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Напомена

Два огледа о књигама Александра Лукића
Први оглед
Крваве љупкости милосрдног анђела (О роману Маестро Пер Пјетро) 

написан је пре 20 година. Има око 90 страна. Ево, стицајем околности 
2020. се објављује први пут.

Други оглед
Капларско коло око популистичке метафизике (О лирици Капларског 

кола која је објављена 2020. године). Текст има око 30 страна.
Рецензенти су др Јован Пејчић и Душан Стојковић. Рецензије нису 

објављене у књизи. За мене је то повољно јер ја не читам рецензије да 
не би ме ометале у мом доживљају дела о којем пишем. Но, поред свега 
рецензенти уливају неку сигурност.

Извесну посебност видим у томе да су Мирослав и Александар 
браћа.





КРВАВЕ ЉУПКОСТИ 
МИЛОСРДНОГ АНЂЕЛА

(О роману Маестро Пер Пјетро)
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Ево три „монограма садржине“ (наслова) конкуришу за наслов 
ове моје књиге о роману Александра Лукића Маестро Пер Пјетро. 
Победио је први: Крваве љупкости милосрдног анђела (Оглед о роману 
Маестро Пер Пјетро Александра Лукића).

 За мене је значајно да је роман Маестро Пер Пјетро објављен 2001. 
године када и моји Прилози за биографијуа Ђавола. Имамо неколико 
заједничких тема, мотива у мојој књизи и Лукићевој. Овај мој рад о 
роману Маестро Пер Пјетро написан је ето скоро пре две деценије и 
стицајем различитих околности сада га објављујем први пут.

У овој књизи је и краће тумачење мога избора из поезије Александра 
Лукића. Да: краће тумачење и избор. Да – ја сам у 89. години и...

КРВАВЕ ЉУПКОСТИ „МИЛОСРДНОГ АНЂЕЛА“
(Оглед о роману Маестро Пер Пјетро Александра Лукића)

ТАНАТОС СА МАСКОМ ЕРОСА
(Оглед о роману Маестро Пер Пјетро Александра Лукића)

ПОЕТСКА КУЛА „МИЛОСРДНОГ АНЂЕЛА“
(Оглед о роману Маестро Пер Пјетро Александра Лукића)
 

„...Читалац је имела, може да сиса колико му се прохте?
Јер књиге се не пишу да заразе народ, никад већ да чита-
оца свикну да осети живот побеђени.“ 

(Маестро Пер Пјетро, 23. страна)

Можда сам узео тежи пут тумачења дела, романа. Од целине до це-
лине. Будући да у мом случају књиге мене бирају и намећу ми стил, 
начин писања огледа, покушаја.
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УВОДНЕ ВАРИЈАЦИЈЕ 
(Варијације увода)

„Мирјам“ – салонска патња и Милосрдни Анђео

 „Салонска патња“ наших писаца новоскарабуџене елите је и ре-
зултат досезања, у емоционалним мутацијама, до равнодушности и 
себичности... Ћифтинског лова... ловци на коњуктурно... Политикан-
ске књиге које су далеке од старог агитпропа и утилитаризма. Оне су 
само писане за неки лични приватни интерес дневни и могуће проме-
не и удварање странцима. Њихови синови и кћери раде за „Милосрд-
ног Анђела“ а они овде србују.

Наравно, увек има изузетака, увек има писаца болне истине тра-
гања... Један од њих је и Александар Лукућ.

Многе књиге писане за време бомбардовања и о бомбардовању су 
нека врста ратног „Мирјам“ у односу на књигу Александра Лукића 
Маестро Пер Пјетро. 

Мирјам – „љубавне“ књиге о рату, ратним „Мирјам“. Ћифтинског, 
конфекцијског, салонског јада, салонске патње. Можда због салонског 
рата, рата на дугме...

Коњуктурна патња и протесна окупљања.
Све у свему – живот пише књиге. Али да би живот писао књиге, 

мора постојати тај живот. А њега нема у ћифтинским, себичном, твр-
дичком духу. Картонске, књишке патње колоквијалне.

И протесна окупљања... и књижевне вечери у Босни и Хрватској... И 
против тога, и за и против, и запротив и противза... И за Хаг и против 
Хага... И све то у својим сочинненијима... И награде... И стисни и прд-
ни... И за и против... И пригодне песме и књиге, и запротив и противза... 
И за Косово... И за отписивање Косова... И за Војводину... И за... И за.

Но, сва времена имају такве. Нас интересују писци, истина о вре-
мену, интересују нас Лукићи.

Ликовни монограм садржине 
(Око Пиве – манифест уметности)

Око Пиве скулптура је извесна антиципација, прекогниција. 
Скулптора Мија Мијушковић и Александар Лукић су савременици, и 
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ако је велика разлика у годинама. Значи, постоји и ирационални дух 
времена који ствара и атипичних, индивидуалаца, неко јединство епо-
хе, правца.

Мислим да скулптура Мија Мијушковића, Око Пиве, је изванредна 
визуелна ликовна антиципација романа која говори о идеји романа. 
Свеједно је што је то више на неком несвесном нивоу, бар у детаљима, 
мада је акт светости у избору баш ове скулпуре присутан.

Скулптура има и несвесно, нехотице, неку синтезу еротског, сексу-
алног. Нека крајња економичност израза из прастарих времена: И уста, 
и мушки уд, и клиторис, и усмине, и ресица, и задњица, и језик... Дакле, 
екстремна синтеза креативна синтеза – ероса, уда, уста... вагине...

Наведимо бар нешто од симболичке супстанце која евентуално по-
крива идеје манифеста, програма... Реплике поетике. 

На пример око, уд, уста, вагина.
Останимо само на симболици уста и њене симболичке супстанце: 

Раздирачки, прождирачки, Вид Велике мајке... Гладна и светом све-
тамнећа земља... Суд говорне моћи, изушћивање моћних речи... Буди-
на доктрина.

Језик – глас божанства..., проповед..., змијска и фаличка симболи-
ка..., атрибут демона..., језик Бога беса... итд. 

Око – свезнање, свевидеће божанство, моћ, интуитивног виђења...
Да не бисмо разглабали, довољно је рећи да верујемо да читалац у 

овој симболичкој супстанци препознаје поетичке мотиве и поетске 
мотиве. Да не тумачимо друге симболе.

Жариште психијатријско, чвориште – визуелна поетска црна рупа 
са много импликација које покривају као ликовни монограм садр-
жине многе таме поетике тела. личности романа Александра Лукића 
Маестро Пер Пјетро. Поетике тела, метафизике тела коју тежи Мае-
стро да рационализује можда на нивоу свести ћелије.

Црна јама визуелно више је ждрело, прождируће... Око прожди-
руће реке „протока свега у манифестацији; проминуће живота... Река 
смрти... Свет промене. Ушће слутимо, другу област о којој се прича у 
роману Маестро Пер Пјетро.

Реч мистика етимиолошки се везује за појам танак отвор, мали от-
вор ране, уста. И реч поезија се везује за уста. (Наравно секундарно 
значење, тајна, тајанствено, мистика... мистеријум... поезија итд.)

Овде у Оку Пиве уста су не мало отворена, рана не мало отворена..., 
но, веома отворена и из ње је моћан језик, али не баш исплажен језик.
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Бонтон и зевање... показивање тајног места, уста... Интима.
Дакле, поетичка идеја – ТАЈНА ДО ДНА ТЕЛЕСНОСТИ. Физио-

лошка... нека поетика натурализма је на корицама романа Маестро 
Пер Пјетро. 

Можемо рећи да Око Пиве као једна визуелна велика црна рупа, са 
екстремном сабијеном поетском визуелном енергијом покрива пое-
тички, теоријски, целу књигу, роман, Маестро Пер Пјетро. Покрива 
бар у смислу ероса и архетипског. 

Читалац то тек схвати, види, кад прочита целу књигу, цело дело, 
мада све то наслућује од првих страна еротско – сексуални густиш, 
симболичка супстанца слике нам тумачи поетику дела... Ерос и Тана-
тос. Рецимо рањени, изопаћени ерос... но и сексизам и земља Драма, и 
Партија Титана, и сви ликови – све је покривено... 

Сигурно је свесно – несвесан избор за корице... Свеједно је ко је 
бирао. 

Негативно-утописка општост

Читалац мора упамтити да се град, држава, земља зове Драма.
Да бисмо били јаснији, ево извесних цитата са 25 и 26 стране 

који потврђују нашу тврдњу да је у питању симболика и метафорика 
Драме као државе из негативне утопије, као научно-фантастичне, 
бајковите земље, чудесне земље итд.:

„Расањен, Управник као кроз пауке точкова вири кроз завесе у 
небо, а затим у уснулу и нагу Олимпију, у њену светло кудраву печур-
ку између ногу. Позу Анђела са сузама из Маестровог сна има непобе-
диви, потсећа на бочицу са цуцлом кад започе реторску тираду:

- Драма има све атрибуте државе? Заставу, химну, владао-
це. Ма какву маглу ширили пропаганисти, Богу је иза леђа, 
слепо црево! Час је град, престоница, а у суштини је једна 
велика Балканска селендра. Његови житељи се разумеју у 
лечење пуштањем крви, засецањем ушију. Предање каже 
да је Драма била небеско село наших предака, старија од 
два живота птице Феникс, давно када су многи народи жи-
вели под туђим именом. 

- Може ко да нас чује! – опомиње га расањена Олимпија. 
- Ни гробови на жалост. Данас Драмом управљају партија и 

вођа. У реч Партије се не сумња...“
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Можда мало засмета апстракција, општост – „Балканска селен-
дра“ и „Гулаг“, Дунав. Значи умањују негативно утопијски смисао. Сви 
остали атрибути, особине државе Драме су изванредни детаљи: „не-
видљиви одред политичке полиције“, „непријатељ не мирује и не спа-
ва“, „иако су унутрашње границе најопасније“, „чувају се на мору, чак и 
тамо где је море пресахло“. 

Кад би Радоје Домановић конкретизовао, умањио би сатиричност. 
И Домановић и други писци чудних земаља, негативних утопија. Да 
им не ређамо сада и овде имена.

Да кажемо – еротска арматура, сексуална арматура, негативно 
утописке државе је функционална у смислу пораза, у смислу беле куге..., 
нестајања Драме: „кидала је стидне длачице са свог олимпијског хра-
мића и пружала му да их мирише прикљештене међу прстима! Сита 
пред улазом у Драму раскречила се, и колена јој светле, већма обасја-
вају папир из кога чита Пропалом писцу, који снажном ручердом чува-
ра гробља стиска црвени главић, као да му је отсечен доњи део кожице 
са уда из кога бризга мушко семе“. 

У сплету мотива је и манифест мотив, мотив поетике: „Ако са 
женама мораш, са писањем не пожуруј – уз жене кајање брзо дође и 
прође, а кајање због написаног остаје за увек! Гулећи красту онога што 
јесмо... У нама се сабрао свет и време; споре се и сажимају у тачку. 
Смрт се та тачка зове. Нисмо се уплашили видевши је. Гледамо у њу 
и видимо сузу.“

Песништво и вечност!?. Изванредна слика бића песника- „гулећи 
красту онога што јесмо“. Ништа мање није моћна и мисао о песни-
ку:“у нама се сабра свет и време“. Равна је оном Гетеовом:“Ја сам ко-
лективно биће“. Ево малог чуда метафизике: „Знам да смрт презире 
бајке и приче у којима је све вечито и бескрајно“ итд. 

Лукић је пошао од ширег ка ужем, од општег ка посебном: ликов-
на синтеза поетског, уметничког-музика, књижевност као умет-
ност-жанрови. 

