали... Да, да се историја развија како он замишља у неким картонским, пластич-
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ним идејама и у њима утуткани Срби и ''да се роди нова
српска нација'', и да ''можемо наћи пут ка спасењу''.
Све, све не ваља – и ''Титоизам, и његова матрица''
(Милошевић) и опозиција Милошевићу... а само он зна. А
сви они раде на цепању државе као инструменти Запада,
Запада на путу за Исток, као тренутни инструмент. Књишко
натегнуто умовање. То умовање нема натопљености осећањима. Нема миља сенки даха љупкости метафизике коју чак
осећамо и у врхунској науци светске научне елите кроз векове, осећамо и код Њутна... и код Волтера... и код Маркса...
и код Томаса Мора... и код Лутера, и код и код...
Но, вратимо се Ћосићу – Чадајев каже: ''Не преко
отаџбине, но преко истине води пут ка небу''. Ћосић то одмах преудешава и каже: ''српски народ никада више нисам
волео од истине о њему''. Код њега је нека сладуњаво апстракно поимање хумазима.
Он је као неки патер фамилијас према Србима: ''Решење видим у промишљеном прилагођавању Европи...'' А
то друштво коме припада Европа, по Ћосићу изгледа овако:
''Западно друштво је потрошачко, профитерско, експлоататорско, агресивно, тривијално. Европа данас не може бити хуманистички идеал; она је геополитичка одредница и
историјска нужда''. Бре, брате – чудо од решења, од прилагођавања потрошачком профитерском, експлоататорском,
агресивном, тривијалном, недуховном... Са извесном радошћу мислим на своју књигу Прилози за биографију Ђавола.
Но, моји јунаци се нису баш свега тога сетили за ''прилагођавање'', мада им је срж сржи у прилагођавању.
Ето, Ћосић цитира Чадајева: ''Сада ми, преко свега,
дугујемо отаџбини истину''.
''Да, тај дуг имам и ја'' – каже Ћосић. Ето, има, и има
своје ''самоосвешћење и егзистенцијалну зрелост'' што жели
и Србима.
Он велича отпор стаљинизму, а напада Тита (титоизам, матрицу титоистичку), а суштина титоизма је у антистаљинизму. Право рећи, тешко се снаћи у његовим књишким вртлозима,''србовања'', вртлозима јесте-није. Или је
можда у питању мој мали домет ума да схвати?... Многе нисам схватио, разумео. Узимам кривицу на себе, пошто кривица неће мене да узме на себе. Ћосић многе предлоге има,
али ни један није прихваћен. Или је он крив, или стварност
која не ферма те предлоге.

Три рецензента
Но, ево да видимо шта кажу његова три рецензента
књиге Српско питање, књига 1. Овде издвајамо оно што годи Ћосићу – да је једини: ''Као ни код једног српског
интелектуалца''. Сва његова активност је у томе да буде ''једини, ''нај''. Дакле издвајамо употребу речи ''судбина'', па
још ''српског народа''. Али нешто је вукло академика Екмечића да бар наговести истину, и да противуречи себи и
скине љуштуре српски народ и остане: ''По оцени академика Милорада Екмечића као ни код једног српског
интелектуалца, у делу и животној судбини Добрице Ћосића
је као у огледалу, одражен цели променљиви развој српског
народа, у свим његовим фазама од 1941. до данас. Екмечић
је, такође, рекао да ће погрешити сви који мисле да је Ћосић некада био политичар у овој земљи. Он је, по Екмечићу,
у политику главачке залутао из ослободилачког рата, али је
у њој и остајао због тога што је Србин, можда и више од
тога , што је шумадиски Србин''.
Наравно, то скидање љуштуре ишло би даље до
психолошко психијатријског жаришта дуалунитарности.
Други рецезент, академик Љубомир Тадић, каже
ово: ''Његов говор 29. маја 1968, на четрнестој седници ЦК
СКС обележио је судбоносну прекретницу, али и да је њиме
Ћосић антиципирао догађај о Косовској драми све до данашњих дана''.
Тадић још јаче истиче омиљено Ћосићево о судбини
– ''судбинску прекретницу''. Баш по мери Ћосића, трибуна
народног, барда и личи му оно што је ''судбина'' за ''национално биће'' ''новог српског народа ''. Иначе, наши великани се много отимају око тога ко је боље и више прорекао.
Све се живо упророчило. И почетак прошлог века, а можда
и сигурно и раније се антиципирало Косово да дође. Шта су
била суђења Албанцима, балистичким организацијама пре
''судбоносне прекретнице''.
Трећи рецензент је академик Никша Стипчевић. Ево
шта он каже: ''Ћосићева књига о српском питању улази у тегобну бразду отварања источног питања, са којим је отворено ово судбинско питање којим се бави Ћосић''. Стипчевић је са неком мером, али наравно ту је и ''судбинско питање са којим се бави Ћосић". Није лоше бавити се ''судбинским питањима'' српског народа. Ја мислим да је то чак и
''профитабилно'' у ''слободно тржишном амбијенту''.
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Замерање
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Свима замера: ''Недорастао за државника у овим условима''. Он увек има неке предлоге за решавање, за ''радикалну промену'', за ''историјски заокрет''. А кључно је како
да оствари то ''радикално'' и ''историјски заокрет''. Водити
политику прилагођавања и усаглашавања са интересима
Европе. У томе мало има места за ''радикалну промену'' и
''историјски заокрет''. Шта је радила ''несврстана'', ''самоуправна'' СФРЈ и ''Титоизам'' друго но се прилагођавали и
усаглашавали са интересима Запада? Зар нам они нису и
несврстаност утрпали као тихи напад на ССР итд. Још
подсетимо на цитат о томе каква је то Европа, његов цитат,
Ћосићев. Значи томе да се прилагођавамо. Зар је то етика
писца, барда српског, нашег јаснопољанца, ―пробуђеног дела народа‖?
Он се самохвалише да је ''прогоњен, понижаван и
клеветан две деценије''. Право рећи, не сећам се да је био у
затвору, да су му забрањиване књиге, да су скидане представе по његовим делима, да је неки филм забрањен... Иако
је нечега од тога било то је више било натегнуто из позе,
можда у рекламне сврхе без обзира што је имао полицијски
досије најбогатији. Многи су без досијеа скапавали по
затворима или били убијани, или Голи оток, или, или...
Сада је у моди, ових недеља: не ''говор мржње, и
''толеранција''... Нови видови нијансирања неоагитпропа
конкретне утилитарности... Приземне опште идеологије
примењују наши елитни писци и на ТВ и у делима, и у, и у...
Ћосић, Бећковић нека не брину има нових снага...
Како га све не назива, то друштво против кога се борио... Титоизам итд. И како га све не назива, то друштво му
је штампало књиге, а и сада га спонзори финансирају. Има
писаца који ни онда ни сада... Оставимо се прљавих балада.
Он је пример како романтични ђак, гимназијалац,
замишља ''барда, ''народног трибуна'' песника. Он се убардио, разбардисао се, убардисао се. Научно – тривијално
сладуњаво конфекцијски...
Једна идеологија, осећање, мишљење ћифтинско –
прејебати. Тако он у политичком дару Словенаца истиче:
''способни и лукави‖, ''вештина и лукавство''. Истиче демагогију, а не креацију и осећање реалности у политици. Он
пати од европоцентризма и од егоцентризма... њему су мутни појмови револуција и контрареволуција. Не зна шта кад
велича. Он је блокиран својим животом, јадном краткоћом

људског века, а бави се темама где се оперише са вековима
и хиљадама година. Његово бедно осећање историчности
види се и у тумачењу догађаја у СССР-у и тумачењу теме
социјализам-капитализам.
Они сви тобож нешто раде, сви раде на разбијању
Југославије, сви, ма баш сви заједно са Западом: ''Морао
сам да се изјасним. Од 1961. говорим и пишем о националним питањима, бранећи демократску Југославију. Сада
сам се заложио за њено демократско растурање. Нико то
неће уважити''.
Још и ово:
''Тога Јанеза Јаншу, сада победника над ЈНА, пре две
године суд је осудио због крађе војних докумената и шпијунаже, а ја сам га са Бобом Селенићем бранио...''
Наравно, шпијунирао је у корист оних који нам шаљу Милосрдне анђеле. Ћосић је позер ―бард‖, позер
―трибуна народног‖.
Ево шта каже о конформистима интелектуалцима:
''А иза свих њихових идеологија стоји лични кукавичлук,
егоизам, презир према патњи сопственог народа''.
Наравно, за разлику од њега, они су такви. За разлику од њега који је, вероватно, по његовом мишљењу, нешто супротно од тога.
Ћосић се понаша као неки супервизор судбине ''националног бића небеског народа''. Као да се сви њему
обраћају, као да све од њега зависи. Неки дух накнадне памети веје из Пишчевих записа (1981-1991). Из Записа, из
којих су углавном цитати у овој нашој књизи.
У Политици, 20. априла 2002. године, он каже
испунио је свој живот. А право је питање за хуманисте: да
ли је "...испуњавајући своју судбину" онемогућавао другима
да испуне своју? По мом осећању света у коме сам живео,
сва ова три писца о којима сам говорио, и не само они, су
ме онемогућавали да испуним своју судбину. Морао сам да
предајем ђацима Далеко је сунце и Корене, и друга дела
(претходно да их прочитам) уместо куд и камо бољих дела
наших писаца. Ћосић се још бунио и тражио од режима,
који га је ''прогањао'' да цела његова дела буду у програму а
не у одломцима, у скраћеној верзији, прилагођена за разне
врсте ученика и школа. Тешко је било пратити и тумачити
његове творевине небеско-народне и национално-бићевите,
идеје тумачити ђацима и све његове противуречности. Наравно, ја сам се сналазио тако што сам његове књиге, од-
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ломке узимао као примере тривијалне литературе, примере литературе из друге руке.
Сентиментални рационализам и буђење
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Рационалистичко, сентиментално, књишко моралисање без веће стварне основе у животу, друштву. Трпање
противуречних дубокоумља напабирчених закаснелим доучавањем. Рационалистичко-сентименталистичко трућање
по правди и неправди. Конфекције о сили и моралистичке
гњаваже политикантске. Потпуно мисли у категоријама из
XIX века, а и речник му је такав. Дакле, гуше га књиге које
је читао у невреме. ''Тежња за слободом'', ''Аустроугарска'',
''коминтерна'' ''Титова комунистичка партија'', ''кривица
против Европе'', ''правде за народе никада није било, нити
ће бити'', ''мали и велики, моћни и немоћни'', ''неправда је
право силе'', ''осрамотити српски народ''... Нека је и све то
тако, али то је сладуњава хуманитарна (нехуманистичка)
глагољивост социолошка, политикантска, псеудоисторијска
– на површини ствари у књишкости као ''рецимо о рату
неразумном и безнадежном''. Али он је чињеница. Мора
имати реалне дубоке разлоге, конкретне разлоге за рат... А
не гимназијско моралисање о добру и злу... Час Црногорци,
час Срби... ''Живимо у свету егоизма и интереса и моралне
равнодушности''. Научно-социолошка, уметничка конфекција... И бљутави идеализам, филозофско-социолошка маглуштина из капиталистичког пропагандног арсенала можда од два века уназад: ''Неопходна је права духовна револуција за цивилизацијски препород Србије''. Да ко зна колико хиљада незапослених, извезених, нерођених... Једе се из
контејнера, а он, ''бард'', ''трибун народни'', ''пробуђени део
народа'' о ''духовној револуцији''. Или ово – '' свако ко се
бори против српског национализма бори се против људске
слободе''. Право рећи, не знам шта да кажем. Буквално сам
занемео.
Он мало – мало па после десет петнаест редова
дрмне реч ''судбина'', ''суд-бинско'' и решио је питање дубокоумља. За Милошевића каже: ''Он је аутократа'', ''опозиција
тупа, назадна, неодговорна''. А само је он , Ћосић паметан...
''Чаршија брбља да више нисам опозиционар''. Објективно он никада није ни био опозиционар. Он је само инструментализовани литерата за режиме, са маском опозиционара којим режими флертују са ―демократским слободама‖, ―слободама говора‖, ―стваралаштва‖.

За њега су законите рестаурације ''чудо‖, а ''историја
фантастична приповест'' (говори о СССР-у).
Он стално има неку потребу за умовањем а ла Достојевски: ''Да ли вера у идеал ослобађа нашу савест. Ако
смо хришћани – не ослобађа; ако смо само идеолози, имамо
изговор напредак''.
Достојевског и православље филује дискретно са
специјално-ратовском идеологијом и, ето – дубокоумља.
Понекад Солжењицин и други.
Много о савести прича. О патриотизму. О родољубљу: ''Ових дана осећам се само као родољуб који страхује
од српског пада и пораза''. Каква ли је то техника издвајања
осећања родољубља... ТМ, Јогин...
―Дуго сам био следбеник комунистичке идеологије...'' ''Живот посвећен човеку и човечности'' (одбио
награду Новости), ''Људско значење моје човечности''.
''Самокритика'' ''исповедника'', скарабуџена за позу –
вашарску фотографију Ћосића ''барда'' за историју. Он се
малограђански размеће дубокоумљем и родољубљем. Он
достојевскише, светосавише, православише. У пози барда
одбија награду Новости.
Он каже: ''Јесам ли и ја одговоран за народно страдање, за овај ужасан рат, зато што сам својим књигама
будио слободарску и демократску самосвест и достојанство
Срба''.
Значи: утилитарно, неоагитпроповски... ''Будио''. Буднице из прошлих времена. Значи тривијалне књиге...
Књиге утилитарности непосредне. Неки дах и дух романа
Мати... Светозара Марковића. Да, литературе из друге руке,
а не песништво. Субјективна идеја. ''Пропагандисање мисли у народ'' – Светозар Марковић. Да не ширимо тему познату и ђацима у вечерњој школи о утилитаризму, буђењу
свести итд.
''Ако за страдање у борби за слободу, демократска
права и људско достојанство постоји и моја књижевничка
одговорност, ја ту одговорност прихватам. Али, ако та одговорност заслужује моралну осуду, онда људски живот
нема никаквог вишег смисла. Ако је моја борба против
титоизма била заблуда, мој живот је служио злу. Ако је моје
залагање за промену постојећег поретка водило настајању
горег, мој живот није само промашај‖.
Да, постоји одговорност, и о њој сам говорио у овом
свом раду и о Ћосићу, и о Булатовићу и о Бећковићу. Сва
моралисања падају у воду када је у питању песништво (пое-
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зија) или литература. Мало има песништва у Ћосићевом
делу, има онога о чему говори – тенденције, буђења, примењене идеологије итд. Има неоагитпропа, неолакировке
националистичког типа у функцији капитализма итд.
Дакле има литературе а нема поезије и смисао овог мог
рада је у томе пре свега. Изванредно се уклапа да саме
Ћосићеве речи потврђују цео мој рад и о њему, и о Бећковићу, и о Булатовићу.
Прилагођавање прилагођавања
(Принцип без принципа)
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Ниво његовог мишљења је публицистички. Ниво
доброг новинара. Верујемо да је његова књига о догађајима
у Мађарској најбоља његова књига. Његова ''историчност'' о
генерацији нема дубине, јер, ипак, историјско гледање на
ствари мора имати општи контест историје људске, формација друштвених. Он као ''мислећи човек'' о српском питању, човек ''који сумња'' ... мења мишљење, у ствари, у духу
и даху мењања мишљења као у Прилозима за биографију
Ђавола. Пре I светског рата, за време НОБ-а, па онда, он
као ''мислећи човек'' – треће мишљење до 61. године (ту је и
48, и 52, 53. итд.), ''социјалистичко Југословенство''– после
74 –'' демократско питање'', ''радикално демократска
промена'' и ''миран демократски разлаз''... Све у стилу и
духу дозираних потреба режима са привидом борбености
''барда'' ''српског националног бића''. И сада он види решење у ''промишљеном прилагођавању Европи и савременом
свету''. У ствари, тривијално из општег политичког фонда,
он увек узима и то надувава дубокоумљем лексиком негде
из 18. и 19. века, па и 20. и све то филује са специјалноратовском идеологијом. Дакле, кључно је за њега – ''прилагођавање''. И за њега и за оно што препоручује Србима.
Кад су се петстотина година прилагођавали, ваљда могу
још, колико...
Сручио се на историју
Ћосић, углавном, не помиње теме: класе, незапосленост, нерађање, извоз омладине. Не би му било лоше да
бар прочита Аполинеров предговор Тересиним дојкама.
Као да су те теме испод његовог нивоа. Упркос томе што он
говори да је српско национално питање гледао у ''целовитости'' и да ''надилази актуелни политички карактер'', он се

неком естрадном буком малограђанске борбе бави не
суштином но политикантством свесно и несвесно дозираним од режима.
Он говори о свом ''хуманистичком поимању света''.
За хуманистичко поимање света потребно је дубоко осећање реалности које подразумева и само битак и тубитак као
видове Не(битка). Он мисли да је хуманизам у разметању
крупним речима, туђим метафорама, ко зна где узетих, метафорама које су из научног арсенала тривијалности.
Он је опседнут историјом да би био историјска личност. Уместо да буде опседнут науком, историјом, па да је
колико толико изучи. Дубокоумише са крупним темама.
Гњави рашчлањавањем метафора. Велики механизам историје (Јан Кот, шекспиролог). Тај појам, ту синтагму, ту метафору рашчлањује. Појам који није разумео, или га је механички применио. Ето, он је на нивоу механике. Да је бар
на нивоу небеске механике, кад већ каже да ''необоготворује
историју''. Да је бар метафизички атрактиван.
Он од егоцентричности ништа не види: ''Историја
света и Европе опсела Србе, сручила се на нас, доводи нам
у питање и голи опстанак''. Ја мислим да смо се ми класно
сручили на себе и да... И наравно, Ћосић је у центру тих
које је опсела историја света и Европа. Он не види да су
Срби против себе, пре свега. И ''неслога'' и ''инат'' и ''да комшији цркне крава'' – ако постоје ти етнопсихолошки
митови, они су у класном. Класно издељени... Ужаси малограђанског ћифтинског нас косе. Малограђански дух и душа
је мајка беле куге. Да не ширимо овде и сада тему о којој
сам сигурно написао 500 – 600 страна.
Ћосић каже: ''Цео мој живот је протекао у трпљењу
од Историје, сазнавању Историје и спорењу с њом''. А, позирао је да Историја од њега трпи. Да је он субјекат, а Историја објекат. Површно и на парче зна. И то она парчад која
су бљутаво сентиментално рационалистичка и површног
нивоа средњошколца и домаћице торокуше.
Идеолошки мутљаг (невешта одбрана од пуке
тенденциозности)
Право рећи, тешко се снаћи у ономе што он говори,
нарочито око идеолошког и његових књижевних дела. ''Не
размишљам идеолошки''..., ''служио се идеолошким појмовима и језиком''..., ''нисам био мотивисан националном
идеологијом и национализмом''... ''Али историзам у мојим
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романима... није идеологија и филозофска доктрина, свој
историзам означавам појмом детерминисане егзистенције''.
И још уз ово оно што је рекао о свом делу на претходним странама.
Боље други да оцењују и процењују његова дела и
рад. Његово сведочење о времену је непоуздано, јер он, површни учесник обузет праксом, није могао да има дистанцу
савременика, умног савременика.
Значи, он је у некој поетици стисни – прдни, у некој
мелодрамској теоријској, по-етичкој гњаважи стисни-прдни,
гњаважи ''прилагођавања''. Чудо је како не види да се ту јасно види и најприземнија тенденциозност. У псеудо научне
синтагме увија најгоре теоријске утилитарне идеолошке
ствари код Светозара Марковића. ''Пропагандисање мисли у
народ''. Овде је једна од тих мисли сувопарно учених и то
''за народ'': ''највиши степен детерминисане егзистенције''.
Шта ли му је то?! Бог је детерминанта, неки вид Не(бића)...
Судбина, сигурно, јер он много воли: ''судбина'', ''коб'',
''удес'', и то ''зла коб'', ''зла коб српског националног бића'',
''усуд'', ''злехудост'', ''проклетство''... Да: ''судбина'' и хришћанство и светосавље... Идеолошки бућкуриш.
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Харизматик месија
Ћосић хоће да буде спаситељ... Да се од њега полази... Христовито... Ћосовито – нови појам да уведемо... Пре
њега и после њега... Ауторевидирац ставова. Мис ауторевидираца. Лукаво, дечје лукаво мисли да се не види да ставови режима њега ревидирају а не он ставове. Национално
бићевито ревидира ставове. Ко ће стићи да то прати?
Он се драговољно прилагођава... Ауторевидирац...
Као жртва за ''усуд''... Суштина његовог ''распе» на крсту
прилагођавања'' ауторевидирца ставова.
Распет на петокраки-крсту, на крсту-петокраки, амблему направљеном од свеобличног меда рационално-сладуњавих поза ''народног трибуна'', Барда. ''Потрошачко
друштво'' – упозорава Ћосић и црквени великодостојанственици. Клошар укорен из контејнера изабра горе огриске
и поче његово духовно просветљење.
Неколико афоризама: ''Најгоре је много знати''
(Мирко Божић); ''У празну главу стане много знања'' (Карл
Краус); ''Ко зна да не зна – највиши је'' (Лао – Це); ''Једни

говоре што знају, а једни знају шта говоре'' (румунска народна пословица).
Голгота прилагодљивости, ауторевидираности.
''Страдао је ради нас''... Могу да кажем да ради мене
није страдао. Читаоче, можда је ради тебе. Вас двојица се
обрачунајте. Видите, ко је ради кога страдао. И ко је због
кога страдао.
Осећа се арома прављења од себе неког мученика,
светитеља..., митског борца... своју личност гради кроз неку
своју националну доктрину. Нација му је средство за стварање позе великомученика борца, са неком аромом колоквијалног народног виђења првоборца хришћанског, православног, светосавског. Он прави ''божанство од нације'';
Боље рећи, национализује православље. Можда је најтачније
рећи: Ћосић приватизује национално биће српског народа.
Инструментализује га за своје промоције, за каријеру...; зато да себе упише у историју.
Известан бућкуриш црквени, религиозни, он назива
светосављем... Мешанац паганства, православља, наших варијанти православља и у томе, како се говори у теолошкој
науци, ''велики утицај имала је западна теологија у предходна два-три века''. То су и облесци источних вера. Руку на
срце, у томе се тешко снаћи и стручњацима, историчарима,
теолозима... Но, ипак морамо и то поменути када је у питању ''национално биће српског народа''..., ''светосавље'' и
пројекција свега тога у ''плурализму мишљења'', ''демократских слобода''; и што је најгоре – пројекција свега тога у
књижевним делима Ћосићевим.
Изгледа постоји неко осећање преваре (да је
преварио свој народ) и како би рекли психијатри: ''Што је
мање убеђен у своју превару, треба да је доказује све више и
више''.
Но, изгледа да и ја падам у његове грешке – тумачим нешто за шта нисам квалификован.
''Радујмо се јер је сваки грех опроштен и свака смрт
је опроштена''. Ето и њега ће обухватити то опраштање, амнестија (сада је у моди амнестија). Можда и мене, и зато
смо се ми, он и ја и многи други, овако разбашкарили у
''борби за народ'', ''правду'', ''истину'', ''слободу'', ''једнакост''...
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Резервисан сам према многим сећањима на Ива Андрића. Већ је познато да је њих на десетине ''било интимно''
са Андрићем. Многи су и књиге написали о том пријатељству и дружењу са Андрићем. Наравно, све су те књиге
вредне саме по себи, пре свега за упознавање аутора тих
књига али и Андрића. Можда је засад најбоља Јандрићева
књига у смислу упознавања самог Андрића. Ето, Ћосић
каже да му је Андрић 1972. године, када се вратио из Босне
рекао:''... и нека дâ Бог да моја нога више никад не крочи
преко Дрине'' (31. децембра 1996, Новости). Не може се
веровати човеку који у сваком свом иступу види ''судбински
тренутак за српско-национално биће'', који све што је у било каквој вези са њим је нај..., да о свему говори у суперлативу када је он у питању и уопште, па и у апсолутном суперлативу. Не може се веровати да је Андрић и интимно
шутнуо своје поетско биће, бит и феноменално; да је шутнуо Босну. Да човек који је видео и ''с оне стране зла''
(Достојевски) да може тако грађански, малограђански да се
уплаши национализма који је он у свом делу видео, описао.
Треба заиста веома бити резервисан према некоме ко може
ово да каже: ''Српска белетристика је имала среће у несрећи
да досегне до највиших мисаоних сазнања овог века''
(Ћосић, Новости 31.12.1996). Вероватно је он ''највиша
тачка мисаоног сазнања овог века''. Каква ћифтинска узлепршалост духа?! Ко и мало зна шта је уметност и поезија и
који су врхови светске литературе то не би рекао.
Не верујем ни сећањима Миодрага Булатовића, мада
објективно, несвесно, Булатовић пружа материјал и за психијатријска посматрања и њега и Андрића. Булатовић на
једној истој страни, у једном истом ставу говори супротне
ствари (не ради се о дијалектици противуречности). Он у
свом егзибиционизму и естрадном нарцизму напада. Вероватно је тако и Андрића ''нападао''. Андрић је рекао за Булатовића: ''Ако га не примимо у Удружење на врата, ући ће
кроз димњак''. Булатовић не осећа колико је нападан и колико је намет људима. Он је једном јавно рекао за Андрићевог
критичара да му је Андрић рекао да ''под милим Богом ништа не разуме то што пише и говори тај критичар''. За тог
критичара који му је нешто засметао (да не распредамо)
каже да је ''џамбас који уз ћевапчиће решава о његовим делима''. Сада у сећањима која су доста диригована од новинара хвали тог критичара јер му треба његова потврда, јер