Скулптура крајње економична у изразу као древне богиње рецимо 
војвођанска богиња статуета с једне стране жена, а са друге мушки 
полни орган. Значи, крајња економичност у изразу. Као таква је неш-
то што је функционало за садржај романа. Није мртва слика као што 
имамо многе мртве слике на књигама наших писаца слике као вашар-
ске удаваче. 
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Технички изазов

За мене је извесан технички изазов то што Александар Лукић није 
дао наслове главама Романа, није их обележио ни са бројевима, значи, 
нека превласт белине – „трансцедентално; неиздиференцирано“ над 
„насловом“, „насловом бројем“... Можда су то визуелни наговештаји 
апокалипсе, дакле – „судбине и смака света и стварању новог света“. 
Дух древне апокалиптичне литературе, Персије јевреја. Потсетимо 
се: „аутор... обично у сну, или у потпуној мисаоној одвојености од све-
та сагледава небеске тајне које му тумачи какво небеско биће.“

Поетска поетика 
(манифест Роман)

Ретки су романи који се могу назвати Манифест, поетички роман, 
„Роман о роману“. Дакле – програмски роман Маестро Пер Пјетро је 
такав роман. Роман и о психологији стварања, процесу настанка дела. 
Свест о креацији. Није у питању шематска обзнана, проглас, јавно 
речена поетика. Но, све је то у мрежи реално метафизичког трајања 
Маестро Пер Пјетра. Значи, манифестатор – откривач, објављивач 
више имплицитни у крајњој линији. Ипак лако је видети смисао об-
радованог о поетици. И кроз речи Пјетра, писца, и „сведока“ (цитата).

Роман доживљавамо и као реприку на многе изме, на силу из-
мишљене о неком „радикализму“, о неоавагадизму коме су иначе 
склоне сателитске литературе, писци из друге руке, литературе свет-
ских провинција. Они не знају, боље речи не осећају, да се уметност 
не развија за разлику од науке и технике. Па ако је и тако, онда и нема 
радикализма. Многе технике ко зна од када постоје. Назови иновато-
ри форсирају „радикализам“ технике које ко зна од кад постоје. Руски 
формализам је то углавном добро објаснио. 

Но, овде је важно рећи да Александар Лукић као и Мирослав Лу-
кић не прави поетичку драму од поступака, „технологије“. 

Разни манифести и правци, и школе, и покрети, и струје, никад 
нису шематизовани грубо, са тачкама...

Не ширимо тему. Поновимо роман Маестро Пер Пjетро доживља-
вамо и као спор, распру са теоријским мишљењима. Ми ћемо током 
овога нашег рада на неке распре указивати без детаљнијег улажења у 
проблеме поетике.
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Рецимо тако: распра „вечног“ реализма који заступа Пјетро (пи-
сац) и друге теоријске варијанте поетичке и уметничке и песништва 
и жанрова.

Есеиста интимно дирнут

Ево, на петој страни романа је пролошки текст, увод, али без нас-
лова, па ни броја нема. То смо, као што рекосмо, схватили као технич-
ки садржајни изазов у смислу теме трансценденција, белина.

Интимно сам дирнут јер сам сличан текст написао и требао је да 
иде као пролошки текст једној књизи, али из разних разлога се то није 
десило. Лукић „овај живи књижевни споменик“ посвећује безгранич-
ној уметности приповедања. Помиње изричито: „све пропале писце 
Балкана,“; „Апостола Гогоља до твораца апсурда“; и сујетних самозва-
наца: занимљивих дубина препуних црног хумора: Посвећује се да-
кле највишем и најидеалнијем – високим ступњевима у безграничној 
уметности приповедања: часним и пропалима, правди и неправди... 

„За сведока“ (цитат) узима Пушкина (Моцарту): 

На земљи нема правде, кажу сви,
Но нема је ни горе, то је јасно

Тек онда, већ у науку упућен, 
Ја се предах чару стваралаштва.
Почех да стварам, али тихо, кришом;
О слави нисам смео ни да сањам.

Треба да кажем да ово што говори Лукић је сигурно „из главе цје-
лога народа“ (Његош), уметничког, песничког народа. Као што рекос-
мо и Лукић је „колективно биће“.

Сигурно је да је из мојих књига, нарочито, из Прилога за биогра-
фију Ђавола и Голешке Богиње, могу на ову тему саставити целу књигу. 
Али, ово што говори Александар Лукић са Крунским сведоком, цита-
том из Пушкиновог Моцарта је језгро ствари. Поетичко језгро, језгро 
естетике.

Наше време обилује „самозваним песницима“ брбљивцима естрад-
ним и онима који су у сенци. Толико има таквих да сигурно треба пи-
сати паралелну, нову историју књижевности; не естрадно-политикан-
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ских литерата, наметљиваца из друге руке литерарне. Да – „светиња 
приповедања“.

Чини ми се да доста знам из живота, са промоција о којима сам 
и писао из објављеног уопште о многим видовима писаца, литерата, 
аматера, од „апостола“ до „сујетних самозванаца“ скрибомана. Али 
Лукић је са мером спектакуларно дао синтетичну општу слику таквих 
писаца.

Смирена полетност и књига без будућности

Лукић прича са неком смиреном полетношћу. Са неким ромором 
полетним. Можда таквом осећању читалаца доприноси и сам наслов 
дела Маестро Пер Пјетро у коме је велика фреквенција вокала и овог 
борбеног Р, које је при крају ове три речи. Значи на ударном месту.

Поетика, манифест жанра. Не могу а да не кажем и овде да има не-
чег заједничког између мојих књига и нарочито Прилози за биографију 
Ђавола и Голешке Богиње и ове Лукићеве књиге. Па и књиге Миросла-
ва Лукића Ујкин дом, заједничко и у тематици и у ставовима: Поетика, 
Бела куга, Мистика, Снови, Крв... 

Треба да кажем да бих ја у тумачењу снова радије ишао преко те-
лесности (бактерија и вируса, свести на нивоу ћелије). Мада су Лу-
кићеви снови (Пјетрови), више у функцији поетике и социјалног. По-
мињање Исидоре: 

Ко не верује, нека прелиста Посвету књиге, чије прво издање Ма-
естро поседује у великој породичној библиотеци: КРОНИКА ПАЛА-
НАЧКОГ ГРОБЉА. 

И цитирање је функционално у више смислова, али и у смислу Беле 
куге. Но ево навода:

„Ипак Маестро помишља да је свеобухватна повест Драме могућа. 
У дугим ноћима док пише Књигу без будућности, буди се из кошма-
ра... Народа што глас о тиранству подупиру и шире... Међу њима су 
авети, слути, много острвљених и несмирених душа, са наоштреним 
секирама и ножевима... Да се одбрани од језивих слика, Маестро им 
довикује, загонетне формуле, као Балканска пророчица бајалице бо-
лесницима: - Дивите се, занемарите крви и пљачку, вечити ратници и 
пљачкаши... Писац Књиге без будућности је уснио и свеца или Анђела 
са фењером у руци.... Маестро пише Књигу без будућности, сањајући 
сан о свеобухватној хроници...“
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Значи обриси мистике, реалне метафизике тананијих видова со-
цијалног и поетичког. Сврховита је и употреба речи Драма (као об-
ласт) и као Драма. „Судбина Књиге“ „Књига без будућности“. Овде 
рецимо и то да је Драма област у Грчкој везана за нашу националну 
прошлост. Овде у роману Драма – Земља, Држава... негативно уто-
пијска, чудесна. Неке врсте Страдије.
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У ВРТЛОЗИМА ЉУБАВИ ПЛЕМЕНИТОГ АНЂЕЛА
(Драма Драме)

Симболи и „запете које певају“

Симболика и метефорика ипак не загушују смислове, бар наслући-
вање смислова, упкос чињеници да свако дело има ИКС значења. И 
сам град Драма (Држава), историјска област... И све у сплету управни-
ка гробља зрачи подтекстом, белином (трансенденцијом међу редова, 
маргина,“запетама које певају“ итд. 

Дакле, зрачи оним што се у лирској песми зове „блажено стање“, 
нешто што није нулти степен, није фабула. 

На једној сцени су из света старог времена и нашег и других и са-
дашњег времена: Дискобол Непобедиви, управник гробља... управник 
музичке школе „Стравински – Дискобол непобедиви. Слуша духове 
неострвљених станара покушавајући да њихову потресну судбину по-
веже са Бетовеновим Слутњама“. 

...Из разних области духа.
Све има неку мистичну сенку реалне метафизике Лукићеве и есеји-

стички стил огледа се и у томе што њихове квалификације ликова де-
лују као тумачење ликова... Није дозволио као што се ради у романима 
других епоха и других писаца да личности делују. Ми констатујемо 
поступак, не дајемо предност ни једном поступку. Боље речи Лукић 
је дозволио да личности делују на специфичан начин примерен садр-
жају времена и песниковог духа.

Можемо рећи: запањујуће богаство квалификација личности. Као 
на пример Олимпија Еросова: 

„Засад од персонала гробља на располагању има једино Олимпију 
Еросову, професора биологије, савесну продавачицу свећа и башто-
вана гробљанских алеја. Њу у којој крв кључа жешће од паре у лонцу, 
што по драмском обичају чекаше годинама запослење покушавајући 
да путује на запад... Рођена је ако то нешто значи као дешњак у обе 
руке, не уме да обузда мисли, не слутећи да су мисли, најљући неприја-
тељи ако их човек јавно саопштава. Специјалиста у познавању држав-
ног трбуха, наслеђа завичаја Драме.“

Можемо још рећи да многе те квалификације говоре у ствари о 
тривијалним духовима, писцима из „друге руке“, књишким људима: 
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„не уме да обузда мисли, не слутећи да су мисли, најљући непријатељи 
ако их човек јавно саопштава. Малограђана домишљат свет, туђе мис-
ли ките по свом аршину, од искре праве ватру, од анегдоте легенду... 
Поседује знања стећена искуством и студијама, и умећа беле магије 
наслеђене од предака са којима успешно игра јамб, оспоравајући до-
садашњу пирамиду политичке тврђаве“.

О њима, о таквима каже и ово:
„То је задатак за писце књига које имају будућност, савремених 

писаца, који уз чланску карту Удружења књижевника поседују и то-
божњу моћ видовитости, камелеонског прилагођавања и смисао за 
прорачун правца ветра који гура у леђа... Сву безначајност садржине 
Старог и Новог Завета, устава, Манифеста и Програма овог света који 
углавном служе да поробе људски дух. 

Драма... Владајућа партија Титана... управа гробља, персонал 
гробља... Једина Олимпија еросова и у њу се уселио враг... Генерали-
симус партије Титана итд. – својеврсна негативна утопија. Страдија:

Али и поред нареченог народа Драме и залеђа, окупља се око 
Олимпије еросове уздајући се у моћ њеног светог беломагијског знања. 
Долазе јој људи отуђени од Бога и верници што још увек полажу у 
Његов наук. Нарочито сујеверје и очајање иду јој на руку. Такмичење 
са Господом и 2ооо год. вере не пада јој на памет.

Релација Она (Олимпија Еросова) и Бог су нешто што ме интимно 
дира. Моја књига Прилози за Биографију Ђавола објављена је исто 
2оо1. год. Не, нисмо се познавали и знали. Нека се читалац присети 
нашег тумачења Ока Пиве са корица романа Маестро Пер Пјетро и 
нека у неку везу доведе са овим: 

„Није човек од раскида, тековину одевања, преслободног за Дра-
му и драмско залеђе прихвати од Партије и Питона: Носи мини 
сукњу. Лелуја се покретни излог њених телесних чари; а чињеницу 
садржану у избору кога ће пустити међу ноге стекла је стрпљиво 
сама. 

Дискобола непобедивог на пример спречена да љуља куковима 
драмским улицама, припусти једне ноћи, када оста са њим у гробљан-
ској канцеларији. Не обазирући се на тресак громова и непрестано 
пљуштање кише...“

Имена личности дају неку општост овој својеврсној утопији, али 
лако препознајемо и наше конкрено друштвено биће или како би се 
рекло филозовским језиком Тубитатак:
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„Припустила је међу ноге претпостављеног, не обазирући се да му 
руке дрхте немирније но вага за децу, вероватно због Бетовена, а биће 
по најпре зарад истине да је заклет нежења. У Олимпијски храмић 
га је припуштала повремено и касније када стече новог љубавника 
– агента политичке полиције, Сервантеса, сигурног и породичног чо-
века – мужа школске другарице – Председника Партије Питона Дра-
ме, колико јучерашњег божјег извршиоца. Мудра жема попут извора 
нађе начин да пробије Свете Санкције и непочинства из њих проис-
текла.“

Лако је експлицирати и „белу“ „црну“ магију пре свега као биро-
кратске мистификације (да сада не теоретишемо о бирократији и би-
рократијама).

Делови романа као ови говоре да ми нисмо сами, усамљени: 
„Успева да покаже болесним људима сву безначајност садржине 

Старог и Новог завета, Устава, Манифеста и Програма овог света који 
углавном служе да поробе људски дух.“ 

Као нека општа слика психијатријска за моћне: 
„Ето од њега дрхи цела Драма не треба му оптужба да хапси кога 

хоће и кад хоће; Има власт над несретним живим створом, и ето, очи 
у очи, у мету испред носа гађа ћорцима, силан и славан не може да 
погоди рупицу на рогу а некамоли рупицу на фрули.“ 

И поред општости духа негативних утопија Лукићева књига има и 
делова који су, да кажемо грубо, у техници, стилу класичног реализма 
деветностог века (па и критичког реализма), боље рећи „вечног“, ре-
ализма. Можда је за ово тврђење веома погодан лик библиотекарке и 
књижевне сеансе, и уопште сплет мотива око ње. Она има 38 година. 
Ту се и сусрећемо са Маестром Пер Пјетром који има велику личну 
библиотеку:

„Ван сумње прворазредни куруиозитет Драме чини приватна би-
блиотека Маестра Пер Пјетра. Власник непроценљивог блага, је и 
поред такве чињенице редовни члан Градске библиотеке, посетилац 
без изостанака на књижевним трибинама. Оно ако чемо ни по бабу 
ни по стричевима, нероткиња га запази поодавно и са истанчаним 
њухом препозна у њему песника, заклопљеног попут миша у мишо-
ловци. Изван крутог протокола да непознаница легне као поклопац 
на лонац а да не поткуси петлу реп, распитала се индискретно међу 
чланова Партије Питона о њему не изненадивши се када упућени ре-
коше да је пропали писац. Тај деценијама прежи шансу за запослење. 
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Да би преживео, предао се занатима што му наследно струје у крви. 
Да не остане током зиме гладан, руши дотрајале зграде из 19. века и 
рашчишћава терен за куће које ће тек озидане красити наредни миле-
нијум. Зида искључиво куће од белог кречњака, завареник шије хаљи-
не и костиме на мајчиној шиваћој машини за ансамб градског ама-
терског позоришта. Томе иде све од руке. Калеми воће као да лећи ве-
неричне болести. Његову биографију која се сме претакати као вино, 
не вреди помињати јер јој још нико није могао сагледати крај. Што би 
требало да значи да у најдубљој конспирацији наводњава своју башту, 
чекајући да узрасте Књига без будућности – књига коју нико ни у Дра-
ми ни у свету не би објавио.“ 

„Маестро пер Пјетро“, претставља породични надимак који је 
породица и Драма прилепише пропалом Писцу. Како прстом по-
казује на жену која је без имања ступила у брак, чаршија тако и на-
димком обележи потенцијалног јунака да не би штрчао. Прополи 
писац је по чувењу, син угледне изумрле грађанске фамилије, до-
сељене после Првог светског рата у Драму у којој сазидаше за оно 
време лепу варошку кућу. Рођен је у спрано лето 5о-тих. Да памти 
прве тренутке живота сетио би се да су пегаве крушке караманке 
опадале ноћу с грана у часу његовог рођења. Али човек не памти 
догађаје које мора, већ датуме које сам изабере. Лако је памтити оца 
и очевог оца, које одведоше као псе везане на ланцу у познати каза-
мат Драме. Њему ни данас не представља потешкоћу да се присети 
телеграма пристиглог у време када беше ђак основне школе научен 
да сриче слова и брише слине о рукав – преминули су писало је у 
телеграму; сахрањени о државном трошку на казаматском гробљу 
1955. 

Породичну несрећу није умела једино да поднесе његова мајка са 
увенулим образима налиг цветовима камилице. Окачила је коно-
пац о врат, неколико дана после даће, у мрачном подруму варошке 
куће, где дивно расту лишајеви маховине потсечајући на подеран 
чобански гуњ. За несретницом није имао ко искрено да заплаче. 
Рођаци је сахранише брже но лопови. Кад се прашина слегла и на 
гробу израстоше калопер и трава, ујак му рече: Маестро Пер Пје-
тро, чувај се! Рђав дан си дочекао. Постао си усамљеник од оца Са-
ваота; Бела врана!“

Можемо овде рећи да је овде симболичка супстанца Титана нега-
тивна, што значи – „убитачна моћ таме и женског, земаљског прин-
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ципа“, а не „атрибут Аполона као сунца навладатеља таме, и као змија 
мудрости“.

Значи, партија Титана. И још: „Онаније“, писао молбе“, али на од-
говор као и на куково лето мора да попричека“, „двадесет година чека 
запослење“, пише књиге и дневнике без краја“, сви му се чуде“, Драма 
верује да се повукао са годинама...“

И:
„Не зато што је мана Господња видљива на њему, напротив! Подале 

му се расне жене, чија имена и данас у Драми у мушким главама иза-
зивају повишену температуру. Кад би га ко цинично упитао, мисли ли 
да оснује породицу, одговорио би јасно и гласно: „Моја породица су 
рукописи, Књига без будућности!“. Ко да му приговори? Без гатања у 
дугмета, он зна да је за седлање рођен сваки мушкарац. А он није хтео 
читавог живота да виси о жени, закачен попут торбе на седлу. Велики 
Господ и недокучив, ко је успео да Му пљуне у лице?“

... Бела куга... и згуснути гнев на Бога. 
Ето, верујем да сам читаоцу претставио насловног јунака књиге. 

Да га видимо и поред општости универзалности негативне утопије 
(Земље Драме) и као претставника наше земље наше велике Драме и 
драме. Наравно не рашчишћени су рачуни с Богом па и Пропалог пис-
ца Маестра Пер Пјетра. 

Изгледа да је овде негде експозиција завршена. Зна се, да нема чвр-
стих граница између етапа, фаза, развитка, епске и драмске радње. 
Наравно, уз то се мора имати на уму да је модерно време (20. век) на-
рушило „светињу приповедања“ па тиме и хронологију и фазе, етапе 
развитка епске и драмске радње. 

...

Постоји неки иронични стил углађености, аристократичности 
који је мотивисан садржајем и самим надимком који му је прилепљен 
у породици. Мотив „пропалог“,“ тајног“ писца имамо и у Ујкином 
дому Мирослава Лукића.

Еротски – секс доживљаји су ипак неки видови даха беле куге, 
отуђења. Па не би се могло рећи – сексизам... Секс – еротски призори 
су са неком љупком грубошћу, робуснији, да кажемо натуралистич-
кији но код Мирослава Лукића. Наравно, није то „чисти секс“, еротика 
ради еротике. Секс – еротика у сплету друштвеног бића лика, Пропа-
лог писца Драме (града, државе, малог места). Но, ево детаља: 
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„Управница Народне библиотеке, тзв. добротворка месног аматер-
ског позоришта...

- најчувенији сте Пропали писац нашег језика, рекла му је 
без околишења – Наставите са писањем!...

- страх и трепет од жене, кључа као лончић на ватри... 
- узми ме, кукавицо! – рече – Узми ме, Ти немилосрдна Фрој-

дова чврстоћо времена! Пробуши ме као ексер чамову да-
ску!... Умољчао си се поред безбројних књига на полицама 
потресније од мене... иди управнику градског гробља. Тамо 
те чека грађа за твоју свеобухватну хронику... Са снагом 
бика, штета је да живиш као лудак! Да не окасни на саста-
нак Партије Питона, где се најчешће претреса празна сла-
ма... Није отишао у купатило да спере сокове председнице 
Партије Питона и гумарабику мушког семена, но устаде го 
ко од мајке рођен, из једне од фијока радног стола извуче 
свеску тврдих корица и поче да пише.“

Поштено говорећи веома је тешко после толиког броја дела у нашој 
и светској књижевности дати нешто ново о паланци, о малом месту, 
о малограђанском духу... Да не ширимо причу... Право да кажем за-
пањен сам тиме како Александар Лукић налази ново, види ново, не-
речено... Боље рећи све је познато, све је ново. Да – степен развитка и 
специфични услови дају и нове видове малограђанског живота па и 
малограђанског живота Драме. На крају и дијалектика не поновљиво-
сти егзистенције. Но ево цитата:

„Слуша суседе по двориштима како препричавају историју јуче-
рашњег дана, страсно и површно, попут већине познатих писаца и 
скрибената. Што је пропуштено, надокнадиће се. 

Маестро добија посао (преко везе, управнице библиотеке) за чува-
ра гробља Драме: 

- Управник мртвих душа лично! – рече он.
- Маестро Пер Пјетро – да га и мртви могу чути, понови 

Пропали Писац
- овде гости стижу са ногама окренутим напред. И млађе 

сам испратио на Онај свет! Никада није касно да убијете 
уосталом! – настави Управник. – Шкљоц! У Драми би сви 
били задовољни и Господ намирен!..

- Партија нас гута као Питон пацове. Појешће нас! Биће вај-
де. Угојиће се гробље...
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- Олимпија! – грми управник. Груди му се надимају као ко-
вачки мех...

- Упознај чувара гробља! – рече јој Непобедиви гледајући 
стреху бркова. 

- Олимпија! Продавачица цвећа и баштован – изусти она!“
Овде негде, као што рекосмо, завршава се експозиција – када се 

запослио на гробљу и почиње да пише у капели. 

...

Маестро Пер Пјетра, сада чувара гробља, Пропалог Писца, 
по наређењу управника гробља Дискобола Непобедивог упознаје 
продавачица свећа Олимпија, упознаје га са гробљем (нека синтеза 
свих гробаља). Маестро у капели налази књиге и на странама једног 
Евангелија почиње да пише:

... 

„Читалац је Имела, може да сиса колико му се прохте! Јер књиге 
се не пишу да заразе народ, никад, већ да читаоца свикну да осети 
живот побеђених. 

Зашто смо рођени? Да лежимо као кокошке са вечери на дрво, 
гдје која стигне? Да будемо само вечна публика?

Слушајте, живе душе, крикове градова и крикове гробова! Кри-
кове љубави, што вековима јесте опружена и занамарена. Оснажи-
те је, начекала се! Ми нисмо рођени да једни другима отсецамо руке 
и носеве, ни да тражимо утеху у цркви, где се показују слабићи!...

Док му се рука не умори и док зевање не запрети да му разва-
ли вилице, записивао је реченице. Пре првих петлова, уснио је на 
мах Анђела са сузама. Чинило се да Анђео суши животињско месо 
на сунцу, или пак да скида крљушт са рибе на каменом насипу, по-
нављао му је што је већ био рекао:

- Треба да наставиш да пишеш!
- Коме?
- Становницима полуострва, Маестро; Драме, ове драме 

надутије од болесне бешике, ма које Драме? Повест мора 
бити испричана! 