су оба живи. Његова дела као и Ћосићева су нешто што би
се могло назвати књижевност мање или више атрактивно
примењених идеја новог светског поретка, специјалног рата, ''нашег пута у социјализам'' и такозване ''несврстаности''. Својеврсни агитпроп примењене књижевности и
идеја новог светског поретка. И те како литература је у
служби као и увек, али поезија, песништво колико толико се
одупире.
И дан данас се стидим у поноћним самоћама када се
сетим какву је гужву у нашој књижевности (модернисти
и...) направио ''осмоноги коњ''... ''Осмоноги коњ'' из Скандинавске и Тефтонске митологије показује провинцијски
дух осмонога кобила Слејрни.
Тај дух специфичне службе рестаурацији о којој говоримо у претходном ставу је и у делу Матије Бећковића.
Упркос свему, сва три писца (не кажем песника) имају неку
вредност бар у националном и надуваном интернационалном. Бећковићева служба рестаурацији објективно је најкориснија књижевно уметничком процесу. Ту корисност пре
свега видимо у његовом језику. Овог тренутка ево и Андрића нека нам помогне за то тврђење. Ако је веровати
Булатовићу, Андрић је рекао за Бећковићево Рече ми један
чоек. (Ето, сад ја верујем Булатовићу јер ми треба да му
верујем – рећи ће са правом читалац). Стилски је реченица
ближа Андрићу но она реченица коју наводи Ћосић. Андрић каже: ''Реците му да је ово лепо. Кажите му нека и
даље бележи. Кад – тад, тама ће прећи путем, па одоше
речи''. (Политика, 27.11.1996). Што се тиче уметничке вредности, оцене, Андрић остаје само код ''ово је лепо''. Општа
констатација. Али Андрић највећу вредност види у томе
што Бећковић бележи речи..., и да је можда последњи моменат да се то уради. Ја се у својим књигама стално око тога
вртим (и не само ја него и многи други).
Код Бећковића и многих наших писаца јак је нагон
за скупљањем плодова. Можда је тај нагон поред лова
најјачи нагон. Па и потреба за богаћењем је вид ''скупљања''
плодова, наравно туђег рада. Мислим да наша књижевност,
релативно, има највећи број антологија у свету. Овде не мислим на скупљаче стила и духа Вука Караџића. То су чувари
народног блага којих никада доста. На жалост, њихови
рукописи чаме у Академији наука, или у кућама, у сандуцима.
Подла мржња зрачи из његових очију, то дете тама
ирационалног. Провидна себичност чија су психијатријска
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жаришта можда у дуалунитарности која се маскира и
национализмом, између осталог. Дакле, сумњиви су ''транспарентни '', литерално транспарентни борци ''националног
бића'', ''светосавља'', демократских слобода, ''плурализма
мишљења''... Себичност и тврдличлук харају и пустоше
њихов дух и душу.
Зашто психијатри Јеротићи, Марићи, Стриковићи не
говоре јавно о психијатријским жариштима националиста, о
рецесивним генима. О патолошким карактерима... Можемо
психијатре правдати лекарском етиком. А зар је етично
лекарски да дубинско динамички психијатријски не упозоре
да, између осталог, због таквих долази до грдних погибија.
Такви се увек извуку. Снађу се. Кажу да је ''српски народ
луд''. Они побегну из Босне, Српске крајине у Србију и
оставе ''луд народ'' да гине, они се набију у Србију да постану ''напредни мали привредници'', приватници. Где су идеје
о томе да деле судбину свога народа. Меша Селимовић, Андрић, Горан, Назор, Ћопић... Остали су да ''деле судбину
свога народа'', а борци за ''национално биће'' – Црњански,
Растко Петровић, Дучић... побегли су. Можда да крче путеве ''за небески народ''. Никола Дреновац је дошао из Америке... итд. Примера има доста. Прегањају се наши писци
по судовима. Кажу да ће иселити председника Ниша, нишлију из Ниша... Мештани Шумадинци, Нишлије... постали
су избеглице поред њих. Народ су набили у прихватне центре... А они? Они. Они су они и тамо и овде и ми који смо
ми и тамо и овде и не можемо им веровати. Пре свега ми не
верујемо њиховом стваралачком поштењу. ''Неки даје пола
Косова''; неки дели на ''шопове и динарце''. Ја немам шта
да дам. За мене као и за бабу Сервантесову ''постоје само
две нације – богати и сиромашни”.
Мутне околности, причине о којима морамо знати и
морамо их имати на уму... Бар ми савременици..., но, важно
је да су ту књиге истина. Наравно, са објективним идејама,
не са убаченим, субјективним. ''Не знаш ти њих''. Знамо ми
добро ''њи''. Људи за сва времена. ''Што год дође'' они су му
''наредни''. И за краља Александра и против њега, и за окупатора, и за НОБ и револуцију'' и за Тита, и за Стаљина, и
против једног и против другог, и за изградњу и обнову'', и за
''утилитарност непосредну'' и за ''модернисте'' и за ''реалисте , и за либерале, и за 68. и против 68. И за Ђиласа и против Ђиласа, и за ''централистичко управљање'' и за ''наш пут
у социјализам наших боја, за ―самоуправљање‖ и против
―самоуправљања‖, и за несврстаност и против... Све, ама

баш за све су били и, хвала богу, још су живи, неки чак
имају и преко 90 година. Неки млађи али имају добро
потомство сарадника доушника неба, будући да су део ''небеског народа'' као доушници.
Они су и са ове и са оне стране зла. Сећам се да је
Миодраг Булатовић јавно извргао руглу мисао једног критичара што је употребио синтагму ''с оне стране зла''. Мислио
је да је то бесмислица. Булатовић није знао да је то мисао
Достојевског, да је то једна слика која треба дубину зла да
осветли. Булатовић се пита: ―Шта то значи? То је глупост''
Тај критичар као што се већ код нас и ради, плагирао је ту
мисао Достојевског, није ставио под наводнике. Код нас се
80% мисли не ставља под наводнике. Прикривена цитатност. И ово што причамо говори о томе да је Булатовић
аутор коме се не сме веровати ни у креативном смислу ни у
људском – '' поштен човек'' (Боало за критичара)
И не верујте аутопромуваторима, промуваторима
кроз литературу.
Не верујте наметљивцима нарцисоегзибионистичким. Не верујте ''скупљачима''. Не верујте, скоро да постаје
узречица: ''То је за Ћосића место''. На промоцијама, скуповима... Ћосић кад год дође, он право у први ред, на почасно место. О наметљивости такве врсте, без протокола, у
свету интелектуалаца не треба говорити. Посматрао сам на
промоцијама, скуповима људе од духа, душе, како се снебивају, труде се да седну непримећено.
Дакле, литерате, аутопромуватори... доушници неба... Не поетског, не божанског гласа. Људи за сва времена...
Измишљају лажна прогањања своја од режима. А у ствари
су у длаку увек служили тренутном режиму и при томе
стварали илузију борца за ''национално биће'', ―српство‖,
―напредно‖... Служили социјализму наших боја, несврстаности, самоуправљању – свим видовима акција новог
светског поретка.

*
Булатовић противуречи себи у истом тексту. Час:
''Црну Гору понећу у гроб'' а час глобализација... Он као и
многи штимује да угоди Западу, као што су и ''несврстаност'', ''социјализам наших боја'', ''самоуправљање'' угађали
Западу, угађали као видови тихе контрареволуције, рестаурације, ''револуције која тече'', ''перманентне револуције''. У
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томе је била и једно време литература такозване ''темпоралне неутралности (П. Палавестра) ''Црногорци су со соли
савремене српске књижевности'' – Булатовић. Његово ловљење у мутном и његово србовање каже: ''Нисмо, немамо у
својим срцима, у својим особама, неке шопске душе. Некаквом патетиком одређени смо или предодређени...''. Он у
овом национално етно психолошком нијансирању Срба заборавља на своју светскост. Он изгледа не види ману у патетичном, мада се вади и каже – ''патетика у добром значењу
речи''. Каже и: ''суспрегнута патетика''.
Он говори глупости, неистине о националном: ''А то
свет не интересује. Чак ни југословенски еманципованог
човека не занима републички или национални ангажман у
књижевности''. Наравно, и те како свет је интересовало оно
шта се збива у националној књижевности. Зар би њега Запад штитио и дизао буку око њега да га није користио као
део примењене идеологије антикомунизма, нарочито у делима после Ђавола... и Петла.
Идеје ''новог светског поретка'', ''специјалног рата''
су пројектоване у многим књигама наше елите књижевне
које форсира Запад. Зашто није форсирао Ћопића, можда
правог барда наше књижевности. Време је показало... Чим
су били за политику неупотребљиви, Запад их више не употребљава. Ми дижемо буку око својих писаца... Ту су неки
спискови од њих десетак за Нобелову награду.
''Виолентни динарски тип''. Ја мислим да се типови
које сам описао у Прилозима за биографију Ђавола проглашавају за динарске типове. Булатовић показује, бар у
интервјуима, рецимо датим Бору Кривокапићу, поразно
незнање поетике.
Извесна усплахиреност у ''осећању реалности'', усплахиреност женске врсте, торокуше, она која оговара. Не
могу пристати на то да је то ''со соли...'' и да је та особина
динараца позитивна. Булатовић има неку неспособност у
процени да се издигне изнад афекта, личне потребе. Код
њега је (и код њега, и Ћосића, и Бећковића) више жеља да
се успе и то естрадно, ''транспарентно'', а не жеља да се каже истина о свету. Мада зна о свету који велича да је: ''...све:
плати па ће изаћи''.
Његово танано неосећање уметности, поетике види
се у наводу:
''Јасно. Свет има веће и другачије захтеве од наших.
Код нас је први захтев – национални, односно републички.
А то свет не интересује. Чак ни југословенски еманципо-

ваног човека не занима републички или национални
аганжман у књижевности. Шта ће свету наше национално
уске, ефемерне теме. Недостојно је отменог читаоца у Јапану да чита књигу у којој је свака трећа реч турцизам или
неки дијалект. Пре свега то је непреводиво. То ни ми не разумемо. Изворности су код нас најчешће антилитерарне
природе. Свет хоће идеје и свет у свету првенствено вреднује идеје. Код нас, ипак, царује слика као код
примитивних народа. Слика и хијероглифи.
Треба 50 година да негујете преводиоца за неки
'књижевни југословенски дијалекат' да би како-тако превео
значајно регионално – завичајно дело! Наше заблуде о нама, а нарочито наше заблуде о свету''.
Наравно, он је ''идеје гурао у своја дела, тенденциозност, политичку ангажованост. Идеолошке књиге, са примењеним идејама специјалног рата, новог светског поретка... Сада му не сметају тезе, агитпроп, идеје примењене...
Не сметају ни њему ни Западу књиге са антисоцијалистичким идејама... А Андрић, Сремац, Бора, Његош... све
наше што вреди је и са дијалекатским и са турцизмима.
Булатовић још и ово каже:
''Без велике култивисаности нема књижевности. Све
што није предестилисано безброј пута не може нигде. Не
може ни у самом свету одакле је потекло''.
Да ''култивисано'', ''предестилисано'' – као он у Човеку са четири прста. ''Култивисано'' и ''предестилисано''
по рецептима специјалног рата. Или је сам намирисао као
виспрени Балканац, виолентни динарац, да то што је антисоцијалистичко може да се прода Западу. Наравно, са тим
им је продао и себе као уметника, писца.
Пазите – да ли се уопште уклапа ''патетичност'' о
којој говори и ''култивисаност'', ''предестилисаност''... Да ли
се то уклапа и са овим његовим етнопсихолошким нијансирањем наших људи и писаца. Наравно не. Његов је систем
поетички по потреби, од личне потребе до тренутне потребе и тако иде кроз поетичку џунглу. И његов, и Ћосићев и
Бећковићев дух се креће у томе. Но, већ испадам из обећане
скице за ненаписане огледе о три витеза рестаурације.
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МАТИЈА БЕЋКОВИЋ
Није толико у питању Матија Бећковић и други. Матија Бећковића је било и биће их. Узимам га као неку парадигму, како се то каже. Дакле, он је неки модел, образац,
узорак. Интимно је и нека провокација. Често ми говоре да
ја само хвалим писце. ―Штета је што не пишеш о Његошу‖.
Неко ми је рекао: ―Што не пишеш о Бећковићу, Попи?‖ Итд.
Наравно, некако ми је пријатније да пишем о нечему што
има сенке заумља, метафизике... Иначе могу о свему и свачему да пишем. Све ово не значи да то што ја пишем и вреди нешто, и да је моје вредновање писца о коме пишем
добро и тачно. Све ме то не интересује, не занима ме. Ја мислим да све то што неко напише, ако некоме некада буде
требало, он ће то и користити. Кад умремо, као што се зна,
књиге остају саме да се боре. Позната латинска – ―Књиге
имају своју судбину‖..

*
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О литератури Матије Бећковића, углавном, нисам писао. Колико се сећам, објавио сам ово у Орбису, јесен-зима
1998. године III, број 3 и 4, 105. страна:
Мислим да су аутентични песници они који више ирационално, несвесно наслеђују нешто – „продужавају‟, „проширују у лирском поетском метатекстовном надовезивању. Многи наши песници певају више на неком микронивоу на народну, “народњаци‟‟ (Васко Попа) у модерној и
постмодерној, користећи мале народне форме занемарене
у романтизму и реализму. Они, поштено говорећи, стварају
неке литерарне естетске, поетске, полуфабрикате, као, на
пример, Матија Бећковић, Алек Вукадиновић и други, који
се приближавају опасној граници поетског полуфабриката,
још уз то неки су и песници грубе утилитарности, непосредне, неолакировке, неке врсте капитал-реализма (не социјалистичког реализма), реализма рестаурације, специјалног
рата, новог поретка или традиције. Са “темпоралне неутралности” – њих 90% је прешло на неоутилитаризам,
неолакировку. Но “народњаци” колико-толико су атрактивни у односу на оне који су упали у светске и наше стандарде скарабуџене од техника са рестаураторског поетског и поетичког бувљака. Дакле, отужна стандардизација

неореализма, неолакировке, капитал реализма рестаурације
који је ишао преко “митолошког реализма”.
Наравно, упркос свему, поезија траје, постоји.
Упркос... Тренду, бестелерима, најчитанијим..., ―бардовима‘‘, списковима за Нобелову награду... – траје поезија која
није резултат ни утицаја, ни угледања, ни стандардизације,
ни певања на народну; но, просто речено, резултат је поетског генија као израза друштвеног бића. По природи ствари,
песник је друштвено биће више од свих јединки. ―Ја сам
колективно биће‖ – каже Гете. ―У мени живи девет Радоја
Домановића‖ – каже Домановић итд.
У есејистичкој студији о роману Сава Мартиновића
Сага о Сагу рекао сам следеће о Матији Бећковићу:
Он, неки шерет са дубљим значењем, па и дубљим
заблудама, мада он не подиже, како се то каже, вештачки
температуру ни са љубављу ни са мржњом, што се не би
могло рећи за многе писце (Бећковића на пример).
Код Бећковића су неке чврсте границе ''Ми'' и ''Они''.
(Узимам у овој својој књизи Бећковића једино зато што је
погодно његово дело за осветљавање Мартиновићеве књиге). Дијалектику боље осећа Мартиновић, који зна да су
''Они'' и ''Ми'' растегљиве и променљиве ствари. Они се
мењају, замењују места, једни су стално они, неки су стално
ми, али вребају да буду они... Мартиновић снагом талента
све то осећа и не експлицира. Управо чини онако како раде
песници, а већ се зна да су прави песници објективни, ''политички неангажовани'' у делу итд.
Мартиновић, наравно, просто речено, као писац ―вечног реализма‖ користи језичку издиференцираност.
Многи се писци преваре, мисле да је ''штос'', ''фора'',
''фазон'' естетски поетски у речима дијалекатским, архаичним, жаргонским... Чињеница је да оне по себи имају поетичности. Кључно је да реч казује садржину. Саво Мартиновић пише што има шта да каже, а није речено, а не пише
ради речи. Код Бећковића и многих других, често се пише
ради речи дијалекатских, архаичних, жаргонских. Речи су
ипак само средство.
Ову књигу (Сага о Сагу) рецензирала су четири
рецензента: Матија Бећковић (Сагов Екерман), Милосав
Калезић (Примјери духа и мудрости), Вељко Радовић (Свијет са Сагом и без Сага), и Драгомир Брајковић (Сведок
оштрог духа).
Матија Бећковић као да хоће да умањи ауторство Сава
Мартиновића. Техника скупљања, колажирања, монтаже,
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контаминације не мора бити само на микро нивоу, на нивоу
реченице, мисли. Тих техника има и на макро нивоу: спев,
анегдота итд. итд. Бећковићеве монтаже, колажи, контаминације су једне формуле. Мартиновићеве су заиста богате
по разноврсности. Бећковић своје ауторство мистификује,
Мартиновић говори и једну истину о процесу настанка уметничког дела и народног, и од народног, да кажемо, ауторског.
Поетика певања на народну код нас је била и раније
распрострањена. (По неким сећањима сметала је Васку Попи). Једна врста тог певања је и Бећковићево певање. Код
њега има несублимиране, рецимо, мржње, полуфабриката у
духу народног. Монтаже на микро нивоу. Кретање у оквиру
колоквијалних мисли, осећања. Певање на народну. Та граница је доста толерантна.
Поставља се питање публике, рецимо србијанци и
обрнуто... Носталгија и традиција ''да се прича и приповједа
док је свјета и вјека'' је присутна код Бећковића, мање код
Мартиновића. Можда многе гуши оно:''лијепо ли оно рече'',
лирска реторичност. То су елементи који привлаче естрадну
публику. Веома је жив код људи, па и песника, нагон лова и
скупљања. И Андрић је (како смо већ рекли) у Бећковићевом делу (рецимо, Рече ми један чоек) видео, пре свега, то
да Бећковић чува речи народне, ако је веровати Миодрагу
Булатовићу.
Мартиновић има један виши однос према стварности
и према политичкој стварности. Рецимо, филозофски однос.
Ту су корени чињенице што у њему нема жустрине, политикантског жара. Нема политичко-политикантске острашћености, једноумља и лудила. Код Бећковића (кога узимамо
једино зато, као што рекосмо, што је његово дело погодно за
осветљавање Мартиновићеве књиге) постоје неке чврсте
границе ''Ми ''и ''Они''. Дијалектику боље осећа Мартиновић, који зна да су ''Они'' и ''Ми'' растегљива и променљива ствар, да се мењају, замењују места. Има места где
нису ''глатки резови'', а у не глатким резовима нарушава се
илузија непрекидности.
Саво Мартиновић пише што има шта да каже, а није
речено, а не пише ради речи. Код Бећковића, и многих других, често се пише ради речи дијалекатских, архаичних,
жаргонских. Речи, су ипак само средство.
Мартиновић, као писац, просто речено, ''вечног'' реализма користи језичку издиференцираност. У његовом језику добро се слажу у боји (тону) речи из администрације,

техничке цивилизације и дијалектизми, архаизми, варваризми и књижевне речи.
Будући да је за моје моћи крупан подухват патос и
поезија, ја ћу позвати у помоћ и Емила Штајгера и његову
књигу Умеће тумачења. Управо цитираћу себе из књиге У
тами знака 2 и то део под насловом Пуцањ у подмукли
патос (Сигнал, Бео-рама, Београд 1998).
''Језик патоса лако се може побркати са језиком лирике''. ''Патетичар често кида граматичке везе''. Песник пуца у
слушаоце, а ''слушаоци учествују у патосу (сyномо-ипатеин) патетичног говорника и онда кад он ништа не казује,
што многи освајају публику бучношћу''. Патос ... ''пато –
лошко...'' патос не делује толико дискретно'' и зато у њега
пуца сигналиста. ''Ортографија омогућава да се речима обезбеди сасвим нелирски смисао...''
Пуцај, пуцај! (и ми смо патетични). Пуцај у књишко,
реторско, папирнато, тривијално, у литературу, у лажни, измишљени подли патос. У политички ''профитабилни'' патос.
Пуцај против ''хотимичне музике стихова'' естрадних поета.
''Песник над читаоцем користи силу; и то је намерно користи. ''Говорник задобија слушаоца, али тако што слушаоца
уништава снага говора''.
Патетични стихови ''захтевају да буду рецитовани
пред публиком''. ''Над читаоцем, ко год да је он, патетични
говор спроводи силу''. Отаџбина... Слобода, правда, истина
заступају се са страшћу. Рецимо да се обично иза тога крије
корист, ћифтинска корист, коњуктура..., све што код таквих
аутора има еквиваленат у новцу или у прљавој дневној слави, промоцији. ''За разлику од лирског узбуђења, патос има
и порекло и циљ''. ''Патос је празан... у поређењу са лирским расположењем''. ''Патетични стил с неизбежним последицама тражи сцену у било ком облику''. Треба истаћи
да се код нас данас, а и иначе, успешно налази. У последње
време и у ''храму културе, наше духовности...'' – на Коларцу,
Задужбини Илије Коларца. Наравно и у другим ''храмовима''.
''Први човек који је скочио на неки камен...''; ''Рампа...
патетика тражи рампу''. ''Епско упризорење''. ''Што је шири
простор профаног, простор публике, то је снажнији његов
тријумф. Он нема шта да изгуби, јер патетични јунак није
психолошки нијансиран. Сав је у власти једног патоса. Бол,
вера, жудња за моћ су огромни и недвосмислени и сажежу
све друго што би душа могла крити. Патос растаче индиви-
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дуалност. Понесени не зна ништа о посебности свог постојања''.
Такав патетични јунак. Такви су патетични ''песници'',
литерате, борци за идеологије иза које се крије борба за корист, материјалну корист, на пример за ''несрвстани самоуправни социјализам'' и за ''национално биће...''. ''Празнина
постаје испуњена''.
Пуцајмо у празнину празну и опасну.
Смисао мог ―пуцња‖ у ове литерате је објаснио и
Емил Штајгер.
Мене је више интересовало оно у песништву нашем
што сматрам за поетске црне рупе, са екстремно набијеном
поетском енергијом. Интересовало ме је древно у модерном. Интересовала ме је симболичка супстанца у новом
изразу; сенке метафизике реалне; сенке заумља несвесног
које је често мудрије од свесног и са свесним чини целину
(''истина је целина'' – Хегел). Интересовала ме је дијалектика у песништву. Принципи ''све у свему'' (стари индијски постулат) и ''јединство диспаратних феномена‖ (Мика
Петровић Алас).
Дакле, више ме интересовало оно што се приближава
''чистој поезији'', али у смислу да дубоко задире у нивое
Не(бића) – самобитка и тубитка без екстремног утилитаризма и ларпуралтизма.
Безречица и говорење
Наравно, поезија Матије Бећковића има вредност,
упркос свим замеркама. Но, ако узмемо сасвим строге
критеријуме, што значи да разликујемо тачно поезију од
литературе, поезију од говорења, брбљања, реторике, епске
патетике... Дакле, да разликујемо поезију од тривијалног,
колоквијалног, писце из друге руке – онда бисмо нашли
извесне, да кажемо, фалинке.
Рецимо, Чехов каже: ―Речима тесно мислима широко‖. Код Бећковића нема баш тога. Управо ја не знам за
неки рад где је о његовом неком стиху или песми написана
цела књига. Чехов каже: ‗‘Геније може стати у љуску од
ораха‘‘. Значи, Бећковић није песник ћутања. Песник поетских црних рупа. Тагора користи стару индијску мисао и
каже: ‘‘Најбољи начин говора је апсолутно ћутање‘‘...
Наравно, Бећковић је далеко од тога. Хоћемо да кажемо да
он није на путу ћутања као херметички песници, метафи-

зички песници, елиптични, тамни песници, ―проклети‘‘ песници. Код њега је речено – еквивалент поруке. Или,
евентуално порука је шира у политичкој дневној димензији
―Ми‘‘ – ―Они‘‘ .
Филип Леоне, шпански песник, у једној песми каже
отприлике ово: ако од песме одбијемо строфе, стихове, речи, слова...; па ако ишта остане – онда је то поезија. У том
смислу мало би што остало ако бисмо одбацили то из
песама и поема Матије Бећковића. Рецимо: ако одбацимо
речи, онда би мало што остало због патине народног, архаичног... Сва та својства сама по себи имају поетско. Мало
има онога што радо називам поетским црним рупама са
огромном поетском енергијом као, на пример, што је одломак, песма Ах крст Слободана Вукановића. ―Оно‖, ―има ту
нешто‘‘... Или оно што математички поетичари називају
―блаженим стањем‘‘... Свега тога мало има у Бећковићевим
песмама и поемама.
Ако је то тако, онда имамо право и на овако резоновање. Отприлике, што неки сматрају да је само филозофија
оно око метафизике Не(бића); тако можемо рећи да је ―чиста поезија‖ оно око Не(бића), или бар у самобитку или тубитку осенчено метафизиком.
Строго и престрого. Но, код Бећковића је и друга мука, мука око објективне и субјективне идеје дела. Доминантна је код њега субјективна идеја. Мене не занимају идеолошка опредељења, политичка опредељења писца као
човека. Мене дело занима. Но то је школска ствар. Само генијални, атипични Балзаци, Толстоји... могу се у свом делу
издигнути изнад своје политичке беде. ―Сви смо бедно привезани за животе своје‘‘ – Јесењин. Али, геније ствараоца
одкива од беде живота свога.
Приметно је у Бећковићевим радовима да он ХОЋЕ
ДА БИ БИО, а не толико неодољива потреба да се ослободи
напона пулзија поетских.
За читаоца који нема танане, паучинасте нити поетичког система, естетског система тешко је све то да изнијансира. Поготову у Балканској политикантској огрезлости,
и у духу блата рекла – казала попрскано крвљу и глупошћу,
где се сви, ама баш сви, од шефа државе па до последњег,
тужакају између себе, повлаче се по судовима.
Тешко је одвојити бљесак борца за рестаурацију за
―национално биће небеског народа‘‘ од поезије. Многима је
то тешко. Њима је тешко да препознају и идеологију рестаурације, и ―националног бића небеског народа‖, да их препо-
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знају као неоагитпроп, дневну политичку утилитарност,
непосредну функцију књижевности... – отуђење поезије од
свог бића. Оно против чега су се тобож борили педесет и
више година... Дакле, као што смо рекли, исто оно што су
урадили песници ―социјалистичког реализма‘‘ (такозваног)
или популизма, пролетерске школе као претходница садашње литературе. Раде сада песници рестаурације.
Бећковић и чиста поезија
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На некој промоцији неке књиге интервјуа, неки критичар (њих је било четири или пет) говорио је о интервјуу
са Матијом Бећковићем. Рекао је да је поезија Матије Бећковића ―чиста поезија‖. Мислим да су неки од њих били
професори књижевности. Неколко пута су то поновили, то
да је Бећковићева поезија ―чиста поезија‘‘. Гледао сам по
сали да ли ће бар неко мало да негодује. Ни на једном лицу
нисам видео негодовање, сенке негодовања. Но публика је
састављена већином од пензионера, земљака, комшија, људи са радног места, од родбине...
Поставља се питање како су предавали и како предају
ти професори о појму, синтагми ―чиста поезија‘‘. Како су
предавали и предају о модерној у ужем смислу речи, о парнасовцима...
―Храм културе‖ – Коларчева задужбина, мала сала била је пуна. Говорили су и о неким метафизичким интервјуима, вероватно мислећи на интервју о коме се говори о метафизици. Већина је говорила реторично критичарске тривијалности, језиком изанђале критике. Осећао сам се некако национално поражен. На промоцији књиге није било никог испод 40 година... и ―чиста поезија‘‘, и ―храм културе‘‘.
Ствар је комплетирало присуство академика психијатра који се до гуше заглибио у Јунга, а који (академик) не
зна за друге после Јунга, за рецесивне гене..., и открића у
свету генома и психијатрије. Наравно, изгледа неће да зна.
Право рећи, поновимо, тог тренутка сам осећао неки
национални пораз. Отприлике као кад на концертима новокомпоноване музике певају као на стадионима што осећам
исто као национални пораз... Дубље муке за које су потребни векови и векови.