Ако осрамотим име Драме, име јунака, породице – вредеће тру-
да. Барабе су то већ учиниле не питајући за цену!.

Погледајте!
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Обрати се Чувар гробља излазећи из капеле у ноћ гробовима у тами –
Од те срамоте и мољци су јачи.
Загледајте им се у лица! Живе у лудилу!
У мору Азијатском и Европском. Не верују на реч – ни Мухамеду 

ни Христу.“ 
Читалац примећује да смо за мото ове наше књиге о књизи Мае-

стро Пер Пјетро узели почетак овог навода. 

...

Олимпија, продавачица цвећа држи лекције...
Не могу да не изразим овде неку радост већ по други пут што 

има доста мотива који су присутни и у мојим Прилозима за био-
графију Ђавола. Нарочито, у детаљима. Важно је да су обе књиге, и 
многе друге, објављене 2001. године, а писане су сигурно нешто ра-
није. Ту је и неко објашњење да књиге о којима пишем мене бирају 
а не ја њих. Али ја у њима тражим себе. Ко зна дали је у овом случају 
књига Маестро Пер Пјетро погрешно изабрала...

Оплемењено познато

Слике малог града Лукић увек, да кажемо уобичајено, освежи. 
Ерудитност оплемени, рањава лепотом, очуђује. Дакле, увек је у 
питању Александар Лукић па и када је у питању „женка немачког 
овчара“ –“Лајка“. И кад размишља о Балкану, и кад уплиће Бога, 
случај... кад своди рачуне Маестро (38 му је од живота) и увек, увек 
је свој, нов, истиноносан:

„Ко може данас рећи да има пријатеља, а да не јаукне?! Ко сме 
рећи да зна праву Истину... Ни да умрем ни да живим. Тако се 
осећам већ дуже време... Наравно Балкан има душу, али је она изну-
тра шаренија од лептировог крзна... Мртви су, дакле најискренији 
пријатељи; што је било било је, научили су нас вечним лекцијама.“

 Маестро умује не оптерећен национализмом.

Сиже и поетика  

Ево подужег цитата који ће и читаоцу овог мог рада помоћи да 
схвати сиже Лукићеве књиге и његове поетике и погледа на савремену 
књижевност:
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„Ето и овакве редове Пропали писац бележи у гробљанској капели, у 
Књизи без будућности. Одан писању он не излази из капеле данима. Ако 
осети глад и жеђ прошета између гробова. Где увек има печене јагњети-
не и прасетине, хлеба, колача, вина и пива, минералне воде, намењених 
душама покојника. До миле воље, може да се наједе свеже спремљене 
и квалитетне хране. Становници Драме и Балкана, поштују неписана 
правила најдревнијих обреда из култа мртвих, покојницима намењују 
најбоље дарове. Да хоће без муке може прикупити разне ђаконије и по-
нети их кући да му буду резерва за седмицу. Плата му остаје недирнута. 
Он може као и остали становници Драме летовати на Бахамским остр-
вима, или да оде на крстарење бродом Средоземним морем, на пут око 
света, или на пецање амура и пастрмки у Сибиру; међутим, Пропалом 
Писцу не пада на памет да искористи годишњи одмор, јер, опседнут је, 
ако се тако може речи писањем свеобухватне повести. Нестрпрљивог 
читаоца ваља упозорити: Повести су сумљива храна!

Описати један крај, село, засеок, шумарак, а не камо ли државу, по-
луострво, логор – време прошло, време садашње, и будуће достојно је 
пера, и у томе су се окушали многи, обелодањено је на стотине књига, 
испуњених углавном делимичним истинама, које и Маестро, често, 
спрам пламена свеће за олујних ноћи, гута у гробљанској капели, као 
горку алву. Стотине романа написаних у другој половини двадесетог 
века прочитао је, захваљујући занимању ноћног чувара гробља, једина 
корист од те работе беше, да их је брзо заборављао.

Читалац треба да зна – оно што је Маестро наслућивао повест 
диктира и пишу победници. Према томе, у њој нема ни зрнца истине 
о трагедији поражених и изкорењених. Савремена књижевност коју 
књижевни критичари и историчари, професори дебелих универзи-
тетских гузица са савршеним смислом за литерална кријумчарења, 
проглашавају за модерну и вредну, претставља инвентар великог от-
пада. Ругобу и страву устоличених и канонизованих романописаца и 
песника, као и диктатуру чутње која једино може произвести шкарт 
и сурогат, а не књиге вредне памћења. Дволични уметници не могу 
створити Арханђела вредног сећања најближих потомака! Треба их се 
чувати, као и мрежа и пипака политичке полиције, укратко пуца пр-
слук Маестру за све те тзв. вредности хијерархије наметане деценија-
ма од Универзитета, Академија, Института: Све ће то бити просејано 
на финим ситима времена. У крајњем исходу, срећа је да се може ви-
дети бедни резултат „религије паса“. 
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Не могу а да не поновим, ко зна који пут: доста заједничког има у 
темама, у ставовима између мојих Прилога за биографију Ђавола и 
ове књиге Лукићеве – Маестро Пер Пјетро. 

Сазнајемо о претку: 
И мозгови су тетовирани, милиони и милиони мозгова у XX веку! 

Тетовиран је Балкан... Енденитских нететовираних људских инди-
видуа, као тетовиран Дамахов маћ... У Русији називају „самоиздат“... 
Шта је остало од Прадеде Маестра? Легенда о великом заводнику и 
мећкару? Прича да је био двометраш аристократског соја, као један од 
руских царева... Оснивач легенде и наше посебне породичне заветине. 

Ероткса минуциозност и оштрина 

„У капели пише а у дому га чека управница библиотеке:
Драма спава чврстим сном. Маестро напусти писање и капелу и 

пожури у дом свој, брада му је већ била израсла... У кревету међу чар-
шавима миришљавијим од листова дуња под Управницом народне 
библиотеке – председником Партије Питона Драме, као слепи путник 
преко океанског брода он лежи. Одкуд јој толика снага, чудио јој се, 
и жеља да га исиса од једном без задршке као жена која је у животу у 
које у чему окаснила?

- Забрањујем ти да убудуће спаваш у гробљанској капели, 
нека то чине наши бескућници којих је одувек било и биће. 
Ти имаш дом, службу и обавезе. Имаш свој кревет и богату 
приватну библиотеку; ми тек треба да прегледамо тих 2о 
так хиљада књига, и проберемо наслове за фонд Народне 
библиотеке. Ја сам за то стручњак! – Тврди пазар библио-
текарка стежући му шаком спласнути уд. Запни Маестро!. 
Још, Још! нек се из мене цеди мушко семе! Кад пођем да ми 
накваси чарапе.

- Тигрица ни у купатилу не мирују, док се низ секиру њеног 
тела стропоштава вода.

- Долази овамо, балкански војводо – наређује.
Пропали писац мокру и нагу управницу затече, да држи у руци ње-

гов бријач: Хоће ли да га закоље? Таман посла! Насапаљуња му лице, 
богме насапуња му испод пупка слеме. Брије брже и педатније од ва-
рошких брица. Ко да мари за посекотину изнад уда? За месечев пејсаж 
испод трбуха.
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- Полизаћу ти ране пропалицо – не брини, језиком ћу их за-
лечити.“

Оба брата (и Александар и Мирослав Лукић) показују извесно 
мајсторсво у опису еротског – сексуалног. Доживљеност да ли маштен-
ска или стварна, свеједно је. Мирослав је тананији, систематичнији у 
драматици тела. Александар је бучнији, сировији и суровији... Ближи 
је натурализму... Ја сам говорио о разлици, не вреднујем. Ни један вид 
сам по себи, као ни тема није гаранција за вредност – ни минуциооз-
ност сексуално еротска ни оштрина и груба љупкост натуралистичка. 
Метафизика је убедљива, метафизика секса, је убедљивија јер је исти-
ноносна, дакле има у себи научности, научну употребљивост. Но, ево 
детаља: 

„Услед ратова, пустошења и пожара претрпљених од оснивања, 
Народна библиотека нема многе драгоцене старе књиге. До њих се 
мора доћи стрпљивим трагањем. Долазила му је, редовније, после па-
узе за доручак, или пре паузе одређене за ручак... 

Након многих месеца труда, она није прегледала ни трећину при-
ватне Маестрове библиотеке; једва да издвоји стотинак старих и рет-
ких књига. Али, нешто се ипак променило. Дрчна и самовласна каква 
већ јесте, захтева да је задовољи, књишки речено, као Наполеоном 
коњаник, обучену; он је носи по соби, окачену о рамена као хармо-
нику. Проредила је и доласке, два месеца не посећује пропалог писца. 
Дигла је руке од њега. Он помишља да га се коначно заситила, чему 
би требало да се радује. Међутим, свикнут да се на њој причешћује, 
кочопери се ко сврака граблљивица. Пада му на памет помисао да оде 
у библиотеку и потражи је, јер му, нека нам буде опроштена припро-
ста паланачка синтагма, двомесечна нејебица удари у главу. Удаљио 
се од писања дневника и Књиге без будућности, све чешће изостаје са 
посла, али то нико не примећује. Сатима лежи на кревету, са рукама 
под главом, тупо зурећи у таваницу, као да су се тамо нацериле шкрге 
управничине вагине...

На масивном радном столу испружени натежу се тамо – амо као 
кракови шестара, све у шест, Бетовенов следбеник и Олимпија чудо-
творка! О, о, о! Да им не држим свећу ушуњао сам се и сео под прозор 
обрастао пузавицама, да им што каже народ чува стражу!. Боже мили, 
дивног ли чуда!

Беломагијска светица вришти као да је хиљаду прутова боде по го-
ломе телу, а непобедиви се клати и напиње као остарели храст на ве-
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тру!. Не, постиђеном Пропалом Писцу бубња у ушима, да не лажемо, 
и он као мртвац осуђен да буде опеван у капели, урони у свеобухватну 
хронику Књиге без будућности.“ 

Наравно, сцене полног односа у капели су дуже. Убедљиве су, сли-
ковите су са значајним детаљима, драме, гробља, детаљима живота и 
смрти. Пораза и тријумфа упркос филмској познатости.

Ништа мање писац није убедљив у опису губљења невиности: 
Анђела Роза десетак дана долази редовно, тачно у 10, а одлази ми-

нут пре два. 
Њу је послала управница библиотеке да пописује књиге у библио-

теци Маестра Пер Пјетра. Нека сурова и сирова тананост са духом и 
дахом народног. Но ево одломка:

„Интилигентна и практична девица: раширила је бокове, савила 
колена, настојећи да се намакне. 

- Јој, што је лепо, јој, јој, јој...
- Док њена дражима раздевичења, тражила је рукама 

Маестрове руке и ухвативши их чврсто као дирке сојенице, 
ослањала се о њих потискујући га одозго младим телом и 
глатким трбухом, снагом таласа, намицала се милиметар 
по милиметар, као завереник без речи, само...

- С с с с! ссс! 
- чувар гробља расте и пропада као у сну у њу, док она слас-

но јауче:
- Ајаој, јој, ајаој!
- Све жешћа и необузданија да јој покрети тела постају не-

описиви федери: Пропали писац осећа, да ништа слично 
није доживео са женама које су до овог часа биле заробље-
не у његовим успоменама као карте у шпилу. Враг је исте-
рао шалу до краја. Анђела Роза је учињена женом. 

Наизменично истог дана долазе приправница (до два), а од два 
Управница библиотеке: 

Догађаји личе на савршени угодни фриволни мирнодопски ен-
тузијазам о коме сања милион авантуриста и распусника; међутим, 
такав живот затупљује пропалог писца, одвлачи га све даље од днев-
ника и свеобухватне хронике назване Књига без будућности. Он по-
некад помишља да чим Управница народне билблиотеке оде из ње-
гове собе поносан на себе и семеном наквашених чарапа, да се обеси 
од лустер; али не чини глупост из бојазни да га управница ни мртвог 
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не би оставила на миру да виси. Бојао се Маестро: с обзиром да она 
потсећа на жену која је у много чему у животу окаснила, па сад на-
стоји да узме од њега све и од једном без задршке, да би га обешеног 
пренела у кревет, затегавши му још јаче омчу око врата, уживајући у 
намицању на његов Пријапски уд, јер прочитао је у стручњим књи-
гама да се обешеном човеку чим се окачи о конопац, кита надигне и 
укрути као конзола. Бринуо је да би га острвљена мамузала све до 
његовог распадања.“ 

Треба рећи да су Лукићи у односу на многе наше писце еротског 
су откриће, догађај. Многи наши писци са својом књишком ероти-
ком, књишким сексом доприносе белој куги. У њиховим описим нема 
оплемењене биохемије тела као што има код Лукића. Нема описа тама 
тела женског и мушког. Код Александра Лукића је изворан поетски 
ерос наших миљеа еротских телесних а тиме баш и светских. 

Значи: смрт, секс, гробље, политика, поезија, метафизика, живот... 
Могли бисмо рећи да је секс – еротика нека врста бекства од ис-

тина. Вид отуђења. Можда су скоро у наговештају и такви да пред-
стављају и бекство од самог секса и саме еротике. И уопштено од дра-
ме Драме, о којој смо већ говорили и од чињенице смрти која се на 
гробљу и у гробљу јаче доживљава. 

Куд ће и где ће пре читалац

Роман Маестро Пер Пјетро говори о различитим видовима сушти-
не „Пропалог Писца“ Маестра Пер Пјетра. Говори и о томе шта чита и 
како чита. Како коментарише и како усваја: 

Поетика потсећа на философију свакодневнице која је пред носом, 
али коју свет не види и не разуме. Помогло му је читање Фрагмената 
Новалиса: 

„Филозофија је заправо чежња за домом, потреба да се човек свуда 
осећа као код куће. Куда, дакле, идемо? Увек своме дому“. 

„Њему се чини, дакле, да философски смисао посебне поетике 
гробља, драме, то: ми увек идемо свом вечном дому. И за оног нај-
нејаснијег у човечијим поривима и тамним сновима, у којима се човек 
враћа родољубивим осећањима према отаџбини, гробљу и родном 
селу, шири се пространо предворје философије, кроз које треба проћи 
макар једном. Тамо чекају аксиоми и премисе општих и посебних пое-
тика свих погребних завода на свету“.
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Маестро филозофира о другим видовима живота па и о родољубљу. 
Гранично са метафизиком, реалном метафизиком.

Капела је место где се догађају љубавне – сексуалне драме, место 
расплета маестра управнице библиотеке – њеног мужа Сервантеса,О-
лимпије и Управника гробља. Просто кипти од детаља догађаја.

Управнику се привиђају посетиоци из свемира...
Лукићева књига је толико богата, напета да просто неда читаоцу 

да предахне. Читалац не зна куд ће и где ће пре. О чему да пише, шта 
да каже. Укрштају се и преплићу мотиви и теме. Изгледа хоћу све да 
кажем и ништа не могу. Но, ево у некој есеијистичкој самоодбрани 
и немоћи извесних навода који ће помоћи читаоц овог мог огледа 
да схвати о каквој се књизи ради:

„Маестрова дилема није била порнографија, кич, баналност него 
уметност поетика гробља Драме. Живот је бесмислен али навика, 
повремене авантуре, оргије и јебачине о којима нико никад ништа 
неће сазнати у вароши, нове фризуре, новац, чине га узбудљивим и 
Маестро после низа година помисли да је претерао: у заборављању 
најважнијег занимања његовог постојања: писања дневника и Књиге 
без будућности...

И ако новчанице улицом лете као залутале гуске и све мање вре-
де, храна му не претставља проблем. На гробљу је увек има довољно 
за Пропалог писца!. Да настави писање дневника помишља, али уме-
сто да то заиста и учини, он прелиставаше свеске зачуђен кад схвати 
да је прошло безмало десет година од кад доби звање ноћног чувара 
гробља: датуми дневника су непорециви и неумољиви.“ 

И овај цитат (сведок):
„Да избегне речи које му Олимпија може сасути као соду у очи 

Сервантес грубо зграби језичару и повуче за собом у капелу. Агент 
политичке полиције ефикасан увек и свуда, ваљд зна шта ради? Сна-
жан пресамитио је под иконом распећа. Шлиц панталона раскопча 
као путну торбу, попусти кравату да му виси око врата, клатећи се као 
омча, и не навали на њу као распомамљени медвед; помоли се рутавом 
ђаволу, није за причу, сврши брже но кус петлић и извуче се као да је 
сломио вилицу, остављајући је раскречену у капели да се није честито 
ни овлажила. 

Маестро није присуствовао тужном догађају. Он чак није упућен 
у заврзламе љубавног троугла Сервантес – Олимпија – Чудотворка – 
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Дискобол – Непобедиви. Осећа се лоше; не навраћа већ неколико дана 
на посао, вероватно се прибојава да Сервантес не нањуши да му про-
пали писац читаву деценију закониту жену „теши“ као какву удовицу. 

Агент политичке полиције као да се не дај Боже не заустављиво при-
мичу последња времена редовно навраћа у управну зграду гробља под 
разноразним изговорима крајем зиме. Ужива и кад за то нема разлога, 
да понижава Олимпију Чудотворку; на крају крајева светица га при-
пушта у храм своје посекотине, побеђујући га као и друге. Образована, 
интилигентна и лепа и врло обавештена жена: види шта се дешава на 
Балкану, барутана само што не експлодира; говори му страшне истине, 
због којих би полицајац сваког другог задавио или упуцао сместа.

- Здробили сте и сјебали Драму од Дунава до Алпа, учинак 
вам је највидљивији на гробљима! Гробови без белега и 
имена са фамозним Н.Н. Више говоре о Вама и теби, него 
све ваше слаткоречиве свињарије. Није важно шта сте же-
лели него шта сте починили! Срушили сте векове историје 
предака за неколико недеља!

- Будало! Уместо у заслужену пензију, висиће о бандери на 
тргу, док те не раскљују гаврани и друге грабљивице! Све 
ће вас ухватити за муда и побити као побеснела псета да 
вам кости неће пронаћи ни породица ни родбина. Ти не-
маш појма о историји и инату овог народа. Једина историја 
у којој си упућен јесте историја моје посекотине. Док још 
можеш дођи, урони у мој бусен, као скакавац у траву!

- Ти и Маестро, и Дискобол непобедиви имате језик дуже од 
памети! Он вас је довео на гробље. Завршићете због њега 
међу ниском мермерном пејсажном архитектуром! Но, 
реци ми, Олимпија, ко ће да вас се сети, ко ће да вас жали? 
Нека будућа демократија? Неки будући фолиранти.

- Не уображавај, да си ма један трун бољи од верника који 
покушавају да се изборе да ову земљу поведу другачијим 
пуем, правденијим: ниси ни прљавштина испод ноката? 
Читав Балкан шпијунирате о сваком имате досије, о сви-
ма све знате, нарочито о најгорима, а зар се није примакао 
час, да погледаш у своју душу, да себе упознаш? Имаш ли 
ти уопште душу или као и сви тетовирани и добро издре-
сирани, имаш само празнину у срцу у коме нема ничег до 
гробова и пусте земље?
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- После оваквих дијалога са Олимпијом чудотворком, Сер-
вантес тврд човек, обично заплаче, да се беломагијска све-
тица сажали и поведе га у капелу или Маузолеј револуције, 
где се рутински понавља виђен сценарио: Вади сису и пру-
жа му је као одојчету, док се пљусак његових суза слива по 
њеним грудима до пупка.“ 

Значи: поетика, секс – еротика и политика, и у свему Маестро. 
Смрт и живот. Поезија ружне лепоте живота и лепе ружноће живо-
та трепери у безречици књиге Маестро Пер Пјетро, таква мисао. 

Да, живот. Ако ишта значи та реч?
Морамо рећи поново: Александар Лукић показује велику инди-

видуалност... рецимо мало старински, у сликању света стварности. 
Оригиналност у односу на велика имена еротске светске литерату-
ре и наше. 

Чврсто армирање еротике секса у друштвеном бићу, и конкрет-
но, и у опште људском.

Да се не бисмо понављали, рецимо да сликању еротског – сексу-
алног и Александар Лукић показује као што рекосмо, високу ин-
дивидуалност и велику истиноносност. И, наравно што је за пес-
ништво најважније – све је дато елегантно занимљиво и мотивиса-
но. Са пуним осећањем реалности, са илузијом реалности, без чега 
нема уметничког дела, секс прљаво политички обојен у капели, 
на гробљу можда је и ирационалан изазов Ероса Танатосу. Значи, 
јединсво смрти и живота, ружног и лепог, добра и зла. Можда је 
протест према Богу... али је сигурно и неки поразни вид неекспли-
циране беле куге.

Како год да узмемо, веома богатих делова, са великим ИКС зна-
чењима. Делови који су сигурно известан изазов и за сексолога, за 
антропологе, психологе, психијатре итд. 

Сигурно просијава класно, упркос и политици, и сексу, и ероти-
ци, и филозофији. Можда се то просијавање боље види са почетком 
рата. На крају и секс и филозофија итд. све је људско класно обеле-
жено.

Сирова и сурова мисао збијена и у садржини и у изразу: „војници 
певају на гробљу: нема млека, нема хлеба! – једи говна можда тако тре-
ба! Ово по наводницима „једи говна“ је богато сатиричношћу, асоцира 
ме на мисао: „патриотизам је уточиште хуља“. Ту је и „судбина“ и де-
магогија: „можда тако треба!“
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Увек на уму: и ако мрежа сексуалног – еротског са влатима метафи-
зике, поетским миљеом, баца у сенку мреже остале мотиве. Увек на уму: 
Александар Лукић све мотиве са снагом сочне истине дубоке доживље-
ности и жаром „вечног реализма описује дубоко и широко па и рат.

Ево детаља о рату: 
„Рат је ипак почео изнебуха... Просто десио се и учинио очиглед-

нијим сировине живота... Ако не лутају пропланцима и не беру љуби-
чице, кукурек, и каћуне, чувар гробља и Управник заспу тврдим сном 
у канцеларији мртвог насеља, ни ледена киша да им засипа лице не 
би их пробудила. Принудна дежурства на гробљу су учестала... Рат 
као главно куче лиже чинију испред прага... Уверио те почетак ма које 
сахране мобилисаних суграђана на гробљу. 

Управник горбља, који у капели блуднићи са олимпијом, који види 
летеће објекте. 

- Снови могу да спасу свет, највероватнији и најлуђи снови, 
та чеда фантазије, а не сурова реалност, бесмислена и не-
престана дежурства, крваве кланице и апсурдни ратови, 
мој Маестро- тако говори управник.“ 

Померени ум, секс... и „Бетовенове уши“

Управник гробља, не победивши дискобол, управник мртвог на-
сеља, и даље чувара гробља, дакле Маестра, Пропалог Писца, да каже-
мо, тиранише причама о својим сновима са свемирским посетиоци-
ма; тиранише га умовањем о животу и смрти. Померени свет реално 
метафизички, померен и у уму, и у моралу, и у сексу, и у исхрани да 
се скоро може говорити о паралелним, фантазмагоричним негативно 
утопијским сликама. Но, ево делова сна управника гробља: 

- „Можда се звао Мајкл, а можда Михајло... Момак са Новог 
Зеланда. 