Где је књига
Ја могу о свему да пишем дуго и опширно. Ето, о
једном безречном одломку једне песме Слободана Вукановића написао сам обимну књигу. И о неким изрекама, о
неким песмама и слично написао сам целе књиге... Не, не
бих могао о неком таквом одломку из Бећковићеве поеме да
напишем књигу. И те како бих радо читао од неког стручњака обожаваоца Бећковићеве поезије један такав обиман
рад. Ја не бих могао о његовој поезији опширно да пишем
из простог разлога што је М (мера естетског уживања) у
Бећковићевим песмама и поемама релативно мала. Што је
оно X (икс) значења ипак не много богато. Што је ―блажено
стање‖ угушено патосом, реториком, прикривеном цитатношћу.
Наравно, све ово не значи ништа. Значи у ―плуларизму мишљења‘‘ да постоји и моје мишљење, овакво какво
је, о поезији Матије Бећковића. И не само Бећковића, но и
Булатовића, и Ћосића. Бећковићева поезија има своју лирско – реторску вредност и шарм полуфабриката народног
духа. И она одговара и грађанском нашем полуфабрикату,
приградском духу, духу сеоско – градском. Ето, наша сва
елита песничка је, углавном, сеоско–градска.
Егзибиционизам ...
Бећковић је увек главни... Егзибиционизам који сигурно превазилази меру доброг укуса. Даље, по дубинској
психоанализи... и по теорији креативаца и психологије стварања –глумци и друге врсте уметника су егзибиционисти, а
песници су нарциси... Вид нарцистичког понашања, рецимо
за живе читаоце старије, имамо пример понашања Иве Андрића и Ћопића...
Дакле, и са те стране се може сумњати у поезију, у
„чисту поезију‘‘ Матије Бећковића. Дешава се, једном смо
бројали, да је седам пута био у медијима једног дана... Наравно, није то било неко систематско праћење. Али, ето и
таквих дана има. ‗‘Изјавио је академик Матија Бећковић‘‘...
Седам пута бар то смо приметили тога дана.
Право да кажем, објавио сам двадесет књига есеја, и
још толико у рукопису имам, ако не и више, и кад год се
нешто појави о мени или моје, ја се осећам као да ме неко
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гледа у интимном полном односу или у тоалету. Можда је и
то моје понашање више патолошки нарцизам.
*
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Наравно, моје тумачење Бећковићеве поезије изазваће
код неких гнев. Помислиће да је у питању злонамерност
или ко зна какви разлози ванестетски, рецимо политички.
Ако је то важно, ја никада нисам био никакав члан, нити сарадник комитета, полиције разних врста...
Наравно, људи и обожаваоци Бећковића, који су површни, чија дубина осећајности иде до нивоа динарске – реторске – патетичне лирске осећајности; чији дух не иде до
дубина Џојса, Достојевског, Кафке, Заратрустре, Буде, Диса,
Стефана Малармеа, Рембоа, Његоша или једног одломка
Слободана Вукановића који сам назвао Ах крст... Неће
схватити моје мишљење. Не допире до дубина митског, метафизике поезије оно што пева Бећковић.
Дакле, такви искрени обожаваоци, којима је све то туђе, видеће злобу у мојој есеистичкој слици поезије Матије
Бећковића. Нити мислим да их разуверавам, нити то има
сврхе када наша елита види у поезији Матије Бећковића
―чисту поезију‘‘. Шта је остало за изгубљене отуђенике,
пензионере приградских општина које мучи носталгија и
коју бар мало ублажи Бећковићева поезија и то против ―комуњара‘‘, и то баш онако како и сами они мисле и осећају.
Њихов метафизички домет је сличан Бећковићевом домету:
приградско бакутанерско хришћанско величање Бога. Он
све разрешава. Дакле, далеко је од чари јеретичког, другачијег, зашто се иначе и залаже и залажу. Алтернативно, другост...
Наравно, ми знамо за Чеховљеву мисао: ―Публику
‗Шињелу‘ а не ―Шињел публици‖. Ми знамо да на књижевним вечерима скоро од заклетве нема врањанаца, пироћанаца. На промоцијама се врти иста или слична публика, политикантски загрејана естрадно политикантском појавом у медијима Матије Бећковића. Носталгични Црногорци...
Ниво дубине и...
Бећковићева поезија је за један ниво самобитка и тубитка са језгрима политичког, политикантског. Зато увек
има читаоца слушаоца тог нивоа дубине и осећања егзи-

стенције као манифестације Не(бића). Греши се што се
често говори о његовој поезији мада би прецизније било
говорити о његовој литератури.
Не треба ме погрешно разумети. И те како ја видим
вредности поезије Матије Бећковића, вредности у својој
врсти – лирско – реторско – патетичној поезији. Или бар
поезији која се граничи са патосом. Наравно, та поезија је
ближа литератури, говорењу. За све има места у мом духу.
У њему се нађе одушевљења за све нивое осећања и доживљавање света. Ја се искрено узбудим и за дубине и за површности кича, турбо-фолка... У мом духу има места за све
нивое и правце. И за кич, и за врхунско. Од пуке тривијалности до апсолутне уметности.
Дакле, и ја сам одушевљен поезијом Бећковића и радо
је слушам и читам. Али, када је у питању ―чиста поезија‖ и
говорење реторско-лирско-болно-епско, недовољно сублимирано народно – ми их разликујемо. Не можемо се
ослонити на популизам поетски, на титуле академика, на
естрадност, на ―Шињел‘‘ публици, а не публику ―Шињелу‖,
како тражи Чехов; не можемо се ослонити на површни ниво
и слике и тубитка у оцењивању и вредновању песништва
нашег времена. Не можемо се ослонити на неоагитпроп
Матије Бећковића, идеолошку литературу (―националног
бића небеског народа‖, ―православље‖, ―светосавље‖ и антикомунизам. Са становишта врхунске естетике, поетике
исто су и агитпроп социјалистичког реализма и неоагитпроп капиталистичког реализма, реализма рестаурације.
Ценим укус нивоа његових обожавалаца, али не можемо да се правимо да не знамо шта је песништво право,
шта је поезија. Ценим релативно уски круг читалаца, без
обзира на халабуку чији је корен у носталгији Црногораца.
Сетимо се Бећковићевог места у свету. И његовог и многих
наших надуваних величина литерарних, код нас надуваних,
у политичке сврхе.
Ћерање са собом и Филипом Вишњићем (парадокс
“поезија” – егзибиционизам)
Драматургије народног. Народни стил у ужем смислу.
Драматургија реторска, не поетска. Мислимо бар у првом
нивоу више реторско – епски пева. Наравно, западни крајеви. Лирска тананост је више на Истоку. Потиснута тама редуцираног израза. Мало има онога што је Филип Леоне
назвао поезијом. Хумористички шерет... У ―ученој глави‖
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варира ово, ―оно‖, ―има ту нешто‖. Нема чврст мотивацијски систем. Више је срачунато на ефекат, да засмеје.
Наравно – носталгија, приградских људи. Нема тананијег
везивања око ирационалног (евентуално) метафизичког жаришта. Еквивалент робе – реч: смисао. Нема много онога
између речи. Реторско – лирски напор несвесно – свесни да
се личи на Његоша, на Горски вијенац. Са митовима националним па и националистичким оперише кроз известан хумор. Врти се око домета духа Бог као максимум граница.
Рецимо, ако би исти текст Бећковићев рекли на призренско-тимочком дијалекту, можда би још боље звучали
неки делови. Наравно, можемо и обрнуто узети: они који
пишу на призренско-тимочком да се њихов текст каже на
јекавском (―црногорском‖). Миљеник и плен естраде, упркос томе што има вредности, али не у смислу Мајаковског,
Аполинера итд. Његова ―снага‖ естрадна је у заосталости
Балканској у ―црногорштије‖, ―геџе‖, ―чокалије‖; у ―усташе‖, ―партизани‖, ―четници‖... У националним и националистичким митовима о лењости, о необдарености за музику и другим митовима.
Мало је трагично (лична трагедија) што он са жаром
самоуверености говори своје стихове реторичке – романтичне (народно, патетика, претеривање, појединачно, средњевековно).
Мислим да му не би сметало да упозна мало мог приватног, личног Бога, будући да сам из Вражјег грма испод
Острога. И Косово, и Средњи век, и национална прошлост...
Он површно види социјалну ситуацију нашу, националну
ситуацију. Без дубљег осећања реалности... Он као и други
о којима сам говорио овде заборавља да се ―народ догодио‖,
али да се и други народи догоде и да ―нико не сме да их
бије‖ и да су и други народи ―луди народи‖. Он не зна за
бабу Сервантесову која каже (већ смо је цитирали): ―На
свету постоје само две нације богати и сиромашни‘‘.
Његова објективна несрећа није у томе што је за рестаурацију (и Балзак је био), но, пре свега, што није објективно приказао свет, песнички објективно, а Балзак је то
урадио.
Јевтини штосеви, вицеви примењени, казани на дијалекатском, или опште књишке ствари о отуђењу, о двојништву (―свиђање себи‘‘, Петар Карађорђевић). Или конфекције
о ирационалном за неупућене (кад говори о себи).

У последње време је и добио неке функције председника. Мада му је, можда, мутна мисао, идеја о томе да буде
председник државе.
Тешко је веровати да наука може нешто ново научити
о логодирајеи као психијатријском феномену из његове поеме и из других поема... Вредност уметничких дела мери се
тиме колико та дела нешто научно открију.
Наравно, увек објективно се може научити из било
чега па и из нарцистичко-егзибиционистичке потребе и жаришта психијатријских да се буде први, главни, једини, међаш...
Огрезао у дневности политиканско-естрадног, далеко
је од времена ―где разлике свих времена чуте‘‘, од ―можда
спава‘‘ од ... Опијен собом, не слути Бећковић да је средство
времена тихе рестаурације, а не божански дух Вишњића
Филипа који пева:
Ту кнезови нису ради кавзи.
Нит су ради Турци изјелице
Већ је рада сиротиња раја
Која глоба давати не може.
Хомер, Његош и сви умни знају да је класно у питању.
Лексикон тумачи Бећковића
Бећковић је неки лирски говорник, беседник. Његов
реторизам има неки гнев слаткоречиви и неко епско, па рецимо и црногорско разметање речима. Нека лирска техника
бесеђења, красноречивости.
Он је патетичан, епски патетичан са иронијом. Али он
говори са неким достојанством, узвишеношћу епском. У
камерној самоћи читалац – дело све то другачије звучи. У
камерној самоћи торлачког говора и осећања, или у преводу
на неки страни језик, исто је нешто друго. Бећковић форсира неку потресност, драматику узвишених осећања. Али,
ако се мало боље загледа узвишених осећања, бар метафизичких и нема. Његов метафизички досег је реторски: ―Кад
би Бог дошао?‘‘. Дакле – ―узвишена драматика‘‘ до нивоа
приградске бабе, човека урбаног руралног – кад би бог
дошао. Он тиме, том метафизичношћу намеће свечан тон.
Треба рећи да свега тога има, али за ограничен број
слушалаца, читалаца у којима су жаришта носталгије,
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жаришта неспоразума са градским, неспоразума и са самим
собом.
Бећковићев патос као да увек говори о ―великим судбинским одлукама‖. Његова ―снажна људска осећања‖ немају дубље и шире друштвено, изразимо се екононмски, покриће. Он као и Ћосић има склоности да свесно или несвесно све где је он проглашава за ―судбински и историјски‖
догађај, лажну драму, трагедију... Код њега је ―радња која
доноси пропаст или бол‖. Мало је оних код којих ―изазива
страсти‖, све је ―узвишено и трагично‖. ―Узвишена слобода
људског духа‖, ―страдање, морални отпор патњи‘‘. А увек
се одржи, напредује у лествици, од оних од којих страда.
Неки прећутни договор да ―прејебе‖ власт. ―Узвишена
слобода духа‖ и режими му увек дозвољавају да објављује
своје књиге. Он је танани епско-лирски, али је бучна вибрација рестаурације која је почела 1945, преко 1948, 1952,
1968. итд. ―Несврстани самоуправни небеско - народни...‖
Приградско носталгични поетизовани галамџија...
Он је политички ангажован рестаураторски песник
патоса динарског, прилагођен миљеу социјалном. Он је далеко од: ―Оне опишите које се не појављују за себе у својој
независности, већ које исто тако живе у људском срцу и
које људску душу покрећу у њеној најскривенијој дубини‖
(Хегел).
Бећковићева ―душа‖ је на длану. Непосредни интерес.
Прочитати песме објављене као реакција на НАТО бомбардовање. Он химно-писац Западу. Далеко од патоса о коме
Хегел говори. Његов патос је близак беседничком –―страственом убеђивању‖. Он је убеђивач убеђених: реакције старе и новообогаћених и одрођених од 1945. па на овамо (мада су и раније, пре рата и током рата... Дипломатски магацини... Привилегије, станови за службенике). Бећковић њихово ―срце покреће‖ и они у ―души зажеле да наша ствар
буде боља‖. Он се заиста тиме узбуђује, чиме и њих узбуђује. Али то је чиме се он узбуђује ограничено, неоћифтизам у обландама епско-лирско-динарске-народњачке реторике.
―Дубоко носи то осећање у себи‘‘ – то узвишено жариште мржње и себичности без дубљег осећања реалности
социјалне и интимне. ―Да бисте ме натерали на сузе, треба
и сами да плачете‘‘ (Боало). Он натера на плакање неоскоројевиће рурално-градске динарске, превртљиве, лажно
бунтовне, носталгичне... ―Стваралачко расуђивање― (Дидро)
је јако, упркос некој драматичној, плаховитој осећајности.

Нема ―дискретног наговештаја‘‘. Нема ―дискретног и
посреднијег давања емоција‘‘ лирског. Дакле – ―патетичке
емоције‘‘, а не ―лирске емоције‘‘. ―Патетичка емоција има
свој циљ за разлику од лирске‘‘. Значи – тенденциозност.
Неки неоагитпроп. Неоагитпроп рестаурације. ―Реторско
питање, ускличне реченице, гомилање речи и израза сличног значења, понављање речи које су посебно наглашене...
Патетично и проблемско... Драмско. Штајгер каже: ―Патетичног човека покреће оно што има бити, а покретач му је
усмерен против онога што постоји‘‘.
Дакле – прави ангажовани песник, литерата, лирски
патетичар нашег кова. Урбано-народни приградски... Наравно, ја ништа не одузимам нити додајем. Бећковић је исти.
Ово је само моје виђење есејистичко. Нити га могу ценити
ни мање ни више, но пре. Он је као такав. Пред њим је време. Можда ће га бољи и прави, они који долазе боље и
тачније и критичарски и есејистички оценити.
Прислушкивање у трамвају 7
По Цио боговетни дан не скида се са телевизије...
Из новина... Те ''изјавио академик Матија Бећковић‖'; те ''по
мишљењу академика Бећковића''; те ''наступају...''; те ''присуствовао је''... те, те, те... Вала не патише мајчин син, не
смирује се ... Како га не мрзи?! Ко зна... Од досаде... Од
самоће... Како ли га у кући подносе? Ударио у три лика...
Изгубио људски обљенак... Нашта оно личи... Очи му се
примакле, пресећи ће греду носа... Сво му се лице топи од
динарско театралног реторско-лирског-дубокоумног гнева...
Око му сева... Некако и лева , лева, лева.
На крилима
Опстаје на крилима стисни-прдни. На крилима угађања режимима, гарнитурама... На крилима тихе рестаурације
''самоуправног социјализма наших боја'' и '' несврстаности''
коју је запад, Енглеска и други утитили, раститили као
вид акције против СССР-а и комунизма... Дакле, на крилима тихе рестаурације. На крилима ''перманентне револуције'' Троцког, ''револуције која тече''... (Темпо) Опстају и
многи интелектуалци, писци и на крилима својих досијеа и
досијеа других. На шифри, коду сарадника, шпијуна, доста-
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вљача, ситног информатора комитета, ОЗНЕ, УДБЕ,
СУП-а... Наравно, директно ја не знам никога, ако неко тражи то од овог текста. Ваљда ће се отворити досијеа... На
крилима сарадника, информатора полиције и употребе интелектуалаца, песника за разне јавне сврхе ''демократске
слободе''... На тим крилима су штампане и њихове књиге.
Србовање разара србовање
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Србујући Матија Бећковић, ја мислим да је објективно више допринео разједињењу Срба и Црногораца, бар у
оном што се зове србијанац и црногорац. Будући да говорим
екавски и да сам често у контакту са званичним и незваничним, знам да њега нико не третира као Србина но као
Црногорца. И његово певање третира нешто као Црногорску ствар, Црногорско – ''Црногорци'', ''црногорштије'',
''оно по црногорски''. Његово објективно форсирање ''црногорског'', ''српског ува'' постиже супротан ефекат. Ствара
одбојност. То можда најбоље потврђују промоције, књижевне вечери. Некада можеш свећом да тражиш, бар у
Београду, неког слушаоца у публици који је србијанац.
Он вероватно ради као ''умиљато јагње...'' или ''стисни-прдни'', ''ко умије-њему двије''... Можемо користити још
нека народне изразе за његове естетске, поетске полуфабрикате.
Уопште, сваки национализам, па и србовање, претерано је сумњив. Он је функционализован, као бирократско
средство мистификације, инструментализовање за рестаурацију. На крају и национализам, и религиозни фанатизам, и
тврдличлук, и коцкање су из истог психолошког психијатријског жаришта – дуалунитарности.
Дакле, и у том смислу су, у смислу индивидуалне
психологије, психијатрије национализам је инструмент. Сада да не распредамо о смислу фамилијарне и колективне
психологије.
Објективно који је резултат србовања, резултат коме
су допринели писци: Косово и Црна Гора већ... У Хрватској
Срби ... Босни... Војводини... Санџак... Шумадија... Поменимо и Влахо-Румуне за које њихов Сибиновић каже да их
има четири милиона. Помиње се Београдски пашалук. Да
не помињемо сада суседе неке који исто имају претензије...
О којима ћуте.

Поставља се питање који је објективни допринос
свему томе ''писаца, националног бића'' небеског народа,
''старог народа'', ''помазаног народа''... Наравно да је велики
допринос. Но, они то неће признати. Они одмах дрмну ларпуралтизам..., да ''не може књижевност да поправи свет'';
да... да... Увек су ту они који су неки од њих стари агитпроповци, писци непосредне утилитарности за социјалистички реализам, за пролетаријат, за радничку класу и
сељаке, за интернационализам... Сада су ти исти за неоагитпроп, за капиталистички реализам, реализам ''транзиције'',
рестаурације, за непосредну утилитарност, за буђење маса
сербски... Сада су, наравно, у служби рестаурације. Они су
као потрошени материјал Запада. На путу за Исток. И између. Наравно, они имају и узоре, естетске, поетске, врдаламе
Дучића који има манифест песме у којима је крајњи
ларпуралтиста и крајњи утилитариста политички... Или
Николај Велимировић који је тридесет и неке величао
Хитлера и други.
Поетика стисни-прдни све облична увек нађе теоријско оправдање.
У походу Запада на Исток негде и у неком тренутку
Западу је користио национализам, а негде и у другом тренутку није му користио. Баш за те ствари су му погодни наши
писци, ''Бардови... стисно-прднувши елементи ''у нашој
средини'', ''ту и тамо''. Више ту но тамо.
Нико да му каже да је дојадио и Богу и народу својим
изјавама, појављивањима. Служи за спрдњу, шпрку... Као
опарени мењају канал кад налете на њега... Има ли ко шта
да изјави? ''Има академик Матија Бећковић'' са мудровањем.
Промотер разних књига, писац рецензија. Ако је ико допринео детронизацији динарског типа, онда је то Бећковић.
Боље рећи и на његовом примеру се види колико је Јован
Цвијић идеализовао Динарце.
Завист... и бирократске мистификације
Можда ће читалац помислити да има у овом мом раду
злобе, зависти? Мени се чини да нема. Ја сам и књига. Онда
све престаје. И ја сам од оних који је ишао на многе промоције, говорење стихова, казивање стихова, бесеђење Матије Бећковића. Ја волим да чујем његов болно – гневни,
иронично заједљиви глас динарског особењака народног који хоће и може да каже: ''Нетко бјеше'' Бећковић Матија...
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Дакле, и ја волим снагу поетског народног полуфабриката
да чујем. И у мени живи и приградски носталгичар из дубине Вражегрмаца. Али у мени живи и ''свирепи логичар''
(Балзак) и ''суров ћу бити, неправедан не'' (Хамлет). Дакле,
Бећковићева поезија је реторско естрадна, а не поезија у
ужем смислу, ''чиста поезија''. И даље ће имати слушаоце и
читаоце, али све мање. Баш тај национализам, тај стари
добри истиноносни закон противуречења окренуо се против
њега. Окренуло се јединство супротности. И примитивне
сурове мистификације бирократске користе нешто док им
треба. Наравно, и он као лукав човек, рецимо ''здраворазумски човек'', грађански мудар искористио је и те мистификације класне са ''српским националним бићем небеског народа'' итд. Искористио је за личну промоцију, за каријеру академика, за штампање књига, за путовања, вероватно и приходи од књига... И уз све то никада није био осуђиван. Ми
сви добро знамо да режим, када му неко заиста смета, трпа
га у затвор као што је и његовог пајташа Ђиласа стрпао у
затвор 10 година.
Ако је Бећковић заиста имао слободу да пева то што
је певао, онда је тај режим био демократски, слободарски.
Он и многи други, највише воле да се мисли да су они успели да ''прејебу'' режим. Они се преко леђа народа ''прејебавају''.
Но да не ширимо причу: Бећковић је наш велики естрадно реторски – патетичан лиричар далек од ''чисте поезије''; лиричар примењене идеологије рестаурације, новог
светског поретка, објективно анационалне, разорне идеологије која се као што је време показало, плаћала крвљу,
просутим мозговима... Он ће имати своје читаоце, али са
нестајањем дијалеката – све мање и мање. Но постоји и
таква врста поезије хибридне полуфабричке естетике, поетике. И нека је, нека постоји, али за који народ, за народ
који је усвојеник богиње Беле куге.
*
Сви режими све користе што им може помоћи за своје
одржање. ''Самоуправни социјализам наших боја'' и ―несврстаност‖ су користили писце у сфери ''револуција која тече'',
''перманентне револуције'' (Троцки) као писце погодне за
њихове рестаурације, за флерт са ‖слободама демократским‖. Користи је национализам ко ''слободу нације'', али и
средство за растурање Југославије и као средство општег
пута антикомунизма; пута Запад – Исток; капитализам –