- О коме говориш? 
- О Михајлу кога сањах и који ми повери тајну, Бетовенових 

ушију.
Према речима управника гробља, саопштени му у сну, када је Лу-

двиг ван Бетовен умро, 26. марта 1827, уши му је ампутирао еминент-
ни анатом Др Јозеф Вагнер и сместио их у посуду напуњену винским 
алкохолом... Међутим, приликом испитивања мозга, Вагнер је уста-
новио да су набори на њему „изразито бели“, и „много израженији и 
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шири и бројнији него иначе“... Пошто је дотични енглески лекар без 
успеха испитао уши (ситилистички узроци Бетовенове глувоће у то 
време још нису могли биит уочени)... Убрзо потом допреше до руку 
Великог Тоске, хипнотизера и вашарског опсенера на прелазу два века 
који је тврдио да „уши великог композитора Бетовена имају необично 
психичко својство“. Оне могу, говорио је Велики Тоска, да чују најс-
кривеније човекове мисли. 
. Ако ја тебе лажем, онда је писац кратких прича мене слагао у 

сну.
. Добро, то је европска теорија, а шта је са оном другом? Рекао 

си да су Бетовенове уши код Сервантеса?
- Постоји и пост колонијална теорија, чији саговорници 

тврде да Бетовенове уши никада нису ни постојале, ако 
су постојале, „нама као бившим колонијалистима нису 
ни потребне. Јер нама више нису потребне Европске уши; 
имамо своје. 

- Постоји још једна, бољшевичка теорија, према којој су Бе-
товенове уши биле покопане у великој временској капсу-
ли, из које успе да их откопа Лав Давидовић Троцки, оним 
истим пијуком, којим га докрајчи у Мексику безимени 
Стаљинов најамник. Уши су послужиле Енкаведеу, према 
непотврђеним сведочанствима, да могу прислушкивати 
сваког и све широм СССР-а.... Бетовенове уши су ослуш-
кивале људске напоре кроз вечност, све док не започе рат 
од Алпа до Драме. Балкански барбарогени, да не дужим 
причу, докопаше се њих, што је било природно: Бетовен је 
био демократа.

Сервантес, безбојни агент Партије Питона, докопао се под не-
разјашњеним околностима Бетовенових ушију, због чега је унапређен 
у највише звање службе.
. Сада знаш! Језик за зубе. Замисли какав би роман могао на-

писати уз помоћ Бетовенових ушију! Али, тебе ће слутим 
сахранити твоја свеобухватна хроника, као и многе друге 
балканске пропале писце. Књигу коју би требао да напи-
шеш – Ти, написаће далеки непознати младић са краја света, 
Мајкл или Михајл, Анђео из мога сна.“ 
Наравно фантастика Александра Лукића је са озрачењима народ-

ног. Нећемо рећи да има књишког – филмског и из популарне лите-
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ратуре научне фантастике. Овај сан је подужи (пет – шест страна). 
Сигурно да и музичари имају шта да траже у њему... 

Можемо комотно рећи да је ова велика слика – глава (сан) о судби-
ни Бетовенових ушију од пет – шест страна) уобличена у својеврсни 
симбол достављања, тајних служби, полиција нашег времена. Ско-
ро сан расула духа, али и те како функционалан у мотивацијском 
систему који тумачи и основе бирократских владавина, власт по-
лицијску, тоталитарне режиме... ако се може идентификовати не-
чији глас у буци навијача од неколико десетина хиљада и ако нам се 
уграђују у зубе прислушкивачи, у мозак, онда ове слике су потпуно 
убедљиве и у оквиру могућег. 

 Можда ово везивање за Бетовена хронолошки да слика бирокра-
тије модерног времена, времена од буржоаских револуција па наова-
мо. Наравно, у оваквим делима као што је Маестро Пер Пјетро, у 
делима раскошно богатим смисловима, увек можемо препознавати 
и самобитак и тубитак као манифестације Не(битка). 

Рат, али и... 

Рат. Увек је Лукић у некој конкретизацији у нашем, европском и 
светском. Тиме се умањује апстракција, али је за нашег читаоца по-
требно да препозна и актуелност. Изгледа, да је, углавном нађена 
мера:

„Драму дроби рат од Алпа до Дунава. Куд год човек да пође он 
заудара на анус и леш. Распада се брже од цркнуте змије. Срушени 
Берлински зид млатно је по главама народа Европе. Генералисимус је 
испунио накарадну улогу вође... Ако могу две подељене Немачке да 
се уједине, зашто то не би могла Балканија... Од памтивека радо иду 
у војнике, рат их вековима треби као вашке... Свеједно је дали је то 
трећа или четврта кланица по реду, Генералисимус Партије Питона 
остаје истрајан, не мари за жртве. Пропали Писац пак сушта супрот-
сност вођи, или спава или дописује свеобухватну хронику у капели... 
Сликао се на сени умрлих. На гробљу је угодније. Хвала Богу, поред 
поводња инфлације да не мора да купује намирнице.

Рат траје али и:
„Балканија и Драма добили су своју ложу и огранак Cosa Nostra ? 

Шверцери, ратни профитери, кријумчари разних фела удружили су 
се у Тајну интернационалу. Живот у Драми поста занимљивији... У 
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амбициозном мафијашком обрачуну, зашто се Маестро не би вратио, 
услед општег метежа, мирнодопским навикама? Нема вечност пред 
собом да би могао да оклева. Све чешће спава у породичном дому или 
весла између ногу жене страх и трепет, јер Анђела Роза преста да до-
лази... Анђелијин муж је изгубио вид у окршајима близу Алпа... За њу 
су оправдане погибије младића и цивила, као у осталом и жеља за сле-
дећим уживањима у грчевима. Раскречена ни мало тужна као каква 
неукротива Рускиња, раширила је пукотину чини се до зубију, све у 
свему хармоника јој цери до пупка.

- Узми ме, кукавицо! Узми ме ти немилосрдна Фројдова чвр-
стоћо времена! Пица ми гори дивнија од било које речени-
це твоје легендарне Књиге без будућности... Уместо оба-
везне химне што и приличи тренутку, чета приврженика 
животу пева арије познатих духовних песама! и Маестро 
им се придружио истина трезан... 

У породичним гробницама крију се дезертери... Муж приправнице 
је рањен... 

Траје време рестаурације, „транзиције“... Време од десет година и 
стихови из песме: 

 Нека умру бездушни официри, 
 и команданти са главама питона!
 Живети усправно, као човек, свако треба...“

Метафоре, пас и мува

Лукићеве метафоре су истиноносне. Метафоре кад њима нешто 
говори: 

„Кроз пролећни мрак гушћи од облачине и цветова вишњи, ни 
Лајку са ушима оштријим од шнајдерских маказа није заобишла. Вра-
тила се Улицом вечности...“ Не књишке метафоре, да би било лепо. 
Имамо доста мотива заједничких. Један од њих је и прегажени пас... 
Својеврсна симболика постоји у роману Маесро Пер Пјетро. У овој 
глави, у овом одељку, говори се о томе да је Лајки тенк повредио ногу. 
Маестро негује Лајку у капели. Смисао те неге, и за то време, је зане-
маривање љубавнице, управнице библиотеке која га чека у дому. Из-
весна је осуда света, бежање од света, спас у духу и души пса – „вер-
ности, бдилаштва, племештине... филозофског животног принципа... 
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гласника што тумара тамо – амо, између вишње и атске моћи чуваоца 
међа између доње и горњег света“.

Да – сигурно је и у тој симболичкој традиционалној супсанци сми-
сао везаности Маестра за пса. У тој симболичкој супстанци је дух – 
душа маестра, Тајног писца Књиге без будућности... 

Но, ту је и МУВА:
„Муве су иначе на свашта спремне. Једна од њих крупна и позлаче-

них крила, без свести да се ратосиљава могуће несреће, прелете гробље, 
читаву Улицу вечности и изнад Маестровог дома кружи. Потрефила 
је зао час пролећног поподнева, нимало популарно време, када страх 
и трепет од жене, узалудно чекајући Маестра, чита укоричене томове 
Књиге без будућности. Узаврела, да јој и читање прија драшка нежним 
прстима набреклу посекотину, као да телефонира лично диктатору. 
Можда успаљеница чита редове што описују обред оргија стрнђања у 
залеђу Драме, забележен у свеобухватној хроници за поколења, на сву 
срећу на време пренет из капеле да и брадати јарци, дезертери не до-
кусуре у недостатку цигарет – папира. Као из напрсле наранџе цеде се 
мирисни сокови из њене пукотине, што муву позлаћених крила при-
вуче поузданије од отворене тегле са медом; и она слете изнад њеног 
чмара и поће да је голица; сисајући сок, све док је библиотекарка не 
млатну Књигом без будућности.

Фатализам је својствен Драми и Балкану, да зато не треба писати 
посебну студију: довољан је неславан завршетак ове муве. Победника 
из гробљанске капеле сустиже на врелу набрекле посекотине. Неопрез-
ност има погубну цену на Балкану! Свакако није новост ни да прст 
библиотекаркине руке, уз све муке и вешта умећа, не може да замени 
Маестров џеп. Отуда она као поп који у досади брија сопствена муда, 
нервозна, прстима пажљивије но медицинским алатом да се не упрља 
покупи златокрилу муву и смести је међу странице Књиге без будућно-
сти, нимало сажаљиво притискајући је пресом свеобухватне хронике.“ 

Мува која је умакла смрти од руке Маестра који је чувао рану Лајке 
(Свемир, Небеско, Велика мајка... кућка Маестро је излечио)

А мува – „повезана са злим Боговима и кварношћу... Натрприрод-
на моћ зла... Демон. Велзевул је господар мува, носилац је моћи затора 
и труљења. Зло, помор, грех“.

Људско се тражи у бекству. Бексво од људи...
„Сваки пас води свог човека“. Танане импликације беле куге... Она-

нија... Рат и односи међу људима... Сексизам... 
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Но, висока уметничка вредност овог цитата (сведока) о муви и 
управници, је у једној загушености са импликацијама, асоцијација-
ма: и митско, и народно, и традиционална симболика а увек актуел-
но друштвено биће. И поред сексизма, отуђења, танани еротизам са 
дубоко доживљеном граматиком еротског, драматиком тама поетике 
тела. Убедљив мотивацијски систем.

Што се тиче мене ја у овој књизи Александра Лукића, Маестро 
Пер Пјетро, а ма баш ни трунке вулгарности не видим, ни кича, ни 
порнографије... ништа од тога не налазим. Високе секс – сублима-
ције, да кажемо у једном чврстом мотивацијском систему реално 
метафизичком, систему поетски конкретизоване филозофије, ре-
лигије и мистике живота. 

Лажне су поделе: „наше“ и „светско“, „универзално“. Једино 
признајем поделу: песничко и тривијално, литература. 

Као и код Мирослава Лукића тако и у роману Александра Лу-
кића има делова који заслужују можда странице и странице тума-
чења. Ми, наравно, остајемо више на скицама могућег есејистичког 
тумачења; мојег есеистичког тумачења, што значи тумачења са из-
весном белетристичношћу.

Револуција која тече и бела куга

„Револуција која тече“ од Троцког, па и наши самоуправни иде-
олози баве се „перманентном револуцијом“. Наравно те револуције 
теку у рестаурацију, транзицију, крвопролиће. Упућени читаоци 
знају да су рестаурације законита ствар.

Но, ова „револуција која тече“ код нас прати бела куга:
„Шеф специјалне службе Партије Питона, васпитан у полетном 

духу перманентне револуције, педантан и строг полицајац у цивилу, 
особа је од кога зазире и старо и младо у Драми. Али свако село и град, 
па и Драма има интриганте и приповедаче. Жене су у то занимање 
најупућеније. Поједине се заклињу да је Сервантеса стигла божја каз-
на дочим није осигурао потомство. 