социјализам. Значи Бећковић је само део ново старе идеологије, неоагитпропа капитализма, модификованог агитпропа. Део примењене идеологије рестаурације.
Поетичко утачкивање
Наставља се моја несређена скица за ненаписани
оглед о Бећковићевој поезији. Да би колико толико средили,
ево овде ћемо дати извесне тачке поетике Бећковићеве како
је ми видимо. Редослед је случајан, јер ипак ово је књига
одломака фрагмената, скица књига о три писца... Поетика
моје поетике је стилски неред.
Но, ево тачака поетичких Бећковићеве поезије:
Специфично певање на народну (читалац ако не зна
нека се обавести о томе шта је певање на народну. Морамо
дати овако упозорење јер његови читаоци и слушаоци су и
духа и даха популизма без неке веће теоријске и књижевне
обавештености).
• Монтажа, колажи, контаминација (на микро нивоу).
• Поетски списак, избор али уклопљен, везан углавном за једну тему (што би се рекло држи се теме).
• Примери на микро плану и на макро плану (монтаже и неоригиналности: куд идеш – никуд – ајдемо овуда је
ближе. То сам још у детињству чуо).
• Захваљујући носталгији, они који су ван Црне
Горе, има велику популарност естрадну, популарност са
елементима новокомпонованог.
• Ниво богорађења и србовања на нивоу сујеверја,
на популистичком нивоу.
• Миљеник нове скарабуџене класе од свега и свачега, грађанске класе, рестаурације, површног национализма, и у том смислу је и миљеник нашег пораза и у смислу
Беле куге, и у смислу рестаурације на крвави либерални капитализам, и у смислу на неизворно примитивно србовање,
и у виду ''светосавља'' и ситно сопственичке идеологије верске. Рецимо, кад пева о Богу, он каже: ''Кад би Бог дошао...''
Народни геније српски (традиција паганска) нестаје само на
томе – ―Кад би Бог дошао‖, но Бог дође; ту је, у грмљу...
''Створио је ђавола да не би био сâм''. Сетимо се Фауста
Гетеовог, сетимо се наше народне традиције па ћемо видети
Бећковићеву површност на релацији он – Бог итд.
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• Његову поезију Србијанци и не разумеју. Нешто
због језика, нешто због шаблонизације, нешто због етнолошког отпора према дошљацима итд.
• Иронија и сарказам реторички у име неке фиктивне епске племенштине. Већ је монотон његов сарказам који је, углавном, упућен на комунизам, ―комуњаре‖.
• Штос, фазони, цаке, филозофије апсурда, егзистенције намонтиране од народног иверја. Наравно, он успева да направи систем само донекле.
• Његова метафизика има максимални домет до
Бога и то Бога тривијално, колоквијално схваћеног. Он не
умује о Богу, он га узима као дато.
• Тривијалности уклапа, поетизује. Чак и новинарске тривијалности.
• Оптерећеност политичким опредељењима.
• Социјалност ... национално и на то хвата. Болно
је неизлечиво запетљан у социјалном.
• Чим упадне у оригиналност он је и поништи.
• Естрадност му помаже али посвећенике поезије
то не може да превари.
• Приповедност, епичност, губи смисао у лиричности које мало има.
• Наравно и он има своју носталгичну приградску
публику, публику која је заменила ливаде и гудуре епске
аутентичне са громадама кућерина и бетонским ливадама.
• Неко модерно ''гуслање'', националистичко; ''гуслање‖ на неком инструменту новокомпонованом.
• Митологија о ''небеском народу'' са елементима
конфекцијске митологије националне која је чак далеко и од
истиноносности романтичара Јована Цвијића, етно психолошког романтичара.
• Дијалектизмима маскира поетске празнине јер
реч дијалекатска (и архаизам, и црквена реч) својом акустичком експресивношћу делују поетски.
• Народне мотиве, књишке мотиве, више драматизује болним реторским гласом но нечим новим, открићем,
откровењем.
• У сенкама текуће поезије времена – Јесењин,
Мајаковски, можда Аполинер, Давичо... Ко зна из које све
руке.
• Многи стихови његови више личе на крокије у
сенци Мајаковског, Аполинера итд. Многи стихови су само
искази, информације.

• Његов вучје - лисичји поглед је одражен и у поезији његовој.
• Глобалне слике националног, Косова, су више
новинарски реторски стиховане мисли.
• Све је то, та врста естрадне поезије, армирано
политикантском позом прогоњеног, националног барда, дубокоумника... Таквих има доста и академика ''небеско народних помазаника''
*
Упркос томе што Бећковић долази до Бога, удара у непрозирност Бога (бар механички, декларативно, код њега
нема божанског, метафизичког). Нема тога да се ''ирационално претвара у чињеницу. На часак схватамо да и најбезначајнија ствар може да буде и божанска и да у томе управо лежи највећа истина. Истина није затворена у границе
разума. Њу песник налази, а не филозоф. То је живот, а не
мисао'' – каже Ернест Тејлор говорећи о драми.
Код Бећковића нема ирационалности која се претвара
у чињеницу. Нема, или врло мало има ''иреалних и божанских ствари у којима лежи највећа истина''. Код њега је
истина затворена у границе разума и то више у границе неког ''здравог разума'' са којим се још и Хегел обрачунао. Разума политикантског црно – белог – ''Ми'' – ''Они''. Границе
''Ћерања...'' дневно политикантског која провоцирају баш те
духове дневно политикантске. У том заносу ''ћерања'' дневно политикантског реторског, естрадног, мало има поезије.
А поезија је, по Филипе Леону, оно што остане кад се одбије и строфа... и слово...
Ако одузмемо естрадност, и рампу која је магија за
површне умове – душе, и патетику, и реторику, изгледа да
мало остаје поезије од Бећковића.
Прикривање цитатности и подметање Светом Сави
Примера прикривене цитатности, да не кажем плагијата, на микро нивоу има доста. Ево, овде наводим један
број тих примера:
''Обећа оно што је његово'' – од Моше Пијаде из говора са терасе Народног позоришта у вези са Тршчанском
кризом.
''Клисуре улица'' – метафора још из времена Бодлера, модерне у ужем смислу речи.
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''Причам своју причу'' - баналност из Америчких филмова... Коју већ употребљавају у разним варијантама и деца
од 3-4 године.
''Зима'' као метафора непогода друштвених прилика,
изанђала метафора, излизана да је и ђаци избегавају, јер су
још чули за њу у романтизму.
''ОВО и ОНО'' Бећковић деметафизичи у својој политикантској загрижености. ОНО као филозофско и мистична
категорија има куд и камо већу поетску и поетичку
носивост за компликованије мотивацијске системе. Он приземљује, тенденцији неоагитпропа плаћа данак.
''Савин пут'' – ''Другог пута нема''. Тенденциозност,
искључивост... Лажно божанско, а сетимо се како је Свети
Симеон саветовао сина (Светог Саву) о путевима, о путу.
''Другог пута нема''. Окамењена метафизичност а код Светог Саве и Светог Симеуна је танана библијска дијалектика,
па рецимо хришћанска метафизичка дијалектика... (Ако је
истина у парадоксу) да не разглабамо о извесном Бећковићевом подметању Светом Сави.
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За дух домаћице и приградског умовања
Ето, под овим офрље узетим насловом памфлетским
да кажем следеће:
Бећковић верује да је оно што је у естради, у пљеску
публике класне, носталгичне, да је у томе вредност. Провиђење, ђаво, Бог... – су домети његовог метафизичења. Дакле,
ниво новокомпоноване музике или пуког романтизма. И кад
налети на неку метафизичност, дубљег даха и духа
Не(бића) он је скоро уништи новинарски, тривијалношћу.
Некада прозно новинарски стихована осећања и приучене
метафорике.
Површно схваћена ондашња модерност са духом форме. Наравно, не само он, већ и Мика Антић и 90% песника
утицаја, песника ''из друге руке'' – више су нагнути тривијалности но оргиналности.
За приградски дух, дух домаћица, усамљеница које
дух-душу хране заблудом глупе идентификације са неком
површном осећајношћу дубине лажи, неоромантизма, за тај
дух.
Наравно, ми знамо да и такви читаоци постоје, да и
таква естрадна публика постоји, и да постоје и такви писци,
литерате естрадне, патетични, реторични песници. Можемо

констатовати кроз примере нашег времена да све то постоји.
Историја књижевности би била пуста без витешких
романа, или без романа од петнаест хиљада страна из времена после... или X (икс) романа... Дакле, и наше време
(овде и сада) има своје ''витешке романе‖, X (икс) романе,
најчитаније...; бестселере...
Лирски сабери, одузми, помножи, подели патетично
доказује, реторично убеђује... и резултат увек Бог. Ни плус
ни минус. Бог, али више плус што изгледа није баш у духу
хришћанства... При одузимању..., делењу..., узима се и ђаво
и рај и пакао и анђели ... И богами, хвала богу и ''српској
духовности'', ''духовним академија'' падају награде на Бога,
Ђавола, пакао, анђеле, рај (нарочито на Белог анђела) па и
Тројеручицу, па и ... Не, никако анђео, клошар који једе из
контејнера, радничка класа... То не. То је испод нивоа ''чисте поезије''; стерилне поезије од ''радника и сељака'', а
богами и ''поштене интелигенције''.... Од поштене интелигенције једино Свети Сава... Али, не и крвави ножеви
владара, ножеви којима убијају једни друге. Не, никако не.
Упркос свему, Бећковићево певање, онакво какво је,
као известан естетски, поетски полуфабрикат, има своје место у литератури, песништву али је оно, ипак, далеко од
ЧИСТЕ ПОЕЗИЈЕ; можда тачније и искреније – ЧИСТА
ПОЕЗИЈА је далеко од њега. За мене је као есејисту мешање, та гужва око, и, у, са... права благодет.
Не заборавимо
Не заборавимо да су сви велики посвећеници старог
света: и Буда... и Питагора... и Исус... у основи комунисти...
Па, наравно, и Платон... и Томас Мор... и Маркс... па и наш
Филип Вишњић. Да не разглабамо школске ствари.
О националној српској – црногорској племенштини
епској новокомпонованој господштини треба говорити...
Силују и пљачкају криминалци непокретне старице... Ратни
плен прљаво нечист као у време Хомерових јунака се дели...
Организована мафија...
Наша књижевна и интелектуална елита преквалификовала се у пиљаре интелектуалце. Она је то и била, само
је скинула маску, одору дубокоумне интелектуалности коју
јој је давао такозвани самоуправни социјализам наших боја,
несврстани социјализам наших боја, ''марксизам и самоу-
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прављање'' у школама... Те прљаве манифестације тихе рестаурације.
Матија Бећковић је миљеник те класе ново скарабуџене. Епски идеолошки мутљаг духа старих идеологија које
су служиле рестаурацији и као вид те рестаурације борба
против ''комуњара'', ''усташа'', ''Хрвата'' итд...
Можда од свих поета он је највише служио рестаурацији. Балзак је по тумачењу класика марксизма служио
рестаурацији у животу, али у делима није. Да не цитирамо
широко познато Писмо Мис Харкнесовој. Наш ''Балзак'', и у
делу служи својој идеологији и животу. Болно – епско –
динарски – гневни оратор на страначким лажно револуционарним митинзима говори... Где се зна да ти неће ни длака
фалити са главе. Наравно, он је ''уновчио'' своју борбу за
национално биће. Знао је да је уновчи и у време ―самоуправног несврстаног социјализма наших боја‖, и кад су те
боје нестале. Чак је претворио у титулу академика. Не, никако, не само он, но деведесет посто је таквих.
Отприлике, чини ми се, да знам где живим, па морам
и ово рећи: Ја сам по пореклу Црногорац, рођен на Косову,
30-40 година нисам објављивао. Просто сам знао да ми се
не би објавило оно што сам писао. Нека тактизирања преко
Ане Павладољске, и Метка луталице... Моја етика не би
дозволила... Готово 90% писаца је имало своје ''Ане'',
''Метке луталице'', своје одисеје са полицијом, разним
специјализацијама, магистратурама, камповима...
Мржња, гнев (наравно наука зна, заборавимо ћифтинске литерарне гњаваже о љубави, манипулисање хришћанско са љубављу, Богом итд. Љубављу адекватом за
МАНУ) су погони сатиричног генија. Али та мржња, гнев
код правих песника су упућени на праву адресу.
Он је писац који све каже. Нема наговештаја, нема
алогичног, нема модернитета. Или га мало има. Не ради се
о модернитету, ради се о томе што тај модернитет садржи
дубине и ширине живота модерног.
Ако поставимо питање који је резултат таквих акција
у којима учествују и књижевници, литерате па и песници онда лако дајемо одговор: коси Бела куга, Српска крајина је
већ фикција и даље се наставља... Од једне Српске православне цркве већ имамо две три и даље се наставља. О сектама да не говоримо. Да не говоримо о исељавању из земље
итд. У самој Србији већ је кажу 35% оних који нису Срби...
Комунисти писци: неки Ћопић, неки Селимовић, неки
Назор, неки Горан... па и неки Иво Андрић... остали су са

својим народом. А наши ''борци за национално биће народа
коме припадају'', борци за ''небески народ'', за ''светосавље''
сви су се на време набили у Београд и ... ''Наш народ луд народ'', каже Рашковић. Да – луд народ остао да гине, а он на
време побегао у ''Светог Саве''. Но, има му по коме доћи, по
Црњанском, Дучићу, Растку Петровићу и другим.
Они у Београду воде страначке борбе, гањају се по
судовима околишних увреда, претрпљеног моралног бола,
отварају фирме удружени са домаћим и увезеним криминалцима, пљачкашима са ратишта... Објављују ''дубокоумне
књиге'' о ''српском националном бићу'', књиге у тренду
стандардног стила итд.
*
Бећковић пева на дијалекатском. Зашто нема неког из
Призренско-Тимочког (''Торлачког'')? Нема толико познатог.
Не можемо рећи да тај дијалекат није вредан ни мање ни
више од оног на коме пева Бећковић. Интересантно би било
одговорити на то питање када знамо да постоје: Његошева
дела; да постоји Зона Замфирова, Ивкова слава, Коштана
итд. И, наравно, друга дела мање значајних писаца. На
крају, постоји и дело Сима Матавуља итд. итд.
―Лијепо ли рече оно‖. Неке фикције епске, малигни
лажни митови о етно особинама; митови којима подлежу и
психијатри. Сви они заборављају на психијатријско жариште дуалунитарности (коцка, тврдличлук, религиозност, национализам), на жаришта хомосексуализма. Па да – где иде
србенда, црногорчина, светосавље и ''пешко, лезбијка''.
Наравно, и ту је дух и дах византијски (читалац нека бар
погледа речник Вујаклије за појам византијско). Уз све резерве према том појму и контексту, Исток Запад, Крсташки
ратови, уједињење, мора се знати шта значи појам византијско. Кад смо у нашем филму, књизи видели хомосексуалца типа и србенду... Скоро никад. У западним јесмо видели, и фратре, и опатице. Да ли то значи да смо ван закона
генетских и човека, ми православни светосавци? Симо
Матавуљ је имао једног фратра хомосексуалца, и он није
ушао у званични део романа Бакоња Фра Брне.
Дакле, заиста дух хипокризије, удвориштва..., дух византијски. Он се показује и на чињеници да су скоро сви
наши писци опстали у свим временима од пре другог светског рата до данас, осим оних који су били против окупатора и његових сарадника.
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''Ја сам увек исти од Пута Алије Ђерзелеза", каже
Иво Андрић за себе. ''Стил је сам човек'' итд. Велики писци
углавном не мењају стилове. Бећковић је другачији у првим
књигама. Но и Балзакове прве књиге су другачије. Од и до
Пута Алије Ђерзелеза.
Ипак, Бећковићеве књиге нису само ''каталог језичких
стања''. Оне су поетска монтажа, контаминација на микро
нивоу из духа народног узимано и то што је мање на сцени
народне записане поезије (и стиха и прозе). Или је бар мање
коришћено. Ништа немамо против коришћења народне. Чак
је то и обавезно код великих песника. Народног блага (и садржине израза има доста). Немамо ништа против језичке
издиференцираности као једног од важних принципа реализма. Ни против чега нисмо. Само смо против не издиференцираности оригиналности и неоргиналности; против литературе и реторике смо, а за поезију. И мере у поезији, за оно
М=ц/д да је високо. Наравно, за Бећковића то је високо М,
али не за све – за Кинезе, за Мексиканце, за, за.
Његова поезија је ипак поезија са доста естетске,
поетске хемикалије коњуктурне политике и, на жалост, и то
националистичке и малограђанско класне, и то у једном миљеу духу и даху (ритму) Балканском живом блату реклаказалости. У духу и даху тихе и повремено бурне рестаурације и афирмације либералног капитализма, примитивног, пљачкашког где су нож, и кама, и хомосексуализам, и
силовања и,и,и...
Можда све то не може много да у поезији поправи
једна заиста полетна, искрена, заносна мржња и гнев, иронија и сарказам који натапају сваки глас, слово, сваку
запету, сваку коректорску грешку, белину... корице, задах
књига у јавности. Полетна динарска лирска реторика. Миља које обузима читаоца кад чује архаизме, дијалектизме
провинцијализме; кад чује прочита ''кодни шум'', свеједно
да ли је чуо или прочитао: ''Дај малце од жлтите'' или: ''Дану виђи донеси ми потље козје варенике''. Све ово, ипак, не
може да засени чињеницу да је његова мржња и класна и
национална (националистичка), неоправдана, неоснована са
становишта високе хуманости (бар идеала) а поготову са
становишта ето, да кажемо и ми, краја 20. века и почетка
21. века (мада не држим до тих механичких подела, и не
видим неке историјске целине и заокружености у развитку
човечанства баш са хришћанском поделом и рачунањем

времена. Други народи и друге културе имају другачије
рачунање времена. Можда су они у тој хронологији више у
праву?). Са становишта схватања хуманизма великих умова
пре Маркса и после Маркса. Ето, са становишта, рецимо
грубо, идеје ''глобалног села''. Па сам Хомер, и наш Хомер
народни, и у свим еповима света и литературе, песништву
поготову. Нико, ама баш нико није класно слеп сасвим,
национално слеп. Сетимо се Хомеровог генија (прелаз из
родовског у робовласничко) па и код њега нема слепила
класног и националног. Или нашег Марка Краљевића и
његовог врхунског витештва и класног и националног.
Јунак о коме има на хиљаде стихова. Филип Вишњић, већ
као што смо рекли, пева: ―Ту кнезови нису ради кавзи...‖ Да
не говоримо о великим посвећеницима и атипичним песницима. Тужно је да се десило да обдарени песник буде преплављен гневом и заслепљен за главну особину реализма
истинитост (злонамеран читалац ће вероватно сада да
мисли о проблему истинитости у уметности, о теорији).
Утеха је да Бећковић није једини. Куга духа малограђанског
– скоројевићког слепила и мржње многе умове је косила па
и песнике. Ретки су Балзаци, Шекспири, Толстоји, чији се
генији издижу изнад. Колебам се, ал' не могу да се отмем
жељи а да не цитирам краљицу Наталију Обреновић, Руско
– Румунку по пореклу, значи странкињу и посматрача изнутра, која каже за наше политичаре (ја мислим да то важи и
за песнике и за друге типове интелектуалаца – рецимо на
брзину):
―Међу многобројним политичарима које сам упознала
– пише краљица Наталија – истицао ми се, на жалост, као
обичан, ево овакав тип: Незналица и површан. Идеје му
уске, не прелазе известан круг. Недоступан осећањима која
би била апсолутно незаинтересована (објективна), завидљив, врло често убеђен да је бољи од свакога. Врло уображен, а без вредности. Шовиниста, али не увек и прави
патриота. Као врло сиромашан, подлежан корупцији и то за
врло мале суме.
Наравно да има политичара и сасвим другачијих, али
они су, на жалост, много ређи‖.
Можда се не бисмо сложили са оним ''шовиниста‖,
јер друге особине бар замагљују ту особину или је спутавају много више но рецимо код Хрвата, Словенаца.
...То је све учинио, на жалост, да се значења скоро понекад своде само на језичко, лексикографско и све више
губе могућност у неком језичком егзибиционизму да се
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упадне у пределе филозофије, религије, мистике. Мислим
на пределе Не(бића), есенције, ноуменона... па и на шире
импликације егзистенцијалног, манифестног, феноменалног.
Тако је код Бећковића. Баш су класно и национално, малограђанско, скоројевићко, учинило да се његове поеме не
крећу у том свету у свету ствари по себи, но је више, у ствари, за себе, у некој патофизици. Платио је данак политикантском, естрадном, егзибиционистичком, реторско-лирском саморекламирању и дивљењу светине, ограничене
групе читалаца, слушалаца. Опчињен је био и штампањем,
и сабраних дела у време криза и свечаних, пригодних књига
итд. Но, већ су стари рекли (Јувенал): ''Ипак, немој завидети песнику коме се са катедре диве''. Многи су се подали,
па и продали жељи да им завиде и да им се диве са катедре.
Није једини. Продао се дозираном храброшћу од режима,
полиције, државе. Свеједно је да ли је то свесно или
несвесно учинио.
Многи су свирепо и прљаво везани за тренутак и
блокирани средином, наслеђем и моментом. Поново цитирам Јесењина који каже: ''Сви смо бедно привезани за животе своје''. Људски живот и живот онога што се зове средина
и друга половина 20. века је трен трена. Лењин каже:
''Развитак друштва иде цик-цак''. Друштвене формације
трају по неколико миленијума, родовски и дуже. Још има
родовског остатка... Прве искре класичног капитализма од
пре неколико векова. Велика Буржоаска Француска револуција била је јуче (1789). У јеку првих замаха капитализма,
1917, Велика октобарска револуција. Кроз таме миленијума,
кроз непрозирности две – три дебеле миленијумске формације разне... Платони... И пре њега и после њега, велики
посвећеници су слутили ''видели'' и речју – светлости,
божанском речју слутили и речима о чарима комунизма...
Гени осећају космичку реалност људску, па и националну, а
не само уско класну и личну.
Могао бих се питати шта ће ми овај текст о поезији
Матије Бећковића кога ценим у оквирима у којима се
налази, и личним и социјалним. Таквих песника националних и класно ограничених у свом делу је 90%. Наравно,
то је познато. Значи – шта ће овај текст?
Да подсети да је ''висока патриотска поезија за национално биће народа коме припада'' – увек сумњива. Можда је
било и погоднијих у књижевности да би то показали, можда
и није. Но, свеједно је. Уопште, ја сам сумњичав према

декларисаним патриотама, нарочито декларисаним патриотама песницима. Наравно, и не само ја.
Неко је рекао: ''Чувај се оних којима је родољубље
занат''. Неко други је рекао: ''Патриотизам је семе ратова''.
Неко трећи је рекао: ''Патриотизам је последње уточиште
хуље''.
''Они''. ''Они'' и ''Ми''. Ко су ''Они‖, а ко ''Ми''. Код Бећковића је то механички одвојено. Рецимо код песника Ристе
Василеског није. Ми смо ''Ми'' смо ''Они''. Вероватно ни
једно екстремно тврђење није потпуно тачно.
Што се тиче мене и мог патриотизма, ја мислим да се
баш сасвим уклапају та негативна одређења патриотизма. И
мени то не смета, јер прилично верујем у психијатрију и у
њено тумачење и егзибиционизма, и нарцизма, и посебно
дуалунитарности као психијатријског жаришта за национализам, тврдичлук итд.
Треба још рећи да све ово мени не смета да уживам у
Бећковићевој поезији, али увек са протестом и разлозима
које сам навео у овој несређеној скици огледу. Али, можда
је за то крива и моја патолошка потреба да уживам у
поезији, и у различитим темама. Ја са истим жаром у
оквиру теме и жанра, и нивоа и категорије уживам у Хомеру, Његошу, Маркизу де Саду, Гилгамешу... Са истим жаром
се индукујем сасвим и кад читам Милоша Јованчевића и
његовог Невиног мушкарца, Понављача и друга сочињенија. Са истим жаром сам ишао за њим улицама Београда,
пратио га како нуди свог Невиног мушкарца, читао у новинама понекад о њему...; са истим жаром као што сам пратио
Ива Андрића и читао о њему и оно што је објавио.
Дакле, све у свему – моја тврђења и тумачења су непоуздана. И природно је јер сам човек. Нисам националиста, нисам ''син изабраног народа'', нисам син ''небеског
народа'', нисам ни син'' самоуправног несврстаног социјализма наших боја. Бар се правим да сам умакао одређењу друштвеног бића.
Одговор на мој текст: може једно иронично, под температуром у набрајању текст, реторично у смислу ''лијепо
ли оно рече'', ћераћемо се још, рече ми један чоек, чији си
ти мали, испод Острога из Вражјег грма. Не знаш ти њиг...
Или, можда неко трећи или десети. Међутим, мој поздрав
из мог царства анонимности и илузије да живим у свету
свирепе маштовитости реалности, пре свега своје.
У време тихе и дуге, и понекад бурне контрареволуције (на пример, 1968) у време ''самоуправног'', ''несврста-
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ног'', ''социјализма наших боја'' и изучавања такозваног
''марксизма'' на који би се згрозио сам Маркс и занемео као
и ја што сам занемео. У та времена филовано тихо, са каријеристичком мером, многи су све то користили и за освајање титула и звања академика. Наравно, нико нема против
академика, али тренутно имамо против академија наука
чије су мере политика, свеједно је да ли је ―самоуправни
социјализам наших боја‖ са ''случајевима'' или национализам са лажном бунтовношћу и борбом за ''плурализам
мишљења'', ''демократске слободе'', ''слободан проток идеја''
у песничким делима. Мислим да је пола академика таквих.
Дакле, политичко коњуктурни академици без научног легитимитета, рецимо цитираности. Превођење је сумњив критеријум, јер преводи се како коме треба, из политичких разлога, или ја теби – ти мени; делегације, лична познаства,
или сада, у последњих неколико година новац. Ко има –
плати превођење и штампање обично овде, или код наших
људи који се баве издаваштвом у иностранству.