Пропали Писац Маестро, је као неки исповедник и управнице, и 
приправнице, и управника гробља, и Сервантеса агента. Свима је као 
неки исповедник. 

На гробљу су и маузолеји као раскошно опремљени стан, са ТВ, са 
дрогом... Сервантес, шеф специјалне полиције, прича о неким мртвим: 
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- Њима сам дошао главе по кратком поступку! Или:
- Овога отрова наша службеница, која прима плату у персо-

налу наше кафе послуге
- Или: - овоме доведосмо у кревет анђеоски лепу курву, док 

није све из њега измамила, а онда га случајно згазио воз!
- Или: - овај је као и ти писао памфлете, тобож пишући оз-

биљне романе, да демистификује перманентну револуцију, 
њене вође...

А онда му алавом на жене подметнусмо епизодну курвицу, глуми-
цу, да га трује лажима, од којих је лакшим срчаним ударом потрешен... 

Прогласивши га највећим, најпревођенијим и најненадмашнијим 
писцем Балкана. Штета! Велико је ђубре био.

- Ови кључеви, су дупликати. 
У једном маузолеју целу ноћ пије и гледа порнографске филмове.“
Рат. Много је књига о рату написано. Много и конфекцијских осу-

да рата, зла... химна љубави... за нас је значајно шта о рату говори Ма-
естро и што нема тривијалности у осуди рата. 

„Рат је природан“, „рат је продужетак унутрашње политике ору-
жаним средствима итд. са различитих аспеката дефинише се рат кроз 
векове. Можемо цитирати много тачног и нетачног о рату. Но ево из 
Маесра Пер Пјетра: 

Народ гунђа... знају они да се Бољшевичко Цвеће генералисимус 
Партије Питона крије иза фронта вичан да у рату сачува столицу. Ње-
гова Специјална гарда у црним униформама налик на Мусолинијеву... 
Сила и слава Генералисимусове Партије Питона изискује небројене 
жртве. Рат не шкртари, приноси их из часа у час... Од Последњег Врт-
лара Комунистичке интернационале генералисимуса Партије Питона 
и диктатора. 

Не исказиво је шта живот јесте. 
Свеједно је што је за осуду, рат постоји. Можда је боље тумачити га 

а не осуђивати га јер осуђивање је као што се слути из Књиге Алексан-
дра Лукића можда и средство... Средство манилупулације модерних 
бирократија. Да не ширимо теме профитери идеологија. 

Дошао „Гагарин“ колима. Послао га Сервантес да писцу да ко-
сти пишчевих предака, да их сахрани. Маестро се буквално усрао од 
страха, мислио је да је дошао да га води у полицију. Но, ево изненада 
убедљивог мотива поетике, спектакуларне слике наше књижевно-
сти:
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„Са џаком пребаченим преко рамена Маестро уђе у дом. Постиђен 
и понижен, осећа фекалије му клизе низ бутине. Са управницом на-
родне библиотеке, голом као на нудистичкој плажи сударио се у прет-
собљу. Ни добар дан, а камо ли шта друго да јој каже; улети у купати-
ло, закључа врата, а кости утамничене у мраку ђака спусти иза њих 
и поче да свлачи одећу као да би уз њу и кожу са тела да здере. Са 
кошуљом и мајицом лако иде, али кад је почео откопчавати каиш и 
скидати усране пантелоне и гаће – јаој, мајко моја!. Не кука на глас;. 
Спирајући измет самлевен као парадајз, трљајући гаће и панталоне, 
сетио се натуралиста и реалиста, уметника црног таласа и тзв. ствар-
носне прозе, својеврсних зрикавих и патуљастих, умишљених писка-
рала заборавивши чак и Сервантеса, и Сунчев поклон, он помисли: 
Нек се носи у вражју матер, друштвено корисни грозд! Душе им базде 
на карабит, горе но моје гаће и панталоне, зар они да ми соле памет? 
И књиге им воњају, упркос прањима и претпрањима, горе но моје 
шест пута опране руке! О Управници народне библиотеке већ друга-
чије размишља: зар јој доиста није паметније да демонстрира млаћење 
празне сламе пред члановима Партије Титона пре но да се шета гола 
мојој собом и приватном библиотеком, умишљена да позира фламан-
ским мајсторима или филмским ератоманима Холивуда! Одомаћила 
се међу зидовима куће као паучина.“

Поглавље са 76. стране почиње са: „Судбина је, евентуални чита-
оче, непредвидљива“! Има доста специфичних и заједничких мотива 
у Лукићевим и мојим књигама. Један од таквих мотива је и „евен-
туални читаоче“ и о „судбини“ као нехришћанској често говорим. 
Поетичка припрема за, можемо рећи, један сатанистичко мистични 
призор:

Употребљено поређење Пропали Писац Драме и Балкана, извуче 
не да би опонашао најуспелије странице народних новела, већ у грчу 
притешњен мишићавим ногама Председнице Партије Питона, и ње-
ном незајажљивом хармоником, што пулсира врелим прстеновима 
настојећи да га усиса... 

Мистични сатански призор са костима предака на које се испо-
враћала. Пере их и сређује... Ту је и Књига без будућности... Кости по-
лаже у сандук и:

„Светле кости, не од јутрањег сјаја пролећног сунца које излази иза 
брегова дивно, толико светле да и муве златице уплашене њиховим 
сјајем у великим луковима круже изнад славског стола... Мир нека се 



41

Господњи прелије над костима упокојене фамилије. Судбина им до-
дели узвишено место за привремени одмор крај рукописа потомака.“ 

Дакле – КОСТИ: „... есецијално ускрснуће...“ Али и: „смртност и 
пролазност“.

Можда овде треба да кажем да су браћа Лукићи такви писци чија 
густина мотива и сплет толике смисаоности и истиноносности да ме 
у неком одушевљењу паралишу. Издахнем у полету који тражи можда 
писање и писање.

Каква филмичност

Бурни догађај... Препознавање тубитка:
„Вест да је Сервантес смењен са положаја Шефа Специјалне Служ-

бе Партије Питона, на гробље није стигла по познатом рецепту драм-
ских житеља са уста на уста. Донео ју је он лично... Довели су млађе, 
постмодернисте.

- Протуво Интернационале
- Пичка ли Вам материна! Сви сте ви исти говнари, набеђе-

на опозиција! Једите говна уместо бурека! То је читава 
опозиција на Балкану заслужила. Као кртице под земљом 
ћутите пола века! Партија Питона вас је на гробље довела, 
и,...? Кад Вам је по вољи... Ма, јеби се, Дискоболе и ти и 
твоје пиће... Агент јурну као разарена кошава из канцела-
рије мртвог насеља... У левој руци псује споменик Незна-
ног јунака као да је жив створ, док се не ухвати за кваку 
Маузолеја Cosa Nostra гдје извади калауз из џепа и као да 
отвара врата какве самопослуге уђе.“ 

На много места ове књиге Лукићеве помислио сам: каква фирмич-
ност!? Грех је да неки Фелини, можда ко зна ко то и Бергман несуз-
држан. Догађај када Сервантес јавља да је смењен са положаја Шефа 
Специјалне Службе Партије Питона. Призори Миодрага Булатовића 
поетично реторски неспретни кроки према овоме што описује и како 
описује Александар Лукић. И рецимо са извесном углађеношћу – пол-
ни однос управника и цвећарке, и гледања у гробници порнографских 
филмова су баш оно што нас гони да говоримо о филмичности.

„... И где би другде но овде у капелу, осврћући се као путник на 
кратко, колико траје прелет ласте, да види, Тореадора мртвог насеља, 
како преко прозора пресамићену светицу, трти с ногу. Алал вера! 
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У Маузолеју Cosa Nostra као у каквој утопијској држави бивши 
силник Сервантес изабра порнографски филм са жентурачом која 
ужива да води љубав са псом и вепром, гледа и не чуди се содомији, 
налива се коњаком отеран из Службе као скот.“ 

Роман о роману

Овај роман, Маестро Пер Пјетро, можемо третирати и као роман 
о роману. Роман о томе како прототип покреће... Како настаје роман... 
Пропали писац стално на почетку: 

„У духу правог побожног испосника, док се са запада ваљају барут-
ни облаци огромни и тешки. Пропали писац у капели настави да пише 
странице Књиге без будућности. Из помрчине гушће од црног вина 
варниче муње, тресак громова и далеких детонација не престају. Ма-
естро интервенише историју јучерашњег дана и вероватно би заспао 
обузет писањем редова свеобухватне хронике, да га не траже из по-
мрчине гробља глас Сервантеса пензионера из Маузолеја Cosa Nostra. 

И: 
По корицама Пропали Хроничар осећа да се Сервантес спрема да 

уђе у замрачену капелу. Не види га, али чује његове речи:
- Ала овде смрди на говна и тамњан! На свеће и пергамент 

уштављени! Унеси у Књигу без будућности – зачин утробе 
своје, уметни их за читаоце сладокусце, мајку вам јебем! 
Требало вас је побити на време по кратком поступку! Који 
ће враг овој земљи кукавице, какви сте сви ви писци?! 
Лижи са хане и удворице, опсенери и просјаци, какав вам 
је и Претеча био?! Видећете ви које Сервантес! Рат тек 
почиње!... Провоцирао је бившег агента Маестро –хајде, 
пуцај!

- Не генерале, маршале, врховни команданте пропалих пи-
саца на Балкану: Исувише је то лак посао, остављам те у 
животу! Живи људи највише сањају смрт. Нека те мучи 
Књига без будућности, и тај смрад у твојим гаћама! Сер-
вантес иде да створи и мобилише отаџбинску војску, каква 
приличи времену и приликама.“

Ето, и овде не могу а да не кажем да исти мотив постоји у мојим 
Прилозима за биографију Ђавола – Бог и Ђаво одлучују да останем на 
земљи, у Говнарији, „Драми“. И да живим по казни.



43

Читаоцу коме није баш јасно шта значи кад кажемо „вечни“ реали-
зам, нека чита одељак, „главу“ са осамдесеттреће стране овог романа 
у којој се описује како Маестро, Пропали Писац, носи кости предака 
у војничком сандуку у родно место. Но, ево примера реалистичког 
детаљисања о путницима у аутобусу:

„Пропали писац полете са војничким сандуком на плећима пре-
ма њему и кроз одваљена аутобуска врата у покрету успе да ускочи у 
труп друмске лађе на опште запрепашћење птицоликих путника који 
заграгташе. Захваљујући балканском умећу сместио се на дрвеном 
седишту дотрајале друмске лађе у средини! Међу путницима, срећ-
ним да се докопају седишта, беху рудари, дрвосече, портири фабрика, 
наставници сеоских школа, поштари, препродавци и накупци пољо-
привредних производа, чак и старци са повијеним брадама које висе 
као саксофон.“

Упућени читалац зна да ово „птицолики“ потсећа на Јована 
Цвијића и његово запажање о физичким својсвима нашег народа о 
физиономији. 