*

92

Ја говорим ипак о свом искуству песништва. Мени релативно лако иде писање. Сигурно је да сам скоро о десетак
писаца написао читаве књиге... (Не, никако овим не говорим да све то што пишем ишта вреди). Али је чињеница
моја, за мене да бих једва књигу написао о Бећковићевим
свим књигама, упркос његовом богатству језика... и
једноставности технике. Треба одмах да кажем да Бећковић
није крив што ја не могу да напишем књигу о њему. Можда
су у питању неке блокаде код мене ванестетске, можда
политичке. Можда ''тренд'' новокомпонованог стила и дух,
естрадности, ''хита'', најчитанија књига итд. Не знам. Говорим колико је могуће искрено. Но већ се зна да је искреност
опет проблем за себе. Има доста таквих писаца. О њима
књиге под звучним насловом Поетика... тог и тог, а кад
читалац отвори књигу, разочара се када види око педесет
краћих приказа шаблонских, и то углавном писаца који су
уредници. То значи да су се они одужили том писцу са тим
приказом у суперлативима, а он је њима као уредник објавио неке текстове на радиу, телевизији у часописима итд.
Будимо стрпљиви. Време ће показати и моје и свих
нас слепило, бар тако верујем. Јој! Куку и леле! Ако нас то

време, та чаролија бесконачности, можда бескрајности
изневери.
Открића
Скоро ћемо узалуд тражити нешто што нам је песник
открио, или неку филозофију. Рецимо, нешто у смислу –
Фројду је послужио Достојевски... Едип... Дон Жуан... итд.
Дакле, научност је врло ниска. Све је то преплавило класно
слепило, национално слепило, мржња и гнев. Сву евентуалну инстиноносност мистичну, метафизичку, општељудску, спутава мржња, пре свега, неоплемењена, неоправдана
историјски па ако хоћете и космички. Ми не маримо шта ће
о томе рећи сугестибилна светина малограђана, а поготову
шта ће рећи она светина која је у тихој контрареволуцији
несврстаној, самоуправној, пљачкала народ, богатила се и
вребала да то ради отворено и неограничено у виду либералног капитализма. Наравно, жеља им се остварила.
Питање је: зашто тражити у песничком делу онога чега нема? Просто речено, хоћемо да разбијемо причине
нашег времена. Бећковића је 90%, можда још више, у прози
и свих крајева и Крајина и република, и садашњих, и бивших. Ето, речено јасније: некога морамо узети. Исто би се
питали зашто Ћосића, зашто Селенића, зашто Павића, зашто Исаковића, Ипсилоновића, Иксовића.
Ако овако наставе борци за национално биће да се
боре за српство и православље (српску цркву) – не верујем
чак и због беле куге да ће Срби бити и у Београдском пашалуку, и да ће се цепање српске православне цркве наставити
не на садашњих неколико цркава, већ на десетине. Није
''напредак'' цркве у градњи на стотине нових бетонских
архитектонских монструма, а запостављање старих
храмова, грађевина које су прављене и пре десетак векова.
Колики је објективни допринос томе писаца ''бораца за
српско национално биће'' тешко је рећи.
Популарност и ...
Популарност песника може се узети као мана. Значи –
ми имамо естрадне песнике популисте... Лепобренце вишег
нивоа. И у литератури има новокомпоноване уметности не
само у музици. Уметничко је жртва популарности. Већ смо
цитирали умне људе: ―Публику Шињелу а не Шињел пу-
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блици (Чехов). ''Не завидите песницима којима се диве са
катедре'' говорио је још Јувенал. Специфично певање на
народну је и издаја саме народне поезије. Сродан по намери
да буде популаран, познат, ''славан'', Бећковићу је у прози,
као што смо већ рекли, је Добрица Ћосић, који мења стилове из књиге у књигу. Он сам изјављује: ''Као естетски циљ
себи сам поставио задатак да ми свака књига по стилу буде
различита'' (Новости 29. августа 1996).
Иво Андрић (и то смо цитирали) каже: ''Од Пута
Алије Ђерђелеза ја сам увек исти''. И Толстој, и Шекспири
су увек исти од свог ''пута...''.
У ствари, и сам Ћосић је увек исти: књишки, тривијални литерата, псеудо дубокоумни, у чијој основи је психијатријско жариште дуалунитарности који се манифестује у
такозваној борби за национално биће народа коме припада.
Од дуалунитарности као психијатријског жаришта не
болује само он и Бећковић, но и многи други.
Своја удварања и тактизирања са режимима и мењања они сада величају као нешто врхунско.
Дијалектичко у смислу мењања. Они су се мењали
како је ветар дувао, али тако и толико су се мењали да објективно служе режимима и да не допадну затвора. Дозирани
слободари. Сви који су заиста сметали режиму, режим их
стрпа у затвор. Примера има врло мало. Поразна чињеница
за наш народ. Друге нације су више биле у затвору.
Техницизам
Бећковић је упао у неки поетски техницизам, артизам.
Неко истеривање штоса, доследно истеривање. Све што се
на неку тему, по тему, чује, зна из књига, из живота, он
угради у поему. Наравно, то је поступак реалистичких
поетика, али известан грех је што много тога трпања детаља је и сувишно, ван мотивацијског система, естетски хипостатично.
За Раичковића, Попу, Анастасијевића можемо рећи да
су код њих алхемије традиције... Код Бећковића и Алека Вукадиновића су полуфабрикати, сирово народњаштво специфично које ће увек имати своју публику док траје народа
сељачког, патријахалног, а поготову приградског духа полутана урбано-руралног. Наравно, у време рестаурација дуго
ће још живети тај дух. Дакле, са временом, упркос чврстих
веза древног и модерног за народњачку поезију, биће

проблем комуникације. Она ће баш губити широку публику.
То је у противречности ове поезије, противуречности њене
будућности. Питање универзалија људских у таквој поезији. Његов дар незна да се поезија (и уметност) не развија.
Питање надрастања оскудице малограђанског, новокомпонованог, регистра метафизичког, оностраног... Бића...
Питање глобализације, светског интегритета (глобалног
села). Језичари ће се интересовати увек у смислу архаизама..., дијалектизама... Бећковићева и Вукадиновићева
метафизика трагања за бићем иде до Ђаво, Бог, судбина... И
то више ти појмови узети у грађанском смислу, у смислу
новокомпоноване народне музике. Народна, фолклорна
смелост паганска у том смислу иде много даље и са оправданом иронијом према Богу, Ђаволу, судбини.
Значи питање језика као манифестације духа – душе.
Дух – душа епско – реторско – патетично – лирско –
динарског много се брже мења но што се и могло очекивати. Нема тог епског ''динарског типа'' кога неће разорити,
изопачити новац-динар, долар, марка. Ту убрзану депоетизацију динарску показује и наше време, време богаћења
кроз ратни плен, ратног профитерства, криминала, туризма,
каријеризма. Пиљарски, балкански дух, ситносопственички, балканског типа. Отац и син се убијају за динар.
Замка за читаоца, скупљачи и ...
Ово је замка за читаоца, поготову за слушаоца; замка
за приградски дух. Дошљачки, вечито дошљачки дух, полутански. Ни сељак ни грађанин. Ту је и замка носталгије, и
осећање кривице што је остављено сеоско, црногорско...
Полуиндустријски свет... њему и треба поезија која је естетски, поетски полуфабрикат. На пола пута певање на народну ка писаној књижевности. Грубе монтаже на нивоу реченица, ставова, пасажа... Значи – нема алхемије духа-душе
традиције, алхемије језика као што има и, као што већ рекосмо, код Раичковића, Васка Попе, Анастасијевића и неких
других.
Поставља се питање колико је све то занимљиво поетски мотивисано за србијанце, за призренско-тимочки, торлачки дух и језик, за друге крајеве... Јужно словенске, Хрвате... Други дијалекти, говори: икавце, кајкавце, чакавце. И
на крају, колико је све то занимљиво за Кинеза, Јапанца па и
Руса. Поставља се питање шта ће у свему томе видети
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читалац кроз 300 година? Читалац који је слободан и
дијалекатски (бар донекле), који је слободан приградског
духа и свих оних елемената које смо навели и, што је још
важније, – који је слободан од нашег живог блата реклаказалости попрскано крвљу и глупошћу бојама усташа,
четника, зеленаша, партизана... Страначких бућкуриша ...
''комуњара''...
Бећковићева поезија је духа рестаурације, балканског
типа буржоазије, у замаху у либералном капитализму.
Сигуран сам да Камена успаванка (Стеван Раичковић), будући да је висок степен алхемијске индивидуализације, не треба да стрепи од будућности. Популарност,
естрадност, маркетиншка вредност... На стадионима је новокомпонована народна музика... Лирско епска реторичност... Исти дух – дах – душа прима Бећковићеву поезију,
само што се, углавном, ради о старијој популацији слушаоца, читалаца. Он и многи други раде супротно од онога што
каже и тражи Чехов у вези са Шињелом. Бећковићеве прве
књиге су супротне од дијалекатских. Увек понављам: Ипак,
све то што сам рекао не значи да његова поезија – говорење
нема неку вредност. Она је нешто више од фолклорности.
У интимном жаргону, међу неким, Бећковић спада у
такозване ''скупљаче''. Он је скупљач на једном тананијем
виду. Не тако тананом као Шекспир, Његош, Андрић,
Толстој. ''Скупљача'' има доста у ово наше време, прелазно
и ―прелазно‖ време. Време које ''не сазре а већ се мења''.
Дух прачовека скупљача у свима нама живи, па и у посебној врсти књижевника, поета, литерата, антологичара, приређивача... Пазите! О скупљачима типа Вука Караџића, о
чуварима народног блага, о отимању духа народног испред
авети новокомпонованог, новокомпоноване госпоштине не
говорим. Наравно, о њима увек исказујем дивљење, чак и
завист.
Значи – говорим о ''скупљачима'', не о скупљачима
народних умотворина. Ти ''скупљачи'' су људи за сва времена. Представљају се као доушници неба, а у ствари су
доушници... Увек су ''прогањани''... Увек успеју да ''прејебу''
време, режиме... То су они који пуне форуме, комисије, који
одлучују о практичном живљењу и поезији, песника и
друштва. У чијим жариштима психодинамике и психостатике, за жаљење је, дрема психијатријска звер о којој често
говоримо да би се упамтило – дуалунитарност.
Пажљиви, евентуални читалац мојих књига ће, наравно, приметити да се и ја бавим скупљањем. Да се и моје

књиге могу схватити као неке збирке цитата о темама. Тачно је, али, ето, ја стављам под наводнике све што није моје
или сумњам да је моје. А све није моје, и сам нисам свој.
Комотно, сваку моју књигу можемо ставити под наводнике
и, све укупно, под велике наводнике.
Они аутори, песници код којих је извршена дубока
ирационална алхемијска кристализација туђег, посебљење
поетско су оригинални. То су атипични. Њих је мало. Свако
време има своје у тренду, најчитаније, бестелере... Они
служе времену, време служи њима. Али су и они и време
пролазни. Остаје људско. Дакле, ту су већ и питања крупна.
У напону
Бећковић је, као и Ћосић, увек у неком напону да каже нешто мудро. Треба то издржати и у кући и ван куће.
Неколико председничких титула почасних. Но, изгледа и то
неће да му спласне, тај нагон да каже нешто мудро и у
наступима јавним и у својим књигама. Нека сладуњава мисаоност, кич религиозни: ''Племенити подвиг је учинио онај
за кога сам Бог зна''. А он своје подвиге ''транспарентне'' на
сва звона оглашава. Ко зна како ова бљутава моралистичка
мисао звучи у ушима наших садашњих људи: ''... јер без
племенитих подвига не може се ни живети ни преживљавати''. Какво бљутаво умовање сентиментално рационалистичко. То је сентименталност рационалистичка најниже врсте из времена Доситеја Обрадовића. И они би му
позавидели, последњи следбеници рационализма, сентиментализма. ''Ко год да се одважи на подвиг, није се кајао''.
''Чист образ и мирна савест''. Све те сентименталне бљутавости филозофије са дахом средњевековља, та конфекција
етичких тривијалности је просто невероватна. Већ су
дојадили са коришћењем Похвале Кнезу Лазару и Слово
љубве.
Бећковић и Давичо
Треба рећи да је Бећковић својом естрадном наметљивошћу, која је већ бљутава, више допринео нетрпељивости
црногораца и србијанаца, но сви појединци, ''јавни радници''. Мислим да су га србијанци сити, поготову одкад је одслужио главно у вези са рестаурацијом...
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На основу онога што је Давичо својевремено наговестио, изјавио у антрфилеу да је... Многи га не трпе. Ја не
верујем Давичу, јер он је био... Треба то ради Бећковића и
његове поезије лирско-реторско-патетичне-епске да се...
Увек крупне речи
(дах пригодничарства)
Као и код Ћосића, увек крупне речи: ''духовни живот'', ―судбина Срба''. Наравно, то се уклапа – крупне речи и
академик и председник нечега. ''Повесница'', да ''проблем
реши једном за увек''... Увек неке коначности, нешто
божанско. Неки романтизам, метафизичка бомбастост. Па
да то и приличи ''угледном академику ''... И све некако
богобојажљиво, па и наслов књиге Послушанија... ''Свећа
која се никада није претулила'', ''свећа неугасива''... Много
се мува око апсолута у пригодности, у ―послушанијима‖,
али коме.
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Он и апсолутни суперлатив
За необавештене ћу рећи да је апсолутни суперлатив
граматичка категорија (сто пута најбољи).
Бећковић о чему год говори је у неком ―нај‖: ''Име за
сва времена'', ''појавио се у бронзи'', ''све је то потребније
нама, него ми њему''. Наравно, у овим мислима се крију
тривијалности, књишкости: ''За сва времена''. Или, толико
има песама (и руских песника) и идеја о томе да се буде у
бронзи; '' бронзани коњаник''. Ово ''потребнији нама него ми
њему'' је оно што пише на Волтеровом споменику: ''Теби
није била потребна академија, а ти си њој потребан''. Много
се код нас примењује исто Волтерова ''формула'' – ''да нема
Бога, требало би га измислити''. Код нас се само замени:
''Да нема црногораца, требало би их измислити'' итд. Ево,
даље: ''њега су величали највећи људи, а мали га највише
клеветали''. Дакле – и Бећковић је највећи, јер га велича...
Можда је неумесно, али треба рећи да је тај највећи тридесет и неке године величао Хитлера. Бећковић увек говори
искључиво, екстремно а искључивост и наука...
Да не гњавимо читаоца са познатим стварима. Увек
иде оно: ''Рекао је академик Матија Бећковић''. Црна слова,
велика.

Добро, пригодност, политикантске демагогије имају
своје законе. Но ствар је у томе што отприлике и у његовим
литерарним делима има тога – реторско лирско патетичног.
Неки дух пригодничарства.
Увек ''нај'', или како се грађански каже сада, да не разглабамо о томе – ''супер''. ''Нема поузданијег ни важнијег
сведока'', ''изузетни догађај''... Код њега је својеврстан
романтизам, сентиментализам са сенкама гнева и потребе
да се истакне. Потребе за егзибицијом. Можда су погон
неки комплекси... Слично је и са Ћосићем, можда исто у
психолошко-психијатријском смислу. Иста формула. Када је
био председник државе, Ћосићеве изјаве, говори, обична
дневна дешавања проглашавана су за судбински дан и
догађај. Понекад је било по два судбинска догађаја дневно и
он увек изјављује: ''Овај историјски догађај'', ''овај судбински догађај''. Или, како већ они оба оно знају да ките у
епском заносу дубокоумља па се догоди да постоји више
историјских дана но дана у години.
''Нико није говорио тише...''. ''Нема поузданијег''. Али
сада следи: ''И овде, где је Патријарх Павле стао, ја бих са
вашим допуштењем продужио...''. Дакле, после тога ''нај'',
апсолутног суперлатива – он наставља, степен више. ''Патријарх Павле је рекао реч каква се, мислим, никада није
чула и коју нико није изговорио ни на једном језику света''.
Али, он је ''продужио са вашим допуштењем''. ''...сви напустили Косово''. ''И заиста, ни Косово није изгубљено и неће
бити изгубљено док се не изгуби из наше свести, а то значи
док је нас и наших имена''. Неки јевтини идеализам, патетични, сладуњави, који кошта, стаје... Да не рачунамо сада
и овде колико стаје. Они који се баве биографијама нека то
установе. Мене то мало интересује. Међутим, примећујем
да је то исто присутно и у Бећковићевој литератури. Исто
патетично, реторично, гневно (неоплемењено довољно)
национално... Треба, можда, психијатријски објаснити
национализам у смислу као што стално истичемо, у смислу
духа дуалунитарности (психијатријског жаришта). Вероватно је њему тешко да схвати шта ту није добро будући да
је огрезао у естради поетскодемагошкој политикантскојпатетичној реторици. И уз то, оно богобојажљиво: ―Изјавио
је академик Матија Бећковић‖; ―Рекао је господин Матија
Бећковић‖. ―Присуствовао је и академик Матија Бећковић‖,
―забеседио је Матија Бећковић‖. Мало новинари заборављају да је и песник.
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Сва три писца (Ћосић, Булатовић и Бећковић) су неки
''уклети'', ''проклети'' песници, писци на нивоу уклетости
неког грађанског, малограђанског живота. Утонули су у рекла-казалско, у ниво тубитка и самобитка. Њима је далеко
осећање смрти, Не(бића), мање или више далеко – дакле,
далека им је ''игра између лудила и смрти'' као уклетим песницима модерне и уопште ―уклетим‖ песницима.
Булатовић назива чистом поезијом, есенцијом, идеолошко писање, примену у својим делима идеологије специјалног рата, новог светског поретка. Он ''у великој култивисаности'' види књижевност. Можда је у праву. Јесте ''књижевност'' у великој култивисаности, али не и поезија. Јесте
примењено идеолошко агитпроповско брбљање. Он говори
о ''предестилисаности'' у књижевности нешто као агитпроповска дестилација специјалног рата. Он говори о некој стерилној књижевности. Нека чисто неоагитпроповска поезија.
Они не знају, не осећају, да се уметности и књижевност не развијају. Они виде неуметничко у дијалекатском.
Не, не зна, не осећа Булатовић да уметност, поетска вредност, не зависи од степена развитка друштва. И примитивни
народи и модерни... имају велика уметничка дела. Није
само Булатовић, Ћосић и Бећковић тог мишљења да се
уметност развија. На жалост, и у нашим уџбеницима кипти
од ''научности'' – ''развитак наше књижевности'', '' развитак
књижевности и уметности''.
Ова три писца су репрезенти нашег духа рекла – казала, духа алапача на једном вишем нивоу интелектуално
малограђанском, естрадном.
И Ћосић и Булатовић ће имати читаоце. То су читаоци неке здраво-разумске осећајности, сензибилитета здраворазумског. Значи, не дубина и понора тама ―уклетог‖
песника, ''чисте поезије''. Бучно распевана епска драматика
Булатовићева исто ће имати читаоце. Са променом система,
режима, променом идеолошки острашћених читалаца једног времена, острашћених национализмом, и чак националистичким финесама у оквиру једне нације... читалаца ће
бити мање. Просто речено, њихове творевине нису видови
поетских црних рупа, како волим да називам велике уметничке творевине са великом поетском енергијом. Њихова
дела изражавају дозирану тенденциозну енергију онима
којима је та енергија корисна, за практично живљење...
Оних којих има... А, рецимо оних којих има биће увек када

је Његош у питању, Домановић, Толстој, Народна книжевност итд.
У сличној су ситуацији као дела ова наша три витеза
национализма, витеза рестаурације као и писци наших
антикомунистичких драма разних Ковачевића, Поповића и
других. Док трају идеолошки, тенденциозни, утилитарни
догађаји потребни неком, њихове драме ће бити важне.
Мени не смета нико са својим политичким опредељењем –
ни за комунизам ни против комунизма. Ни за бога ни против бога. Напротив, мени је куд и камо занимљивије ако писац у животу политички супротно ради и мисли од онога
што је у делу. Дакле објективна и субјективна идеја. Поменимо још једном класични пример Балзака који је био за
рестаурацију у политици, а у делу постигао врхунску
уметничку објективност. Или сетимо се Толстоја... Или,
сетимо се свих атипичних писаца; од писаца великих
посвећеника... Ја говорим о тројици витезова наше литературе који своје политичко мишљење (ако је њихово)
примењују у свом књижевном делу. Камо лепе среће да је
''свој''. Он је миљеник пуког интереса и несублимиране
мржње поетске.
Будући да верујем да уметност делује на човека а можда више тенденциозно написана литература делује на масе, народ... – поставља се питање практичног доприноса
такве литературе злу. Значи колико су ова три писца објективно допринела злу које смо проживели и још које
проживљавамо. Свеједно је што њихово дело узима маску
добра. Увек је кључно објективно, а не субјективно у делу у
''доприносу'' нечега.
Национализам је служио Западу, Интернационали
капитала, у то време за разарање социјализма, СССР-а, Кине и другог. Не само национализам, но и ''несврстаност'',
''самоуправни социјализам наших боја'', ''демократски
социјализам'', ''социјализам са хуманим ликом''... Увођење
предмета ''самоуправни марксизам'' је служило интересима
Запада. Разни видови ''перманентне револуције'' (Троцки)
''револуције која тече'' (Темпо) итд. Све су то средства интернационале капитала у супростављању интернационали
радничке класе.
...Такви су писци форсирани, прећутно неговани од
режима титоистичког, неговани са Запада на различите
начине: финансирањем, специјализације (на Западу), објављивање књига итд. Сада, бар овде, национализам више не
служи инернационали капитала, глобализацији, специјал-
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ном рату, мондиализацији... Сада се тражи прећутно да
писци ''националног бића'' пређу на идеолошкост транзиције, глобализације јер је национализам обавио посао
(допринео је распаду Југославије, рушењу СССР-а) итд.
Цела књижевност, епоха књижевна, од педесет и неке
почиње, па траје до данас. То је епоха рестаурације. Наравно, увек има правих који не пишу тенденциозну литературу,
директне утилитарности као што је била литература социјалистичког реализма са агитпропом и као што је сада литература капиталистичког реализма, реализма рестаурације,
реализма неоагитпропа, нове идеолошке књижевности. 90%
писаца су из агитпроповске и неоагитпроповске. Наша
историја књижевности сада их не препознаје као такве.
Што се тиче мене ја упозоравам историчаре књижевности и друге на ту спектакуларну историјску књижевну чињеницу. Свеједно је шта ће неко рећи – и нека каже, и треба
да каже – ―ко је он?‖. ―Један анонимус, без имена и презимена у литератури па да он упозорава‖. Мени све то не
смета. За мене је важно да сам ја чисте савести рекао то
што видим и мислим.
Ђаволи долазе... – и у мојим књигама они су дошли, и
Бог је дошао, јер Бећковић је певао, призивао га – Кад би
Бог дошао да нам исприча наше корене.
Ето, испунио сам им жељу, и корене нашао, и Бог је
дошао, и Ђаво је дошао, и Косово... У Голешкој богињи...
Где ја стадох, ти продужи.
Остаје само да они прочитају, да виде како им се испунила жеља и за Ђавола, и за Бога, и за Корене, и за Косово. Булатовић дракулски може и да прочита са она четири
прста, дакле са оним петим, јер он је алергичан на ''жабу''
(Булатовић је упоредио петокраку са жабом).
Није на одмет да мало и ја нарцишем као ова три витеза рестаурације.
Питање је колико су песници са својим књижевним
вечерима, и овде и у другим републикама бившим, допринели са својим србовањем и патосом, и реториком – допринели објективно крвопролићу да Србија у ужем смислу
(''ужас''). Постаје гробница за Србе кроз досељавање, како
каже Голешка богиња, Косовка девојка, на Булевару револуције.

Мој Шекспир и увреда части
Ако је Толстој маестрално доказивао и ''доказао'' да
Шекспир није велики писац, онда ни мени не треба замерити што ја доказујем да Ћосић, Булатовић и Бећковић нису
велики писци. Можда су они много ближе Шекспиру но ја
Толстоју. Али ја (мој ђаво) је доказивао и доказао да сам ја
пискарало, шкрабало, протува. Богами доста сам доказао и
да свашта се говорка... Но Толстоју је лако било нападати
Шекспира који је живео пре њега неколико векова. Моји
Шекспири су још живи. А постоји и увреда части, морална
патња нек пати.
Одломци из рукописа тајанствене жене
Преко пута тржног центра Меркатор, тачније преко
пута пијаце, нека жена неодређеног класног порекла, на
једној простирци изложила је књиге на продају. И Хегел, и
Маркс, и Ками, и Толстој, и неке брошуре о тероризму, и
Његош, и Народне песме и Фигуре венерине... Заинтересовало ме је. Гледао сам књиге... Прелиставао и упитао је изненада: ―Да ли и ви пишете нешто?‖.
''Но, ево, ово сам написала синоћ...‖ Даде ми неку копију краћег рукописа.
*
Међу књигама сам приметио и своју књигу Прилози
за биографију Ђавола. Изгледа пре је доспела на отпад но у
библиотеке. Погледао сам, био је то примерак посвећен једном нашем писцу. Мада сам у Каменичкој наилазио на примерке књига које је чувени песник посветио свом живом
сину, а и он је жив, а књига је продавана... Да, што кажу
стари Латини: ''Свака књига има своју судбину''. Каква ли је
судбина ове књиге?
Туда пролазим скоро сваког дана, ту жену више нисам
виђао. Неко обећање које јој нисам рекао, ево, овде испуњавам, а можда му и није место овде; објављујем делове тог
рукописа:
''Ђаво гледа два Анђела: Милосрдног анђела и белог
анђела. Ђаво их пита: - Анђели, јебо вас бог, шта то
радите?... Анђели за сваки случај почеше да врцкају задњи-
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цама и несташе иза првог облака... Ђаво као да рече: свашта
на овом свету, диже руке и неста.
...Лудара... Ја... Терориста упери свој авион на Насеље брод Ворлд – свет нек буде у заносу твој лет.
...Друже Тито, ми ти се кунемо, да са Ђинђићевог пута не скренемо.
...Чика терористо, чика терористо, удари авионом у
ону зграду. Уби им наду... Чика терористо, није исто... филозофске поеме имају и друге теме. Чика терористо, пошаљи свима писмо исто да знају да ће на њих доћи ред. Да
откажу посао... Да им рука над компјутером дрхти и кад
куцају број од крви јој. Број цифре капитала што је снага
радничка дала.
Не озваничен удар очајника. Душа нам има три лика...
Антрополози будите у слози... Тајну трећег... Људски
највећи, на видело... Људско цело дело... ''Истина је у
целини'' – Хегел.
И атомска бомба, и ракета, и авион, и камен, и мотка,
и виљушка су равноправно средство рада. Не оставимо човека без нада.
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Читање и учитавање не смета
Ето, ова моја ''читања'' ''виђења'', ''учитавања''; ови моји метатекстови, интертекстови... Ово моје ''једно од мишљења'' неће сметати онима који су за ''плурализам мишљења''. Па, по том ће обрадовати и саме писце о којима сам
овде писао јер и они су борци за ''плурализам мишљења'', и
верују у бога а треба говорити истину ''и само истину, тако
ми бог помогао''. А он види све. И нека нека види. И треба
да види. И има шта да види. Мада он верује у мене, не би
било лоше да бар ''летимично баци поглед'' на мене да не
почнем да га дозивам као онај песник, сад се не каже наш,
како се оно зваше, што је ушао у књиге полног живота...
Није био углађен, фин, ваљда Тин.
Боготражитељи
Бекир – првенац, прворођени син (арапско турски)...
Бећа, Бећан, Бећир, Бећ – Ко – Бећа... Бећко тражитељи,
Матеј, Матија (аром. хербрејски) – божји човек, божји дар,
Божидар, мужеван.

Булат (Персијски) – челик, челични (а не ''стара словенска реч''), Буле, Булан, Бул-Ко, Булкан, Буља, Булат...
Булатотражитељи.
Ћосо – ћосати се, ћосотражитељи.
Естрадни Ћос – ћосав – наћосити се, оћосити, поћосити наашиковати се. Оћосити – слабо поуздано... Кјосе...
Балкански турцизам персијског порекла.... Снабдевеност
неком маном.
Бећко – булато – ћосотражитељи, естрадни христотражитељи... Старци... Прозорљиви... Ћосићо-Бећковићо
чежљиви. Охристовљени ... Оћосовљенобећковљени прворођени синови божји. Бог се чуди, незна да има такве синове
и уз то још и челичне.
Прави, најбољи, даве се у самољубљу. Је ли и то светосавље – естрада ''љубави''? Ако је то светосавље што
чини Ћосић и Бећковић, онда су и многи искрено разочарани у Светог Саву. Наравно, ко је читао дела Светог Саве;
дела писаца о Светом Сави, народну књижевност о Светом
Сави и ко је читао праву историју – зна да то није светосавље. Није светосавље ни захтев протомајстора храма
Светог Саве да се од ратних профитера крвавих руку узме
новац за градњу храма Светог Саве на Врачару па да им се
опросте грехови. О томе сам у два наврата писао. Многи
писци су на свој начин ратни профитери. Штампана су им
сабрана дела у време ... Ето и Светог Саву гурају у ратне
профитере... ''Откидају од себе'', ''Дарују себе''...
Бог мене тражи
Боготражитељи?! Зашто се крије?! Нека Бог мене
тражи ако му требам. Обрнуто. Па шта ако се нађемо, ако се
сретнемо?!
Ћосић и Бећковић су естрадни богонаметљивци, а не
боготражитељи. Вала, бог их не може очима видети због наметљивости. Наше време кипти од богонаметљиваца.
''Транспарентно'' се моле богу. Мени Бог каже да не воли
''транспаретно'' мољење богу и налажење бога. (Па ево га?
Па где се кријеш?! Шта ћеш ту јад те наша?!) Бог не воли
''јавност рада у мољењу бога... Да видимо шта они раде,
стално јавно испољавају љубав... Као хипици, скоројевићи,
наркомани, ђилкоши, средњошколци и вашарско модерна
омладина, импотентна и фригидна, у сенкама сиде воде
љубав на сваком кораку. У сенкама сиде, дроге, алкохола.

105

Бог и политика... Остварење истине... Срећа што ''бог
никад не кажњава'' и ''бог нас позива у загрљај''.
Бога ми ако њих загрли... Ја не знам да ли ћу бити
кажњен од ове моје истинољубивости... Од греха малене
снаге ума мога... Ума што пружа ручице на бога који се не
меша у ствари нашег прљавог веша.
На земљи се размилели људи... Траже бога у грму...
Неки у туђој глави га траже у срцу крвавог разбојиштва –
бојишта. Као хијене, на сваком ћошку само се тражи Бог. И
задњу плочу подигну да виде да није под плочом... Траже га
на бувљаку..., у јавним кућама..., клошар га тражи у контејнеру... траже... ловотражитељи... Продају жене, децу, сперму, јајашце жене... једу људско месо, прсте... ловотражитељи мисле да они, у ствари, траже Бога. Играју жмурке са
њим. Траже га у себи – у глави, у срцу, стомаку... Али, Бог
кад је видео с ким има посла, он их је оставио. Али и они
њега, па сад пате једни за другим... Ако се нађу?! Јебо те
бог! Јебем ти бога! Свашта ће бити.
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Пре речи и гнев
(три либеллеуса и XII таблица)
У царству безречице. Почетак... Умни поглед бебе,
поглед чуђења и разазнавања. Све мери као поглед дубок,
резервисан. Као поглед питоме звери... Још нема Речи –
светлости. Још је далеко Света реч, Божанска реч. Царство
безречице . ''Именовати значи спознати''. Беба: бе – бе, блеји
дух од несхватања. Од безречице. ''Почетак је. Још речи нема.'' ''Још се ништа никако не зове'', како рече Лина Костренко у својој песми. Било је то царство ''најбољег начина
говора апсолутног ћутања'' (Тагора, по старој Индијској
мисли)... Само РИКА је постала реч, РИКА од које је и реч
РЕЧ постала (бар по етимологији). ''Још нема речи. Поезије
има'' – каже Лина Констренко, украјинска песникиња, каже
у песми У ружама су кочије од злата. Прве промуцане речи.
Филип Леоне, шпански песник, каже: ако из песме одбацимо строфе, стихове, речи, слова – па ако ишта остане, онда
је то поезија... ''Блажено стање'', како кажу математички поетичари.
Значи поезија је безречна речитост. Истина... Има је и
у РИЦИ – речи пре РЕЧИ. Реч живота, творитељска реч.
Мрмљање тајанствене формуле истине...

Ретки су песници поезије. Песника литерата има много...
Можда и ја много тражим од Ћосића, Булатовића,
Бећковића?
Освета?! Можда су и они од мене много тражили –
ЋУТАЊЕ. И не знајући за мене гурали су ме у ''најбољи начин говора". И не само они и не само мене. Безречицу. Немост... Али, алај! Изгледа, ћутање које није поезија но брбљање, говорење. Говорење гнева, мада оправдано.
Моји памфлети, склони личној сети... Не знам да ли је
данас забрањено писање памфлета. Закаснели памфлети,
закаснела дискфалификација, онемогућење. Мој антипамфлети јавни. Мртво увредљиви, пежоративни.
Закон XII таблица да ли ме предвиђа...? У Прилозима
за биографију Ђавола видео сам их у одломцима.
Ево познате мисли Волтера: ''Поштени људи, који мисле јесу критичари, злобници су сатиричари, а покварењаци
пишу памфлете''. Ова три писца су поштени људи, ''мислећи
људи''- лојални људи. Шта они маре за покварењачка
трабуњања, за либеллус – ''малу књигу која нема већу
литерарну вредност''. Право рећи, и ја много не марим за
овај мој либеллус. Па не марим ни за то што не марим. Не
марим и за немарење. Да – свој сопствени Странац. Не мари
и само не мари. Зар је то дух закаснелог мртвог памфлете,
мртвог либеллуса. Ипак, писати памфлете вероватно значи
бити ''поштен'', ''мислити'' и ако си ''злобни'' ''покварењак''.
Моје метастазе духа речи. Да ли је све то спојиво и то баш у
мени? Да ли је сврховито? Можда сам ја есејиста –
огледиста, покушајиста, опитко... Злобни покварењак. Писац овог жанровског, естетског – поетског монструма –
есејистичко памфлетско. И нека сам. Није ми први пут.
Једноумље марке (долара, динара)
У време једноумља, такозваног ''једноумља'' било је
''полемика'', било је ''случајева''. Осећао се неки полемички
дух, мада јасан у својој прозирности у основним концепцијама: за приватну својину, или против; за тиху рестаурацију, или против. Многи бучни писци миљеници Запада
који су глумили прогоњеност штампали су своје литерарне
књиге тенденциозне, књиге непосредне утилитарности, али
сада за рестаурацију, индивидуализам, ''демократске слободе'', ''против једноумља''... Прећутни споразум режима
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рестаурације (''самоуправног'' и ''несврстаног'') са писцима,
са интелегенцијом која је била за рестаурацију, која се
изродила, класно се престројила од синова сељака и радника у нову грађанску рестаураторску класу. Штампали су у
виду ''темпоралне неутралности'', у виду борбе против тоталитаризма, изјадначавања стаљинизма и фашизма. Све у
свему, било је неких полемика, расправа још од времена
''модерниста'' и социјалне литературе, ''социјалистичког реализма'' и пре (сукоб на књижевној левици).
Сада нема више полемика. Сада је једноумље марке
(долара, динара). Сада су сви изједначени. Сада је ''изопачавајућа моћ новца'' изопачила и дух полемике. Чак и онај
наш привид полемике чија је суштина живо блато реклаказалости попрскано крвљу и глупошћу не постоји, или
боље рећи – нико на њих не обраћа пажњу. Сада се све
стандардизује. Једни исти критичари (бивши другови, сада
господа, људи за сва времена) индустријски приказују, промовишу знање и незнање. Критике се стандардизују и на
националном нивоу и светском. Оперише се са једно десетак фраза о ''читању'', о ''жанру'', о ''првом лицу''... Можда
севне и нека лажна искра на тему постмодерно и модерно.
Једва успемо из приказа да сазнамо о чему се ради. Наслови
су атрактивни као на спотовима, нису ''монограм садржине''
(Шопенхауер). Као да рецензије и штампане и на промоцијама доживљавају само замену наслова дела и имена аутора,
и жанра... Менаџмент. Литерарна естрада, литерална посела, фолк параде саморекламера и промуватора и на нашем
нивоу и на европској сцени и светској.
Академици, професори универзитета, се на промоцијама преслишавају из теорије књижевности и пишу рецензије прелиставајући књигу. Из разних интервјуа страних
писаца сазнајемо да они нису ни чули за наше писце.
Евентуално помену Андрића, Попу, Миодрага Павловића, и
евентуално неке од новијих. И постмодернисте који су заслужни што су дошли овамо. Разни публицисти проглашавани су за филозофе, велике писце чије похвале нашој
литератури више изнуђујемо од њих. Самим тим што им
штампамо књиге, преводимо им књиге... Склони смо изненађењу... И ти нови једноумници доларски, динарски и они
ће бити заборављени, испали из главног процеса поезије
као што се толико заборављају и они лажни двоумници,
борци за демократске слободе и они још живи и мртви.
Измирени су крвни противници, непомирљиви табори.
Марка је све измирила. ''Плати па клати‖ (естетски, поетски

клати). Још се мало националности између себе кољу и ''кољу се'' пером. Полемике око Крлеже, Назора, Матоша – да
ли су великоСрби... Полемику литерарну, ето преузела је на
себе скупштина Хрватске. Ми мало имамо унутрашње полемике око језика. Самоубилачке идеје (ко зна чије су) о
укидању јекавског. Ко је више видовит у томе да је наслутио да српски и хрватски нису један језик. Но, сада већ
имамо и бошњачки, и црногорски и то ће смирити полемичаре...
Постоје код нас и неки спискови на којима су њих десетак за Нобелову награду, али сваке године ето мимоиђе их
Нобелова награда.
Ето, у таквом литерарном свету живе и Бећковић, и
Ћосић, и Булатовић, и многи други.
Упркос свему, литература и као таква живи, а верујемо и да поезија, песништво живи. Једно такво време биће
бар неком писцу (бар будућем) диван материјал, тема за
описивање. Не, за поезију нема безизлаза, јер она је сама
крик безизлаза у есенцији и манифестацији. Видови тог безизлаза је не могу изненадити. ''Све што бива и што може
бити / мени није непознато'' – узвикнуо је песник и
искуство, па и за чаролију новог једноумља.
Што ''самоуправљање'' и ''несврстаношћу'', служењу
литературе
светској
интернационали
капитала
и
рестаурацији; што ратно-профитерска литература, борбе за
тзв. ''национално биће народа коме се припада'' (''светосавље'', ''српска духовност''), што чаролијом динара,
стандардизованог, створен је такав крш литерарни, литерална депонија...
Наши песници о којима говоримо живе у том свету.
Не треба бити очајан; то је увек тако у историји књижевности, у песничком процесу. Шта ће, уосталом, радити
будуће генерације историчара књижевности, критичара...
њихово је да се разаберу у тим процесима. Да се разазна
шта је поезија... Када се буду раскрчиле ове критичарске
химне, славопојке, ово ја теби ти мени, ове наручене критике у служби ''самоуправљања'', ''несврстаности'', ''бића народа коме се припада'' такозваном ''светосављу'' и ''српској
духовности'' итд.
У том духовном, и ако хоћете због њих, душевном
свету живе наша три писца. Витеза рестаурације
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Наравно: ево читалац умни, подозриви, пита се: ''А
ти?! Ко си ти, и шта си ти?!'' Ум и заумље ''здравог разума''
и здраве ирационалности, здравог подумља, заумља... Пита
се. Мени је тешко да одговорим, али Ђаво, креативац, син и
брат Богов ће бар донекле одговорити. Он мисли да сам гори од њих тројице скупа узетих. У свом гневу и зависти
Ђаво ме у Прилозима за биографију Ђавола често прати и
тумачи. Он стрепи да на Небу, кроз васељенску револуцију,
не заузмем његово место, па гледа како да ме се отараси,
мада је уцењен јер зна да сам ја његов творац. Наравно куд
и камо опширније о мени говоре и мој Ђаво и мој Бог. Опширније и куд и камо црње но што ја говорим о Ћосићу,
Булатовићу, Бећковићу. Толико опширно говоре да би се могла саставити једна брошура. Говоре, говорим, као некадашњи другови Ћосић, Булатовић и Бећковић, говоре ―самокритички‖ и сада се ―исповедају‖. Или ако би рекли богобојажљиво, ''светосавски'' ''духовно академским језиком'' – говоре исповедно, али никад тачно, увек бедно.
Но и Голешка богиња ме оговара. (Главна личност књиге Голешка богиња - наша Велика Мајка - Феникс,
Београд, 2001.)
Уосталом, мени не треба веровати. Ја не знам ко
сам ја, а ко неко други. Ја не знам да ли сам о себи говорио
говорећи о овој тројици писца. Грдећи њих, грдио сам себе.
Ево стихова из Голешке богиње, из реплике Резонера Наратора, реплике под насловом Песник је био бог:
У души од љубави потучен до ноге.
Диви се себи кад себе препозна у себи;
Кад зна ко је он а ко неко други.
Кад зна да погоди свој стан;
Да разазна шта је јава а шта сан.
Кад разликује своје лице од другог лица.
Кад зна које је доба дана;
Куд иде и откуд долази...
Кад је на својој, кад на туђој стази.
Но, ево Ђавола из Прилога за биографију Ђавола:
Њима ћу ја њега. Страдопољцима, Говнарији да
оставим још некима ћу да дојавим. Књижевницима, цинкарошима, ситним информаторима. Прљавим доушницима
који и своје жене, очеве, децу цинкаре, достављају. Сплет-

каре. Мењају партије, ставове, идеологије, по потреби.
Подлим свеобличним. Њима ћу ја њега да тутнем. Тим аветима духа нека га... Па нека види шта је Ђаво. Нека га
књижевно ликвидирају. Одстране из јавног живота.
Буди функционер неоагитпропа, агитпропа новог
светског поретка, рестаурације. Буди поуздан војник
естетски, поетски. Војник неке партије. Буди у ватри
сукоба неолевице и неодеснице. Буди неодогмат, идеолог.
Идејно-политички зрео и оријентисан. Неотенденциозан,
неоутилитаран. Оштра идејна борба. Тактичар партије
буди. Неодекадентан. Мој дивни лепи слепи неоагитпроповцу рестаурације и ЦИЕ. Твој принцип сиви нек ти
живи: тенденција без тенденције – граби себи. А друго
шта би? Говно-догматски естетски свеоблични говноестетике – како је год узмеш, она смрди.
Нека ти кужна душа пува, шоња, прди тамо у Говнари. Не овде, Свемир, Васељену, Небо да ми загадиш. Нека
те ставови заузму. Учинићу да у миљу сопствене лепоте и
књига остајеш до зоре. Да тражиш и да не нађеш
спонзоре. Нека ти нештампане књиге изгоре!
Тутнућу ја њему: ''тоталну контролу''; ''манипулацију његовим умом''; ''атак на подвест''; ''структуирање и
програмирање његовог ума''. Тутнућу му супротности његовим потребама и потенцијалима. Нека види како је бити
вођен. Наћи ћу му техничаре за ''менталну контролу ума''.
У Говнарији те ствари добро раде. Знају ''испирање мозга''
и подмозговља, и надмозговља. ''Деструктивце'' ћу ја њему.
''Релаксације, медитације и хипнозу'' направићу му од мозга
бозу. Па нека се мозак одлива. У Говнарији имају искуство
са одливањима, проливањима па и ''одливом мозгова''.
Притиснуће га да потисне ''нове идеје'' и ''припадање'' ће
га мучити. ''Љубављу ће га бомбардовати''. Анђеле ће му
милосрдне на говнарију слати. Грлиће се, љубиће се,
додириватиће се, горе но Бог што је мене грлио и стискао.
Лепиће се у проливу и базду и свирепој ласки.
То ћу ја њему да тутнем преко мојих...
Јурцаће за ''новим вредностима'', ''учењима''. Правдаће све ''здравим разумом'' ћифте. Исцпрљујуће говнарске
дуге беседе, разговоре, живо блато рекла-казалости. Губи
ће способности духовних и телесних функција. Биће детиње послушан. То ћу ја њему. То! Мој дивни креатор. Мој
творац. На то ћу га свести. Какав бих ја био син, ако не би
оца. Паганци су то радили. Ја и Брат...?! Писац, мој творац, отац!

111

112

Нека му ''експериментишу са умом, свешћу, духом,
душом, односно са енергетском, астралном, менталном и
(каузалном) матрицом'', ''медитацију и хипнозу''.
У регресији да сазна ко је био у претходном животу.
Путујући у прошлост, кроз запањујуће призоре времена, да
сазна судбину човечанства. Да – у претходном животу био
је будала, а сада је блесан. То сазнање му много значи. Нека
се поноси духом Сатане, али не са мном. Неким тамо другим духом. Мени не треба. Алал му пси енергија. Гуру...
Мантре...
Учинићу га старачки завидљивим. Вратићу му прљаву људску мржњу и љубав. Нека буде пример Говнарије,
леп, диван, убав. Оставићу га без моје помоћи. Ето му гологузе музе и заносних стаза Пегаза. Крилатог коња, нек се
наудише из Говнарије воња. Нек пева: ''Богињо, базд ми
опевај говнима; што на Копросу експлодира без трага''.
Ето му имитације, утицаја. Трабанска душа. Још нек то
запржи са чарима раскошних плавуша. И још – да би био
више лош: љубав лажну према родној груди.
Зна Ђаво, зна како да му науди. Ако сам Ђаво, нисам
луд, будала. Мисао дубоких ума сплетки није ми стала. Нек
се носи и он и његови списи. Он ми о врат виси. На крају, од
њега узех све што ми треба. Од творца..., сад друге ствари
тражим од Брата, Неба.
Осим овога што сам навео са 264 – 265 стране, из
Прилога за биографију Ђавола наводим и следеће:
Друго ЈА:
Вештица. Она схвати да оно што је она до сада
радила да раде поете, песници. Схвати да има ''дух ђавољски који из ње излази и створи се у лептира, у кокошку или у
ћурку, па лети по кућама''. ''Зар то не раде и песници?'' –
упита се вештица. Зар и она не ''лежи као мртва'' као што
се претварају, чине песници у својим књигама. ''Ђаволски
дух'' – у њој је ''њена душа'' – принцип песника. Зар и
песници ''привремено не напуштају тело и лутају светом''.
Можда и они носе зло а да то не знају. Можда више наносе
зла људима но добра. Зар се и судбина песника често не
''одређује много раније, још приликом рођења или зачећа''.
Да, зар песници нису рођени песници, а остали су брбљала,
говораћи, литерате, тривијалци, профитери, политиканти... Шта су друго оне силне хорде и чопори у Говнарији

свеобличних ''списатеља'', ''бардова'', ''познатих'', ''признатих'', ''у тренду'', ''најчитанијих'', ''бестселера''.
Зар и ми вештице као и песници не постајемо ''наследним путем'' или ''изучавањем заната од других вештица
грешним животом?''. Зар и из песничких дела ''не извире
њихова душа и причињава невоље својој околини'' и себи.
Зар и песници нису ''намазани чаробном машћу''. Зар и они
не ''изговарају чаробне речи''. ''Маст од крви и ноктију...''Зар се и песници не увлаче у живот, у истину, у кућу
кроз ''кључаоницу, па и кроз најмању пукотину''. Зар и они
неће да виде шта се ради у спаваћој соби. Зар и они неће да
прислушкују шта се ради у нужнику, купатилу. Зар перо,
плајваз, хемијска оловка, нису чаробни штапић из кога
излазе светови. Зар тим чаробним штапићем песник не
отвара и грудни кош човека, вади му срце и прождире га.
Зар и песник, најчешће не ''напада оне који су му најближи''.
Зар и песници немају тајне, ''састанке'' са собом у глуво
доба ноћи. Зар и они нису ''уклети'', ''про-клети'', зар и они
''не играју између лудила и смрти''.
(Умује вештица стара. Подаје се заносу открића,
мада су неки баш песници пре ње то заједничко вештица –
песник открили).
Не можемо потонути у океану постојања. Зар се и
душе песника не ''увлаче у ... у облику какве животиње... у
жртву''. Душа песника је ухваћена. Свет је ухватио као
душу вештице. Зар и песнике, као вештице, не протерују па
и убијају. И песнике као и вештице гоне да признају своје
грехе, да се покају и да обећају да ће са певањем престати.
Зар и песничка дела не користе за лечење. Зар се и од песника не штите као од демонских бића. Зар и ми, вештице
(морије), као песници не јашемо у мртву тишину, самоћу
бесконачне вечности, у свечану Празнину. О, ти гола моро
бивша (будућа) вештицо, дугокоса девојко што на коњу
нестајеш, чезнеш у орању мора – (умовала је у заносу
вештица разочарана).
(Вештица рече):
Хоћу да пишем песме,
песме као из чесме.
Крваве моје речи,
ко може да спречи.
Ево – почело је, пошло ми је. Па колико њих у Говнарији који, које – шта које?
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Овамо, амо нешто има по чему ја познајем... Не бих
била песник и вештица када бих све рекла. Мора да остане
оно, има ту нешто, па и ако ту има само Ништа, а нема
ништа. Ето, нас вештица уопште нема, а колико се о нама
зна, говори и пише. Колико само зла наносимо. Шта би тек
било да нас има?
Сјаха са вратила и паркира га. Узјаха метлу. Рече
себи боље на лопату, ''стару добру лопату'' о којој говори
Карло. Паркира и метлу и лопату, збуњена у себи и за себе,
подавала се разочарању и преображају у песникињу. Усисивач појаха... ђаво је, изгледа, у мени или песник.
Ево са 185-6 како ме Ђаво оговара:
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Где се баш он мене ухвати? Да је среће да неки прави
писац из Говнарије, неки ''борац за национално биће небеског народа коме припада'', ''небеског народа'', народа са
''трагичним усудом'' а не он. Но, шта ћу кад нема боље. Дај
шта даш. Остаћу непознат. Боље да ћутим. Он је чукнут,
ћакнут. Блесаво. Избациће Његова чула су ми сумњива, као
да их има више. И овако су Страдопољци преузели моје
надлежности, компентенције. Неки системи не признају да
постојим. И све ће се мање веровати да постојимо и ја и
Бог. Сада ако не искористимо. Сада је моменат. Мада смо
се миленијумима башкарили... Али сада треба користи-ти.
Бар за мене је сада моменат. Слободно тржиште ду-ше.
Историја се не понавља као што неки мисле. Ако, нека
мисле.
Гледаћу да га наговорим да напише другу књигу где
ће бити и анђели, и ови блажено смирени и посрнули...
А ја?
Но, да ме не чује. Он, писац, је неки њихов чаробњак.
Он мисли да ''неким тајанственим силама'', ''надилази
природну људску моћ''. Зато ми је драг. Али нисмо ми те
силе. Нисмо ми за њега владајућа божанства. Не могу ја да
кажем: ''Чаробњацима не дај да живе!''. Он се дрзнуо да
уђе у ''краљевство небеско''. Хоће да нас свргне. Не боји се
''огња и сумпора''. Изгледа он је измешао – мене сматра за
Бога, а не Брата мога. Излапео, године притисле. Сада ако
не искористим. Као да је из ''домовине чаробњака'', ''са
истока''. Део завере? Нисам приметио да зазива демоне, да
употребљава чаробне формуле, старе и нове. И не зове зле
духове и мене, али се види да ми је наклоњен. Као да је син

неког њиховог оца магије. Да и мене не омађијају. Моја
ђаволска опрезност, где је ?!...
Нема никаквог склопљеног Уговора са ... Он све ради
дивље, илегално, сива економија; сива естетика, поетика.
Ту ми је учинио велику услугу. Сви се позивају на Уговор, а
сви су уговори фалсификати. Никакве побуне нема.
Ето, читалац може видети да сам и ЈА као ОНИ... Да
сам још гори. И ја сам витез рестаурације... Сумњив је протест са Богом и ђаволом...

ЈУРИШ МЕТАФИЗИЧАРА НА ПОЛОЖАЈЕ
Постоји Хегелово друштво. Свеједно Хегел или
Маркс... Аристотел или Ниче... Треба рећи да је ипак неки
дух филозофичности, ума филозофије, присутан на састанцима Хегеловог друштва. То говоре и теме на састанцима.
Док се тобожњи наши водећи филозофи, теоретичари продуцирају на малограђанској политикантској сцени,
и нашој светској, која је жестоко попрскана духом малограђанског, глупошћу, крвљу и просутим мозговима; ипак се
нека трезвена филозофска мисао чује на састанцима Хегеловог друштва.
Некадашња елита праксисоваца јурнула је на положаје политичке, државне, или макар на положаје невладиних
организација, удружења. Објективни учесници растурања
СФРЈ и сада СРЈ па и Србије.
Деценије су проводили говорећи против бирократије,
мистификација бирократских, елите власти, говорећи о класном, о отуђењу, о диктатури, тоталитарним режимима итд.
Сада су они постали бедни шрафчићи баш таквих владавина. У свим модерним кнежевинама бивше Југославије. Постали су партијски функционери. Да их не набрајамо и њих
и њихова звања и титуле. Наравно, они су служили свим видовима режима и као уредници, и као филозофи и као неки
функционери, и као чланови партије, и пратиоци Тита...
Дозирани борци за демократске слободе, борци тихе
рестаурације. Јурнули су на политичке позиције као гладна
ослобођена звер бацајући насумице своју дубокоумност
Аристотела, Платона, Маркса, или ко зна каквих све еклектицистичких крш који су носили из 19. века са Запада и
којим је дат дозирано кроз ―самоуправљање‖, ―социјализам
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наших боја‖, ―несврстаност‖ итд. Дозирано кроз нове и
најновије филозофе, социологе као што су Фром, Маркузе и
други.
Ти наши метафизичари сада се отимају на естради са
поп и новокомпонованим фолк звездама у рубрикама Познате личности, и булеварским листовима и булеварском ТВ
и радију. Царство ―метафизичког‖ кича.
Филозофичност књишка њима је била маска немоћног заробљеног ћифте, борца за динар, за ―изопачавајућу
силу новца‖. Што се тиче мене, ја сам им захвалан као видовима прототипа за моју књигу Прилози за биографију
Ђавола. Онако обновљено ―изграђени‖ и ―самоуправни
несврстани филозофи‖ ―националног бића небеског народа‖, борци за ―демократске слободе‖, потпаљени горивом
долара и марке – дакле онако, кад јурнуше на положаје – на
..., на..., на; па и на...; да..., на. И многи читаоци знају им
имена да не помињем непоменике.
Они, наши интелектуалци, покупе гњаваже са светских симпозијума о ЗЛУ и ДОБРУ као апстрактним категоријама и умују онда овде. Гњаваже о злу: ''Одкуд зло'',
''морални прогрес'', ''самоиспитивање'', ''улога религије'' у
злу и добру; '' анатомија зла''...
Бућкуриш филозофско-теолошки, психолошки, антрополошки, лингвистички, уметнички... Бућкуриш бућкуриша: протест против рата, атомског наоружања, загађивања
човекове околине, могућности самоуништења, национални
интереси, цивилизација базирана на, лично ангажовање,
љубав, релативност зла, апсолутног зла, интелектуална елита, креативност... ''Дићи глас против'', ''проблем опстанка'',
''првобитни грех'', ''мислимо глобално деламо конкретно'',
''природа'', ''онтолошки и социолошки'', ''духовне кризе у
свету'', ''оваплоћења светости'', ''истинска лепота и доброта
света'', ''божја промисао'', неосетљивост према другима'' ...
Све се збрчка. Збрчка се научно – теолошко – филозофско-марксистичко... И све, у ствари, специјално-ратовски новосветскопоретски филује бућкуриш теоло-шко''марксистички''. Све, ама баш све, само да се не гово-ри о:
класном, неоколонијализму, освајању територија, ратовима
као класној борби и борби моћних око...; да се не говори о
суровој и сировој модерној експлоатацији и мистификацији бирократској новим средствима, техникама. Да се
не говори о класама, сталежима, класним односима, скоројевићима, снобовима, ратним профитерима...; екплоатацији
жена, деце, мушкараца... О новцу као изопачавајућој сили

свега па и духа-душе и лепоте, снова, ирационалног... па и
Васељене.
Наши интелектуалци, академици, филозофи, метафизичари знају да постоје комуњаре, четници, усташе... Знају
за нетрпељивости националне, локалне, и жељу да се успостављају нове кнежевине... Они не знају да постоји Сибир,
да постоји Монголија, да постоји граница Мексико Сједињене Америчке државе, да постоји Аљаска, да постоји Аустралија, Исланд, Северни пол, Јужни пол... Да постоје
народи који се рађају. Да постоји Африка, Азија, Латинска
Америка... Огрезли у дневно политикантском, они не знају
да и они сами као филозофи не постоје. Они не знају да
постоји Васељена па и шире. Не знају да постоји и само
постојање.
Од оне грдне филозофичности, метафизичности...
шта је остало? Чак није остао ни ''здрав разум''. Остао је
''здрав разум'' ћифтица који су се потпуно уклопили у страначке борбе, страначки бућкуриш идеолошки, сличан оном
бућкуришу и страначких борба у Немачкој, Француској,
Енглеској... у време средине и друге половине 19. века.
Ти наши ―вилозофи‖ од 68. (и пре и после), дозирани идеологијом тихе рестаурације (и бурне), сада су до
нивоа фирерчића странака (―комби‖) са стотинак излапелих
стараца бивших самоуправних несврстаних чланова партије
и достављача полицији, Удби, Озни, Комитету... Или су
доспели до коментатора, до новинара, до председника невладине организације, удружења, до ватреног борца за оцепљење Србије од Црне Горе (ко од кога да се одцепи).
Изгледа њихова филозофија води да се отцепимо и сами од
себе. Побеснели, немоћни ћифтица фирерчићи, Кајин који
је дремао у њима, скочио је, рипио је, као одвезано штене...
Нестали су из њиховог речника појмови: класе, сталеж,
експлоатација, класни сукоби, снобови, скоројевићи, интелигенција, сељаштво, радничка класа, бирократија (и мистификација)... Они сада мистификују, и нека мистификују
ако имају кога.
Наши филозофи, некадашњи праксисовци, инелектуалци, су инструменти дневне политике и као функционери
државници. Инструментализовани у специјалној ратовској
борби. Нема ''сумње'', нема ''мислећих људи''. Они се не
питају као интелектуалци рецимо Словеније: ''НАТО – моћ
(против кога?)''... ''Чему тако снажна војна сила када више
нема Варшавског пакта''. Словеначки интелектуалци говоре
да су ''велике силе у грчевитој потрази за непријатељем који
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се (осим изузетака) у њиховој режији јавља управо тамо где
су концентрисани интереси крупног капитала''. Интелектуалци света из Словеније знају да је рат продужетак унутрашње политике оружаним средствима. Капитализам разрешава класне противуречности кроз рат. Наши интелектуалци су се дали на праксу спровођења идеологије специјалног рата, интернационале капитала. Словеначки интелектуалци знају да је: ''...НАТО ударна песница западног агресивног капитализма''... ''НАТО служи Америци и Западно
Европским државама да бране капиталистичке циљеве које
оправдавају моралом и демократијом''. Да, наши филозофи
су заборавили да је морал релативан и да су и слобода и
демократија економске категорије. Интелектуалци знају да
''ратом одржавају актуелни глобалистички систем'', систем
''који је неспреман на критике''. Наши филозофи праксисовци поштују ту неспремност. ''НАТО привилегује најјаче,
егзистенционално угрожава слабије''. ''Потчињеност нараслом европском национализму''. Но, читајмо даље Политику
од 23.03.2000. године: ''Готово сви учесници скупа упозорили су на опасно понирање појединачних транзицијских судбина у најмању руку у нешто посве непознато, пошто те
државе нису у стању да направе сопствену аналитичку процену своје будућности''.
Зна се, није свет од јуче, рат је вид привреде. Анонимни аутор (?!), у књизи Нежељени мир, каже ''Да би у
случају тренутног мира дошло до светске економске катастрофе – берзе би доживеле слом. Светска привреда би
била уништена''.
Да, то је тако у оквиру система капиталистичких
односа. ''...Ратови ... нераскидиво повезани са огромним
зарадама најбогатијих држава света''.
''...Референдум о приступању НАТО-у...'' Ето чиме се
баве словеначки филозофи, интелектуалци. А чиме се баве
наши Ћосићи са књишким арсеналом из 19. века и прве
половине 20. века, са арсеналом допуњеним специјалноратовским речником... Ћосић србује.
Ћосић се скоро хвалише да се разочарао. Ја мислим
да је разочарење знак ниже интелигенције. Недостатак осећања реалности (историјске реалности, друштвене реалности). ''Веровао сам да се човечност... слобода...''. Па то само
може глуп идеалиста да верује. Елементарно је знање да за
хуманизам и слободу су потребни миленијуми, дуг процес
разотуђења кроз отуђење. Ћосић се формално држи неке
књишке формуле да су писци борци за слободу народа. Ра-

зочаран... Филозофски однос..., и повлачи се по судовима
као и други наши филозофи као торокуше, опајдаре. Зар неко са филозофским осећањем света ће да јурца на промоције. Да се не смирује од литерарно политичке естраде. Да
мења политичке ставове, да јури функције. Пазите! – разочаран филозоф, бард. Неко ко треба да спозна Не(битак), а
да не говоримо о самобитку и тубитку. Разочаран подразумева очаран. Ко се год разочара од ''интелектуалаца'', он је
сам крив, а не оно што му узрокује кривицу и разочарање.
Разумем разочаране пубертетлије, средњошколце.
Наши филозофи у својим радовима ''филозофским''
дају политикантске гњаваже социологизирајуће трућање
књишко. Режиму низ длаку без филозофског општег погледа. О извесној ''демократској револуцији''. Сладуњава синтагма, нелогична противуречност. У општим неодређеним
категоријама о два режима са много разлике у односу на Запад. Неко трпање појмова које треба да одреди тобожње
радикалне разлике (''револуција''!?). ''Либерарне револуције''
и друге љигаве, склиске синтагме које су, у ствари, нешто
што мистификује, дакле нешто као део бирократске мистификације. Сладуњаве социолошке гњаваже о ''демократији'',
''слободи као апстрактним категоријама‖ које немају везе са
економским основама појединца, сталежа, класе па и биолошко-психолошке структуре човека.
Наши филозофи метафизичари су управо онакви какве сам их видео у Прилозима за биографију Ђавола, видео
и њих и себе. Онакви какве нас је видео Ђаво, и Бог, и Велики Говномаг. Штета што и они мене нису видели. А можда и јесу, иако нису чули за мене. Ако им је веровати, видели су ме.
То је ''једно од мишљења'', боље рећи МИШЉЕЊЕ
ОД ЈЕДНОГ. У ''плурализму мишљења'', ''право на мишљење'', ''слобода говора'', ''мислећег човека'', ''човека који
сумња''. ...Свако има право на своје мишљење‖, па и на туђе. Авај! Можда је то језиво што нечије мишљење има право на нас. ''Приватна својина загарантована'', ''светиња приватне својине''. Па и приватне својине мисли и осећања. Је
ли тако господо-другови, другови-господо?
Нека не брину метафички филозофи. Постоје млађи
следбеници. Директорчићи предузећа. Некада их је прогањала власт громогласно, неке оптуживала. Сада се они
тужакају између себе за увреду части, моралну патњу.
Право је чудо, и то траже грдне милионе за моралну патњу. Ја сам раскрстио са моралом, па ми је то страно да
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постоји тачна мера моралне патње. Ето, мера у динарима, у
валути. Ето, идем улицом и видим на човековом лицу 0,5
моралне патње. На другом 2,0007 моралне патње. Пута
десет једнако је 20333. Како и зашто? Па ОНО и ИМА ТУ
НЕШТО, кад се дода, то знају наши метафизички филозофи. Ево измислио сам и формулу.
МП 234567890 једнако је Д/Е.
Дакле: морална патња, морални бол, где је Е – евро, а
Д – не могу да се сетим шта је. Профитабилна морална патња. Ето нека он, наш филозоф метафизичар, морално пати и
они нека морално пате у износу од 100 евра, а он оде до
контејнера да ужина.
БЕЛЕШКА УЗ ОВО, ДРУГО, ПРЕГЛЕДАНО ИЗДАЊЕ
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Примичем се деведесетој години... Здравље... Дакле,
нисам неко ко може посебно да се бави превредновањем.
Верујем да Мирослав Лукић има неки поузданији
увид у тему превредновања. Можда има још аутора који се
посебно баве превредновањем, мада је цео процес књижевно-уметнички превредновање... Хиљаде година...
Свака епоха вреднује и превреднује за своје потребе.
Ипак, постоје Хомери, Гилгамеш, Шекспири, Пушкини, Боре, Његоши...
Можда је неким читаоцима већ пало у очи да су
примери Витезова рестаурације - динарци - и Бећковић, и
Булатовић, и Ћосић (можда је за неку врсту читаоца значајно рећи да је рекао Миливоју Павловићу: "Ја сам пореклом
херцеговац" - додато 22. 06. 2019. - Да, за неку врсту читаоца...)
Читаоцу коме је то важно кажем да сам ја из Пећи,
али и из Црне Горе... Вражји грм. Острог.
Ето, бар мало да узмем реч онима који воле те теме,
као на пример Миодраг Булатовић. И поред свега, за мене
су по "националности" и вредности - песник и непесник,
човек и нечовек. Да, баш као за бабу Сервантесову:"На свету постоје само две нације - богати и сиромашни".
Прво издање мог "ПРЕВРЕДНОВАЊА" објављено је
у 100 примерака у Београду - "Феникс", 2002. Практично,
између истих корица штампане су две књиге: "Превредновања" и "Поноћни самопротесник" (стр. 77 – 137).
Не знам, ни после седамнаест година, да ли је неко јавно говорио или (на)писао понешто о том првом издању
"Превредновања". Они, којима сам поклонио примерак

књиге "Превредновања" - неколицина, никада нису споменули, иако смо се често виђали минулих година, то прво издање. О другим мојим књигама јесу говорили. Од неколико
познаника чуо сам кратке усмене коментаре: "Вала, нека
си!" "Ако си, бар неко да се усуди..."
Дешавало ми се да у шетњи сретнем знанце, који су
се враћали од оних које сам критиковао на свој начин. "Разговарамо и он каже: - Људи су злобни... завидни... Љубоморни..." Ја бих такву врсту разговора окончао конфекцијски: - Да, изопачио се свет.
Док сам писао о витезовима рестаурације - да кажем
тако - стрепео сам да неко од њих не умре пре него објавим
књигу... Јер знам да би "њихови" потегли најтеже речи: лако
је на мртвог ударити и реп му мерити...
Чини се сада, после скоро седамнаестак година да су
моје констатације веома тачне и да то потврђују својим
животом они и песничком, књижевном праксом. Наравно да
има разлике у виђењу. Зна се - колико читалаца толико дела
једног истог дела...
Исправио сам само штампарске и друге уочене
грешке и додао ову белешку, за - како наш народ каже - не
дај Боже...
У Београду, јуна месеца 2019.
(Писано пред одлазак у болницу на операцију - 27. јуна 2019.)
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ВЛАДИМИР ВУЈИЋ
ЗА РЕВИЗИЈЕ У ИСТОРИЈИ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
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Време је дошло да се у историји српске књижевности учине потребне ревизије; знаци времена су ту и читају
се по чешћим појединачним покушајима да се овај или онај
писац, ово или оно доба, сагледају са других становишта и
осветле другима низовима мисли, да се осветле другачије
но што су се до сада осветљавали, да се уведу у живот друга начела, било психолошка било идеолошко-социолошка.
Ти покушаји јасно показују да се цео комплекс питања из
историје наше књижевности налази пред потребом ревизионизма и да се дуго одржавани начини посматрања не могу
више одржавати. То је знак да се клише излизао и да више
не покрива потребе и осећања новијег времена; то је знак да
се оно што је било некада дух и садржина сада претворило
у слово и облик који је штур; то је знак да је оно што је некада било органско сада постало механичко. А када наиђе
то осећање, када се животност осети као клише — знак је
да смо пред ревизијом.
Овим разматрањима не иде се на то да се тај потребни ревизионизам некако плански уреди и да постане на
неки начин "диригован". У области духа нема, нити може,
нити сме то бити "дириговање" делатности. Али, оно што се
пред знацима времена може учинити, и треба учинити,
јесте једно расматрање општег карактера; оно иде за знацима времена и, ослушкујући нове речи и нове тежње и
напоре, синтетише ревизионистичке покушаје испитујући
истовремено оно што се преживело и оно што надолази.
Недовољност старијих мерила и жива потреба духа за новијим — већ својим постојањем указују да су таква општа расматрања у духу ревизионизма потреба данашњице.
Да се одмах отклони могућни неспоразум — ревизија о којој говорим не значи подвргавање свих вредности
из области наше прошле књижевности неким "социјално-

класним" мерилима. Није реч о томе да се примени материјалистичко — дијалектичко гледиште на појаве духа и да се
вредности о којима је реч утегну у догматику једнога система, који је у области духовнога увек, нужним начином, давао само жалосне резултате. То би била ревизија подложна
догмама једне, уосталом застареле, метафизике, којој нема
места онде где се баш хоће и жели отресање сваке застарелости. Било је, и има још, таквих покушаја: и наша народна
поезија и наши поједини писци били су стављани под мерења и процењивања "класног становништва"; неће бити нарочито потребно подвлачити каквим су све жалосним и
смешним плодовима уродили такви покушаји. Наместо какве старе формалистичке естетике и наместо каквог старог
мита из времена рационалистичко-просветитељског схватања, наше вредности, наши писци, наше епохе и покрети и
струје потпали су под исто толико стару догматику материјалистичке дијалектике и "класних" мерила. Резултати у оба
случаја деле исту наивност, исту бесплодност и исту непотребност.
Не мислим, дакле, да једну старину ваља заменити
другом. Него мислим, и видим по знацима времена, и осећам свуда у људима који мисле и раде, да је време дошло —
да се отресемо многих застарелих судова, гледишта и мерила као једне, више немогућне, нагомилане залихе извешталих клишеа. За епохе, за писце, за покрете духовне и поједине духове, у области наше историје књижевности везале
су се, као устаљене и "опште признате и познате", формуле
које напросто значе спречавања и кочнице: спречавања да
епохе сагледамо под другим становиштима, кочнице које
онемогућавају слободније психолошко расматрање појединих наших стваралаца у књижевности.
Таквих "крилатица" има много. Најкобније је што се
оне путем школе распрострањују и предају, тако да кажемо,
са колена на колено, те се њиховим мандаринским понављањем умртвљује свако слободно посматрање и могућност
других, новијих, аспеката. Наши студенти, наши млађи наставници књижевности, наши читаоци написа, чланака и
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критика по часописима и публикацијама понављају готове,
примљене формуле о људима, о покретима, о делима из наше књижевне прошлости; понављају непрекидно, тако да то
понављање одиста не заслужује друго име до једно које можда није баш најкњижевније и најотменије, али које је тачно: то је "преживање" — и још уз то једне рђаве хране.
Незнање, кукавичлук, удобност, улагивање, лењост духа,
слабост духа и неотпорност, слатка моћ навике и комотни
"пут најмањег отпора", немање свести о последицама, непокренутост и инерција духа, незаинтересованост, сугестија
страних имена и поводљивост духа — како све да назовем
сплет оних психолошких чинилаца који одржавају и омогућавају једно плесниво стање духа, у коме се тако учвршћује
залиха клишетираних судова и формулисаних становишта!
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Али, не само што то "преживање" не смемо заменити "преживањем" опет старих и отрцаних мерила материјалистичког схватања историје и "класно" тумачити духове
и духовне струје из наше духовне прошлости, него не смемо ни дићи руке са посла ревизионизма из другог једног разлога, коме бих дао име: анти-традиционализам. Наместо
старинског "класног" становишта, хоће често да се стави
једно друго: није потребно ништа што је старо, што је прошло. Тиме би се хтела пресећи жива органска веза и непрекидност нашег духовног стваралаштва у области књижевности. Ми смо тобож "под новим условима и приликама",
те нам проучавање минулога није уопште потребно: оно је
само баласт, једно "антикварство", љубопитљивост чисто
индивидуална, у најбољем случају ствар извесних стручњака, које ваља оставити да се баве до миле воље старударством. Наравно, онда нема никакве потребе вршити ревизије.
Против оваквог радикалног кидања не буне се само стручњаци који живе од прошлости: оно што је минуло у духу
једне заједнице не пропада у неповрат, оно је органски
везано за садашњицу, као што је ова органски везана за будуће. Тај ланац може се само раскинути на вештачки, теоријски начин: обично га кидају они који неће никаква
духовна наслеђа прошлости, зато што онда не би неодгово-

рно вршљали данас, искорењени, они који су изгубили тле и
абдицирали на одређени живот.
Наше прошло књижевно, дакле духовно, стварање
укључено је у целокупну нашу духовну прошлост, а ова је
темељ на коме се зида даље. Потреба је духовна и културна
да се оно разматра стално, коригујући наша гледишта о њему, не примењујући стара мерила, не примењујући тобожња
нова, која су у основи стара, него идући за неодољивошћу
времена. Када се слобода разматрања загуши теретом старина, онда је најпречи посао рашчишћавање и ревизионизам. Наша историја књижевности стоји пред тим задатком.
На прегршти се могу наводити примери. Један од
првих случајева јесте онај Лазе Костића. Уобичајено је било
да се клишетира тај велики песник и отправи са фразама о
"разбарушености, винском расположењу, комичним кованицама" и томе слично. О огромној култури Лазе Костића, о
изванредном његовом поетском духу, о језику којим је он
као ретко ко располагао, о интимној духовности његовој као
да се није знало. Међутим, материјал који нам данас стоји
на расположењу даје могућности да се велика вредност песникова утврди; да се изваја његов, да тако кажемо, озбиљнији, у сваком случају пунији, лик; да се његово поетско
стваралаштво проучи као необично занимљиво, готово примерно, у духу модерних психолошких схватања. Са баладом
"Самсон и Далила" учинио је правду г. Слободан Јовановић.
Али још чека тај песник свог пуног, савременог приказивача и још стоји задатак да му се ода пуна правда, да се
извуче из клишетираности. Време се променило: некадањи
политички разлози и некадања рационалистичка схватања,
који су на пример Скерлића навели на оно снижавање вредности и ону промашеност, не могу више постојати за модерног истраживача у области наше историје књижевности.
Колико се и изгубило понекад у материјалу, драгоценом по
психологију поетског стварања, види се најбоље из случаја
Лазе Костића и судбине његове заоставштине у рукама људи који нису знали шта у рукама имају: г. Симоновић је
уништио скупоцени психолошки материјал, сматрајући да
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забелешке, маргиналије Лазе Костића које се односе на његове снове, маштања, поетске визије и религиозне проблеме
— представљају нешто чега се ваља стидети, што је лудост
и глупост! Из материјала пок. М. Савића (књига о Лази
Костићу) није извучено скоро ништа — а он представља
изванредан рудокоп; но "формуле" о Лази Костићу који је
без поетске вредности стоје још — и уче се по уџбеницима.
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Са Бором Станковићем случај је безмало исти. Време је да напустимо формулу о некаквом "сексепил" схватању његове личности, о месечини, дерту и севдаху као основним карактеристикама његовог духа. Исто као што је
час дошао да се одбаци клише о његовој "неписмености", о
стилу његовом који је лош и муцав, зато што не одговара
конструкцији француске исклишетиране фразе. Данас је модерном истраживачу поетске психологије и литерарне
историје неподношљиво једно такво неодговорно и олако
фразирање: ми знамо да је стил стваралачког духа и духовни рукопис који издваја оригиналног ствараоца из гомиле
списатеља, а да није примена утврђених правила теорије
књижевности, по којима "ваља честито писати". Пожелети
Бори Станковићу да пише углађеним француским шакописом, безличним и клишетираним — какав апсурд! Немамо
пуне модерне студије о његовом поетском стварању, на којој
бисмо се поучили правој поетици и психологији стварања.
У случају Боре Станковића имамо и још једну поуку: колико се, понекад, директно не знају ствари; Бора Станковић је
за наше људе још увек само Коштана и Нечиста крв са јако
наглашеним и једнострано подвученим интересом за љубавне страсти, а слабо је познат, и међу "стручњацима", по
својим изврсним стварима: Газда Младен, Певци и другима.
Имао сам прилике да разговарам тим поводом са "људима
од књижевности" и нашао да буквално не познају Станковићево стварање. Како да дамо студију о њему кад такорећи
ни буквално не располажемо фактуром? Али наши млади
уче — и добијају оцене и квалификације — о његовој "неписмености" и о сличним стварима.

Стеван Сремац је можда најтипичнији пример. Откако је због политичке неподношљивости Скерлић "отаксирао" Сремца онако како је учинио у својој студији о њему
— ми смо се слабо помакли напред. Као што нам је, у извесном погледу, Бора Станковић дошао преко одушевљеног
пријема у иностранству некако као ојачан и више уважаван
назад у отаџбину — и у случају Сремца је г. Герхард Геземан својим карактеролошким проучавањима освежио тог
нашег одиста великог писца. Материјал који о Сремцу имамо довољан је за студију о њему, у којој би се дефинитивно
избациле старе формуле. Сремац би, опет, као и Лаза Костић, као и Бора Станковић, отворио изврсне могућности за
студије, у модерном духу, о хумору и односу његовом према
трагичноме. Сремац по свом стваралаштву даје одличне основе за студију психе хумористе који је под "комплексом
тимидитета" и који се хумором брани од спољашњег света.
Само један "Чича Јордан" садржи, на пример, ствари којих
се не би постиделе антологије најбољега у књижевности
уопште. Г. Геземан је додирнуо велику вредност његових
дела за карактеролошка проучавања наших типова; Матош
је завирио донекле у психолошку структуру његовог стварања: но све је то мало према ономе што Сремац нуди и даје
модерном литерарном истраживачу. Но "клише" стоји још
увек и — учи се...
Јаша Игњатовић — када смо већ међу приповедачима — очекује ревизију исто тако. И тај је несрећни стваралац остао "аљкав", "неписмен", недовршен, неизрађен,
наиван, неуметник, и шта све још не. Скерлић га је издигао
као "социјалног" донекле; али Јаша Игњатовић чека са свим
својим богатством и психологије и карактерологије, чека на
савременог испитивача, који би ушао и у психу стваралаштва његовог "филмског" духовног рукописа и у психу средине коју је дао и којом улази у карактеролошке вредности.
Али, мерен по интерпункцији, упоређиван са израђеном фактуром француског писања, одмераван по "правилима композиције", класици и довршености према утврђеној "науци
о стилу" — он је зло прошао, али се зато и прошло мимо
његову велику унутарњу поетску вредност, прошло слепи-
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мице. И он је добио свој велики негатив у нашим историјама књижевности...
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Ја не знам где се све може захватити; сигурно је на
реду и Лаза Лазаревић, и Јанко Веселиновић, и Матавуљ, и
Митров Љубиша, и Милован Глишић, и Светолик Ранковић
(особито он), и још многи приповедачи. Лазу Лазаревића
чека модерно испитивање и извлачење из клишетотеке, у
многом погледу; Јанко Веселиновић је убачен у "фах", неомиљен и готово омрзнут данас, и "идеализацију" села; Митров Љубиша је уздигнут "народњаштвом" и језиком, но не
знам докле се може спустити; Светолик Ранковић, нарочито
са Порушеним идеалима, даје могућности за студију о религиозној проблематици, која није ни такнута у нас. Можемо ићи и даље у прошлост и ближе садашњици: свуда је
исто. Материјал за Милована Видаковића постоји, али психолошки и литерарни портре не; он је остао несрећни поета
препун маште, на мегдану оних испитивача који му траже
"угледе" у немачким и европским витешким романима, али
је он, судећи нарочито по материјалу г. Павла Поповића, изванредан као тип маште, а и још по много којечему. Ја мислим и чврсто сам убеђен у то да и Стерија представља за
модерног литерарног испитивача примамљиву тему, а шта
је о њему речено?
Један надасве занимљив дух је Сима Сарајлија — о
коме сем "чудњаштва" ништа не знамо; нисмо га ни проучили, ни фактуре му не знамо. За велике наше динарске
скитаче и немирне духове он је као неки психолошки
образац. Уопште та страна, више карактеролошки, нашег
динарског духа није у историји књижевности ни започета,
чак можда ни створена још. Јер, шта значи у историји књижевности стрпати људе у неко, рецимо, "прелазно доба", у
које је у Скерлића дошао и Његош? И шта, искрено речено,
имамо у изради и портретисању одиста великог Његоша? И
у погледу личног стваралаштва и у погледу модерне карактерологије? Исправке су ту започете и то увелико; али, не
чека ли Његош на модерне испитиваче многим и многим
странама свог стваралаштва? Ми дугујемо г. Шмаусу за ва-

љане почетке и сјајна указивања, но хоће ли се наћи наш
човек који ће Његоша уобличити, ставити му вредност, и
личну и општенародну, на место? И имати храбрости да
много штошта каже што још изгледа — бласфематично?
Хоће ли продубљена студија Луче дати оно што може и треба да пружи? Ми смо изишли из неуког и формалистичког
наклапања о њему, то је истина; али смо тек изашли, а пут
је пред нама, дуг.
Најзад и Доситеј чека. У просветитељско-рационалистичком дивљењу Скерлићевом, са чувеном фразом о бекству Доситејевом као и Мухамедовом, ухваћени лик тога
немирњака нашег још није доспео да се изрази и уобличи
на савременији начин. Неће бити важна тачна година његовог рођења, али ће, несравњиво, бити важније да се живи
рад Доситејев пластично представи у историји наше културе. Ако има потребе за великом духовном ревизијом, она је
ту, на Доситеју, као први задатак. Ја добро знам колико је,
рецимо, непогодно дирати у извесна устаљена и квазизванична мишљења. Али, у низу ових размишљања и питалица, које треба да буду само искре за будући пламен рада и
истраживања, буђења и освешћивања, намеће се и велико
комплексно питање Вуково. Ми смо у напону великог новог
књижевног стваралаштва, и језика као облика његовог, научили да многе ствари гледамо другим очима. Ми данас не
можемо одрећи да смо, у том погледу, били кочени дуго и
дуго неизмерним притиском "вуковства". Вук, и као борац
за језик, и као критичар, и као духовни тип са многим концима и везама за туђе, спољње утицаје, стоји као задатак
баш пред модерном историјом наше књижевности. Учиниће
нам се можда убрзо да су многи "противници" имали право,
а Вук у многоме имао претераности — које су долазиле од
позајмљености, а не од својствености. Ми сигурно идемо
путем стварања новог књижевног језика у коме, нужношћу
самог тока ствари, идемо и у "архаизме" и у "неологизме"; и
у процесу превирања, пред задацима исказивања сложеније, дубље мисли, морамо да се измакнемо оштрој и скученој законодавности прошлог језичког стварања.
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Да се вратимо на "мање": у Јовану Грчићу Миленку
г. Кашанин је открио ствари које јасно показују како су плодни и како су на месту слободни и љубопитљиви ревизионизам и решеност да ствари поново прегледамо. Питам се
— како ће пред модерним истраживањем поетског стварања
изгледати Војислав Илић? Како ће ући у историју књижевности заслужни Драгутин Илић, кога је Скерлић избацио
напросто из историје књижевности из, рецимо, неких "фамилијарних разлога"? Несрећни Дис је рестауриран, али је
дуго био жртва. Ја не видим разлог да се Ђура Јакшић не
подвргне ревизији као песник — али у вези са његовим сликарством. Није довољно бацити га у "романтичаре" или у
"доба романтизма". Постоји једно интегрално испитивање у
духовној сфери једне личности — у коме се психолошкокарактеролошки истражује личност по њеној духовној типици и где велику улогу играју диспозиције визије сликарске, аудитивне (речи) и музикалне, где је од великог интереса структурално посматрање духа, па мислим да би баш
Ђура Јакшић у том погледу, као сликар-песник, дао изврсног материјала. На наше песнике ствараоце није још ни
покушана примена плодних нових психолошких проучавања; то је једна област у којој ништа није рађено и која као
изванредно плодно поље чека обрађиваче. Али, ми наслеђујемо готове старинске формуле, наслеђујемо и предајемо
даље клишетотеку која већ плесниви. Наши људи све до
скора, па и сада, препричавају "теорије" од пре пола века,
па и читавог века, и блажено се држе старих схватања о рационализму и просветитељству и прогресу; ако наиђе нешто ново, а оно је само поновљено "светозарство", опет,
авај, старо и потонуло. Са друге стране опет, стари, наивни
страх од "метафизике" одвикао је људе да се поближе упусте у расматрања, основна и од којих много зависи у области духа, о томе: какво у ствари гледиште на свет има
песник, писац, књижевник, како гледа на човека, свет, живот, каква му је у суштини религија и метафизика; какве су
му основне диспозиције у томе погледу, шта и како види и
гледа у свету око себе, како реагује чулно, како психофизиолошки, како духовно, на све око себе; колико је његове диспозиције, а колико псеудоморфозе, под притиском "утица-

ја". Ја не знам студије те врсте ма о једном нашем песнику,
писцу, човеку из историје књижевности. А како би све у
историји наше књижевности изгледало онда, како би се она
проветрила, да тако рекнем, колико би нових и свежих осветљења унело у њу шире, слободније, култивисаније најзад,
посматрање!
У погледу тзв. класификације у нашој историји
књижевности, један коренити ревизионизам потребан је
такође. Ми стојимо и данас, мање-више, на истом месту где
смо стајали одавна. Главни посао наше старије историје
књижевности састојао се у томе да се готове поделе по мерилима једног западњачког схватања примене на ток и
развој нашег духовног живота. Готове схеме, које су тамо
проистекле делимично из стварног развоја, делимично из
једног нарочитог, просветитељског схватања историје, пресађене су у нас дословце, и не запитавши се: има ли какве
разлике у животним токовима, у културама, у историјском
развоју, условљеном на други начин, јер на другом тлу и
под другим приликама и околностима. Ако би нека "епоха"
изостала, ми бисмо је "направили"; ако би нас подела онаква какву нађемо у туђој историји женирала, ми бисмо створили "прелазна доба" која су потпуно произвољна и растегљива и у која можемо стрпати личности које су нам исувише комплексне и неугодне за "разврставање". Главно је да
подела "одговара" и да се нипошто не испушта нешто "што
тамо постоји". Неизмерно једно покоравање и неизмерно
једно неосећање нашега духа и наше историје, неизмерна
једна слабост према Западу, једна забленутост и бедно једно
неверовање у наше тле! Резултати су нам пред очима: једна
клишетирана историја књижевности са једном крутом, предодређеном поделом у којој се копрцају духовне тежње и
стваралачки наши духови, трпани силом и милом у одређене категорије. Ми морамо имати и "средњи век" и "ренесанс" и "хуманизам" и "просвећење" и "романтизам" и уопште све "изме" Запада, који тамо могу и одговарати стварном развоју и неком одређеном гледишту, а за које се и не
пита имају ли у нас смисла и примене: јер једном слободнијом поделом, која би одговарала нашем тлу и развоју, ми
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бисмо "заостали за срећнијим цивилизованим Западом", а
то је "срамота". Отуда су, наравно, проистекле безбројне
сметње, поремећаји, тешкоће, немогућности и компликације, нетачна процењивања и наопачке постављене вредности.
У томе погледу посао ревизије је огроман и иде упоредо са ревизијом нужном уопште у области наше историје.
Ми се осврћемо на нашу прошлост под притиском некритички примљених западњачких схема, а не слободним духом
који верује у своје и воли своје. Наш дојучерашњи, наш данашњи још, тип посматраоца прошлости отприлике личи на
колонијалца који је отишао на школовање на Запад, па се
вратио да проматра своју заједницу у прошлости као "занимљив фолклор" на који ваља применити мерила и гледишта
примљена и научена на другом тлу.
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Неоспорни су "утицаји" духовних струја Запада; додири су неизбежни нарочито на нашем тлу које је вечна
"граница" и "друм"; путовање наших људи, читања и примања идеја, дотицаји политички и историјски — непрекидно доносе "утицаје". Питање је само о отпорности и о преобличавању, о снази отпора и снази преиначавања утицаја, и
све наше испитивање треба да иде тим путем. Између савршене "абдикације", тј. савршеног одрицања унутарње снаге
обликовања и безусловног примања само туђег, и савршене
"оригиналности", тј. вере да имамо пуну и изражену културну самосвојност, између та два екстрема стоји посреди
критичко, слободно, знанствено процењивање историје родног духа. Јесмо ли ми, уопште и скроз, само духовна и
књижевна "колонија" која има за мисију културну једино
"примање", или смо, уопште и скроз, оригинал духовни који
је потпуно свој и коме ништа не треба? Ни једно, ни друго;
задатак нашег историјског истраживања није у примању ни
једног ни другог екстремног становишта, који су овде само
назначени као "гранични случајеви", "горња и доња граница". У сваком духовном покрету, у свакој делатности снажних и изразитих појединаца ваља уочити чиниоце отпора,
примања, преобличавања према тлу, времену, средини у којој се дешавају и делају. Само тако можемо добити потреб-

ну и слободу и критичност, те да уобличимо наш развој и
створимо нашу "поделу".
Историја књижевности уклопљена је у нашу општу
и духовну културу историје и све ревизије у погледу "епоха" и "одељака" и "класификације" покрета и струја заједничко су питање историје уопште. Рад је тај готово неизмеран. Прва потреба је скидање готове клишетиране мреже
која покрива наша општа историјска схватања, па и схватања у историји наше књижевности. Велик број питања, сумњи, одрицања, испитивања обима и граница, варијација и
диференцирања стоје пред посматрачем на рашчишћеном
земљишту.
Општи уобичајени историјски поредак епоха на Западу (који, уосталом, данас и тамо подлеже критици) на
стари — средњи — нови век као једну линију, губи свој
смисао када се примени на наш историјски живот. Ако претпоставимо (јер је то само једна претпоставка) да антика и
представља "стари" век за Европу, па онда означимо прво
доба праве европске културе као "средњи" век, каква значења за нас има "стари" век и шта значи за нас "средњи"?...
Једна у основи хипотетична конструкција европске историје не може се некритички пренети на наш развој; каква онда
смисла у историји наше књижевности има поглавље са насловом "средњи век" или "средњовековна књижевност"?
Средњи претпоставља неку духовну епоху која је претходила као стари; а у нас је питање о почетку не само књижевности него и културе уопште; пре дела св. Саве, шта је било
у нас — као култура, као књижевност? Има ли неког значаја
за нас антика и шта смо од ње затекли када смо дошли, сирова словенска племена? Почеци наше књижевности падају
уједно са нашом христијанизацијом, са нашом првом културом уопште. Али на Западу је уобичајена формула "средњи
век од те и те године до те и те године", па мора бити и у
нас. Гледајући очима каснијих просветитељских идеолога,
наши људи често говоре о "мрачном средњовековном духу"
и са иронијом о "црквеној" књижевности: они онда имају у
виду западњачки средњи век, западњачку цркву са свима
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негативима, а заборављају да су одговарајућа времена у нас
светли почеци велике културне активности, стварања државе, почетка књижевности која је одговарала времену и стварним потребама његовим. Нема "средњовековности" него
има прва епоха српске књижевности која траје упоредо са
државом, па онда са патријаршијом, па онда са емиграцијом
у Панонску низију, и која је своју мисију обавила како ваља,
све до краја. Процењујући ту прву епоху морамо уочавати
црте које у њој показују отпор према византијској књижевности, црте које уносе нечег новијег, књижевнијег, самосталнијег; а тих црта, по признању истраживача, има. Морамо, исто тако, имати у виду функцију те књижевности, коју
је она имала као национални и консервативни чинилац,
функцију коју је она вршила сјајно. Виталност њену можемо ценити и по манастирским штампаријама у првој половини 16. века. Потребно је напоменути овом приликом још
један наш недостатак, врло чест у историјском посматрању.
Дух те прве епохе наше књижевности носи све одлике једног религиозног схватања света и живота које је владало
људима; не можемо ми сада, из перспективе "новијег" времена, говорити о том животу и схватању на један омаловажавајући начин. Ако је спасење душе било прва брига оних
људи, а наша није, то не значи да се ми као "модерне" судије морамо односити према оном духу. Према томе, не може
бити речи о "мрачном средњовековљу", него једну епоху
треба сагледати у оном што је она духовно стварно и била.
Не може бити речи о томе још и зато што та епоха не одговара ни духовно оној епохи у Европи о којој се говори као
"мрачном средњем веку" (уосталом та фраза је и у објективној историји Запада изгубила свој смисао). Ова прва епоха
наше књижевности протеже се преко Пајсија и његовог
плодног рада све до у 18. век (она улази у Скерлићево поглавље "Рационализам" и у његову "Нову књижевност"!).
У западњачком историјском развитку, имена
"ренесанс", "хуманизам", "реформација", "контрареформација", означавају епоху која долази као реакција на "средњовековље" и која је обележена развитком слободног,
материјално богатог грађанства. Град је носилац књижевно-

сти у правом смислу те речи. Исувише је очигледно да у нас
не може бити говора о таквој епохи. Паралеле су повлачене
само у покушајима конструкција југословенске књижевности, па и тамо не увек на срећан начин. Прва епоха наше
књижевности не обухвата ничега што би било слично духовним покретима под горњим именима: ни града, ни грађанства, ни реакције на црквеност, ни световне грађанске
књижевности, ни "ослобођавања" духа; потреба националног одржања ишла је са црквом, не против ње, и кроз њу
нарочито. Нешто од духа тих покрета као да је ушло у Доситеја, да се у њему, заједно са "просвећењем" и "рационализмом", обелодани као неко "кидање са средњим веком".
У "новом веку" српске књижевности, који као треба
да дође за "старим" и "средњим", које нисмо ни имали, тј. у
књижевности која се развила у емиграната српских у Панонској низији, основа стварања је град и грађанство. Епоха,
друга, може носити име "градска књижевност у почетку" и
са правом почети радом Доситеја Обрадовића. Што се тиче
имена "рационализам", или боље речено "доба просвећења", оно у западњачком развоју значи епоху чија су духовна обележја: губљење вере, уверење у разум човеков који
све може и који ће васпоставити "златни век срећног човечанства", полет науке и технике, вера да ће разум и наука
преобразити човека, вера у "прогрес" и у једно човечанство,
уједињено у култу људског разума. Структура привреде иде
ка индустријализацији и машинској техници. Насупрот томе, у нас је стање овакво: Срби у Угарској доспевају до првог боље ситуираног грађанства и књига почиње да се јавља у првим, скромним, зачецима. Доносилац књиге и вере у
благи разум је Доситеј. Јужни српски делови још су увек
под првом епохом. Динарци и Балканци живе у свом поетском стваралаштву, под патријархалним режимом, са неразвијеним, управо туђинским, градом. Вера, успомена на
прошлост, фреске и гусле и песме одржавају живот, тумаче
га, казују и објашњавају. Ова епоха "градске књижевности у
зачецима" није у ствари ни "рационализам" ни "просвећење" у европском смислу: она означава "прве књиге", прве
грађане, прве почетке живота градског, и то са уским тери-
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торијалним ограничењем. И прве почетке "утицаја" Европе.
Од сада ће се сва књижевност развијати у двоструком знаку: као псеудоморфоза, тј. примање туђих облика, и као веза
са народним поетским стваралаштвом. Најчистији тип прве
је Доситеј, најчистији тип друге врсте је Његош.
Све што би даље следовало предмет је засебне студије, којој овде не може бити места. У том новом осветљењу и "романтизам" добија у нас сасвим друго значење, а не
оно европско. И "класицизам" и "реализам" и она сумњива
"прелазна доба", која су испомагала у невољи и која личе на
оне "претпостављене а изгубљене прстенове" у ланцу биолошке еволуције, и тзв. народна књижевност, са којом наши
историчари књижевности обично не знају шта ће, и све
формуле које су некритички и неисторијски биле преношене са Запада — разрешавајући се своје вештачке улоге. И
поједини писци и песници добијају свој значај и своја места
на потпунији и правичнији начин.
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Колико се из ових, само подстицајних и у главним
цртама овлаш извучених расматрања види, у историји српске књижевности постоји голема потреба за ревизијама.
Општи и битни разлог за њих лежи у томе што се налазимо
у времену чија битна обележја нису више несамосталност и
пасивност, незнање и ропство, обожавање свега што је западњачко. Време дозвољава Србима да се осврну на своју
прошлост мирније, слободније, објективније. Са осећањем
потребе да се за прошлост вежемо и са осећањем о будућем
стваралаштву које не може постојати без живе прошлости,
оживљене на слободан начин и растерећене свега што је
спутавало наш бистри, непомућени, родни поглед. Ревизије
о којима сам овде говорио захтевају много знања, много
труда, много студије, познавање духовне историје уопште.
Али, још много више, оне захтевају љубави, вере, поноса:
љубави према тлу и предању и прошлости, вере у тле и роднину, поноса који неће дозволити више слепу некритичност.
(првобитно објављено у ч. : XX век, 1938, књ. I, св. V)

Белешка о прештампавању, Вујићевог текста,
године - осамдесет година доцније…

2019.

Вујић се, као писац, и данас укрива, шесдесет и осам година после његове смрти (у егзилу), по једном, опскурном шематизму - по једној већ уходаној неоагитпроповској
инерцији. Зна се ко је за то крив! И ко је све то скрио од данашњих нараштаја. Практично, Вујић је у Југославији и
Србији био забрањен до штампања његове књиге (2006)
СПУТАНА И ОСЛОБОЂЕНА МИСАО. Овог писца треба
вратити у српску књижевност не декларативно, већ стварно,
објављивањем и његових других дела, и текстова, пре свега
– због овог, који се овде прештампава. Јер српска књижевност стоји више од седам деценија пред једним задатком
који је неизбежан, разлози су наведени у Вујићевом тексту.
То је један огроман посао, који не може извести само један
историчар, један критичар, нити једна група или „секта―,
макар и бриљантних књижевно научних умова. Није никакво чудо, што је на том путу „повратка― учинио известан
напор професор Димитријевић (који је, да подсетимо, пре
неколико година, у једном од часописа, изнео отворене замерке и захтеве за ревизије, рецимо, Константиновића „Философије паланке―). Надамо се да у рукописима из заоставштине пок. Вујића, које је предао Матици Српској недавно, има и непознатих текстова једног бриљантног писца,
који је на време умакао „револуционарним џелатима―, које
треба штампати, објављивати…
Ур.
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