Можда и овде да укажемо на истиноносну метафорику Лукићеву. 
Права метафорика а не књишко кинђурење, разметање метафорама. 
Да укажемо и на психологију стварања, процес настанка дела: 

„Пропали писац, извади бележницу и оловку и на војничком сан-
дуку као на сточићу богом дано за овакву прилику бележи стихове о 
бестрагији и позоришту апсурда, пишући као да засеца у кору младе 
букве слова свога имена. Кочоперни петао притешњен у госпођиним 
шакама изнад његове главе, срчано и орно закрешта чинећи очајнич-
ки и последњи напор да се отме из руку снажне власнице. Како му 
напор не успе он кличну од зорта и млаз смрада пљусну по грозду сти-
хова у бележници Пропалог Писца. Да ли ишта на свету има одврат-
нијег од житког кокошијег измета, на девичанским белим страницама 
бележнице? Власница петла да се извини; једном руком стеже петла а 
другом покушава да дохвати посрану бележницу, што путнике сабије-
не у друмској лађи као сардине у конзерви засмеја од свег срца! И када 
успе да дохвати бележницу, вукући је према себи, она пљусну веселе 
путнике житким кокошијим изметом, замаза им лица да их ни рођена 
мајка не би препознала, што изазва још громорознију буру смеха, ек-
сплозију, грунуло је буре барута на коме од колекве па до гроба лежи 
ова земља и Балкан! 
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Нестала и бележница, и окрвављени путници од наглог заустављања 
и петао лети у аутобусу. Овај петао који лети у аутобусу и бежи преко 
поља боље и лепше лети но да лети црвени петао према небу...

Војни полицајци претресају путнике и сандук са костима предака: 
- Затварај! Где су за отаџбину погинули јунаци?
- У затвор! – рече Пропали Писац шапатом
- Мајсторе, можеш да возиш даље!

Остаће тајна шта се збило са петлом црвене кресте оштрије од 
чешља. Дали су га власница и птицолики путници стигли и ухвати-
ли и приготовили супу, Бог зна. Са пуним правом у такав неславан 
крај сме да се сумња. Ако јесу, нека се јаве и нека напишу макар седам 
реченица. Јер ли им пријала масна супа? Или бар само две, да ли су 
петлу поново израсла крила, да права Балканска сорта жилава и лепа 
заслужно нарашћује јато красних кокошака, остављајући за собом до-
стојно потомство.“

Да: „Тајна“; Да: „црвена креста“; да: „неславан крај“; да: „поново из-
расла крила“; да:“достојно потомство“!?

А петао, гласовита птицо из таме симболичке супстанце миленију-
ма: „Соларна птицо, атрибуту богова сунца..., будности, зоро..., путе-
на страсти и гордости... 

Петле, мој петле, ти си лепотом опоганио садржину Књиге и 
поздравио си њену божанску лепоту и крестом црвеном, и куку-
рикањем, и миљем шареног измета оверио њену истиноносност. 
Изметом си оверио; а измет „је повезан са златом и богатством и 
садржи моћ особе чији је“.

Моћ – зоре, страсти и гордости
Маестро при повратку у Драму у следећој глави каже: „да кроз про-

зор аутобуса у свитање осматра поетику предела, а можда се надао да 
угледа и кочоперног петла, за којим вероватно још увек јуре најсрча-
нији и најупорнији Балканци. 

Селом предака Маестро Пер Пјетро иде са војничким сандуком 
натовареним на леђима. 

Пропали Писац уђе у дом предака као да улази у труп насуканог 
брода. Добродошлицу му немо пожелеше мреже паучине, пунолетне и 
остареле ствари, прашина.

- стигли сте кући! Шапуће Маестро Пер Пјетро костима у 
сандуку. – Имање и ствари стицане са љубављу у младо-
сти, чекају Вас!“
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Да: пустош у завичајима. Код оба брата Лукића, и код других пи-
саца, наравно присутна је бела куга... урбанизација... раскућивање... 
мондијализам... глобално село... светски интегритет на наш начин...

И вратио се у Драму. Управница му каже: 
- „... Одсад не морамо да се кријемо као кртице, нити да 

малограђанима полажемо рачун. Сервантес је одмаглио у 
недођију. Напустио је стан и покупио оружје из ормана. 
Спалио је поверљива документа и доосијее за собом, осим 
досијеа вашег породичног удеса. Украла сам му га. Док си 
ти преносио Сунчев поклон у завијач, ја сам овамо дов-
лачила што вреди да се сачува!. Отишао је за увек кучкин 
син, богу хвала! Подмазујући оружје, уместо опраштања, 
процедио ми је кроз зубе: „Не труди се да оживвљаваш 
што је било међу нама!“

- Библиотекаркина прича испуњава собу као дим марихуа-
не. Пропали Писац ју је разумео како треба: страх и трепет 
од жене неопозиво се преселио у његов дом.

- Куда ли се упутио?
- Лукав је он- о мужу сведочи нероткиња – а такви су најго-

ри у освети!
Досије о фамилији Пјетрових, он је читав дан и ноћ читао при-

бијен уз Библиотекаркине гузове. Пред очима му трепере реченице 
док курождерка сања и хрче громкије од вршалице. На основу Досијеа 
може се написати Књига! Њен главни јунак беше време, а епизодне 
личности чланови његове породице! Ту је преплетена, стварнија од 
златне гране, историја службе безбедности, са несумљивим успонима, 
страшилима и фантазмагоријом. Пропали Писац у рукама држи грађу 
на основу које би и сеокски ћата могао саставити занимљиву књигу, 
сигурну да донесе књижевну славу и милионе долара! Али, уместо да 
пише, да буде секретар невероватне повести, апокрифног јеванђења 
епохе, Маестро пред зору склопи последњу страницу. Отетурао је до 
купатила, нагнуо се над WЦ-шољу и почео да повраћа јед, обливен 
крупним грашкама смртног зноја. Једва се усправио, умивен и прене-
ражен јер је видео своје лице у огледалу. Коса му је оседела, белела се 
уверљивија но снежни врхови Килиманђара.“

Читалац лако препознаје принцип реализма – документарност. 
Наравно крај цитата је индивидуални печат и креације, и времена, и 
индивидуализације лика, карактера. Својеврсни реализам Алексан-
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дра Лукића. Да сада не одређујемо варијанту (има их око двдесетак 
врста) јер увек реализам носи као израз дух времена и аутора. Носи 
општу посебност. А нарочито је то код атипичних писаца. Оба Лукића 
имају мешто од атипичних. 

„И ако није изгубио ништа осим година, Пропали Писац дође на 
гробље, замишљен, као да за чим трага. Врата Маузолеја Cosa Nostra 
су закључана. Али Чувар гробља има времена на претек, отишао је у 
капелу по оригинални кључ и док удари дланом о длан као у чаролији 
врата Маузолеја беху откључана. Ушао је у задужбину уцвељеног сина, 
у доскорашњу резиденцју бившег Агента политичке полиције, као 
уплашен гуштер зелембаћ. На једном од столова чекаше га повучена 
флаша жестоког коњака, и порука на листу хартије крупних словима 
исписана као политичка парола, ваљда да је погледом не промаши: За 
Маестра Пер Пјетра.

„Маестро Пер Пјетро – или, ако ти је драже: Пропали пишче Књи-
ге без будућности.

Обавештава га да зна за њихову везу. Шаље му досије његов, о „Бе-
товеновим ушима“, „грађу о перманентној револуцији“, о генералиси-
мусу национализму и олошу око њега.“ 

Лако је препознати тип наше непосредне прошлости. Но, много је 
важније да га Лукић у Писму Сервантесовом тако слика, описује да има 
универзални смисао, и неки је белетристички допринос уопште литера-
тури о самодршцима. Међутим, овде је значајан и мотив поетике: 

„Ево ти теме! Због ње нисам спалио ДОСИЈЕ Маестро Пер Пје-
тро. Настави да дописујеш тај Досије! Али памет у главу! Не опонашај 
пост-мортемнисте. Није правописна грешка: пост модернизам је мрт-
ворођенче! И ако га дебеле критичарске гузице тумаче као књижевну 
моду садашњости и будућности! У томе се, надам се, слажемо, јер ми 
смо, држим мушкарци, а не поводљиве библиотекарке. 

Али загонетни Сервантес каже и ово:
Пожелим да ти напишем речи као пријатељу, и ако вас све из дуби-

не душе презирем: Управницу народне библиотеке, и остали персонал 
гробља, Драме, и тебе и браншу којој својом обележеношћу припадаш! 
Незнатне су разлике између Генералисимуса и свих вас, милиона боље 
рећи! Требало је барем вас, који сте ми били на дохвату руке, много 
раније, да постројим ноћу у Маузолеј Cosa Nostra и да вас упуцам по 
кратком поступку! Сви сте ви олош! Међутим, не бринем; Добро је 
што то не учиних! Неко ће други да упрља руке вашој крвљу.
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Мене су одувек водили најчаснији и најсветлији идеали човечанста 
и његове будућности, а вас најниже страсти и пороци, користољубље 
и тзв. демократски отпор! Остављам вас у том брлогу рата и демо-
кратије да једни другима душу вадите, острвљенији од лешинара што 
кљуновима чупају црева из цркнутих лешина уживајте!“

Можда је баш и због тога добио назив Сервантес што у њему по-
стоји нешто ИЗНАД и жене, и Маестра, и Олимпије, и управника 
гробља... Заиста тријумфалана покушај Лукића да слика стварност, 
карактер, лик. Лукић је далеко од црно – беле технике, беде естетске. 

Но и ово за читаоца ове моје књиге, мог огледа о роману Маестро 
Пер Пјетро: 

„Олимпија Чудотворка је ухватила за руку Пропалог писца и вид-
но сметеног повела у капелу.

- покажи ми какве то књиге пишеш, које не могу поправити 
свет, а због којих ти је коса преко ноћи оседела!

У полумрачној капели она приђе столу на коме он пише странице 
незавршене свеобухватне хронике, и уместо да почне да их листа, ос-
лони се о сто гузовима и задиже и онако прекратку сукњу:

- ти једини ниси видео бусен мог олимпијског храмића. По-
гледај га! Колико сутра и коса на твојој глави може бити 
таква! 

- вратила се Анђела Роза. Довела је мужа ослепелог од гра-
нате испод Алпа. Узда се да уз моћ Беле магије и лековиту 
воду Белог потока несретник прогледа. Пођи са нама, Ма-
естро, можда се и теби од чуда поврати црна коса која ти 
се до скоро пресијавала на глави. Од помоћи ти може бити 
Анђелијин пичић?!“

Састављање калуђерских кола

Изазовне приче и сцене са магијским мотивима беле магије Олим-
пије Чудотворке на потоку. Песма бело-магијска у акустичкој екс-
пресији и у алузијама на секс. Танано и функционално употребљена 
народна творевина састављање Калуђерских кола. Ништа мање није 
импресивна и следећа сцена после извесног времена, али сада са 
управником и са Маестром. Анђелијин муж није дошао. Мистерија 
калуђерских кола као уводни ритуал у бело-магијски мотив: 
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Мистерија калуђерских кола, је изгледа уводни ритуал у Белома-
гијску моћ. Што је природа човеку и жени одредила не вреди одла-
гати... Олимпија Чудотворка окренута Сунцу што залази, шапуће да 
могу чути:

- „О, ви светови – деведесетдевет исчезлих народа, деведе-
сетдевет каменова! Сперите прљавштину и болест срца, 
наслаге и сав талог цивилизације са нас. Светови са запада, 
светови са истока! Не дајте да вас свака шуша може марши-
рати као стоку. Оживите природу што се умртвила. Неви-
дљивих чуда нема. Оживите у душама мојих пријатеља, и 
пријатеља безбројних по свету, недостатке, и недостатке у 
душама њихових потомака! Духове деведесетдевет исчез-
лих народа и деведесет девет зелених каменова, оживите!... 
Он осећа како га додирују руке Беломагијских светица; као 
да тоне у сан; жмури. Зар је важно да ли га зајахује Анђе-
ла Роза или Олимпија Чудотворка? У мистериском заносу 
зајахују га редом, као у осталом и Бетовеновог следбеника, 
који грокће од сласти као дивљи вепар, нарочито кад по 
њему полегне стиснутих бедара приправница која мамуза 
и јури према циљу, јецајући као да позива у помоћ њега 
Пропалог писца Књига без будућности.“ 

Заслужује престилизована бајалица да буде овде цитирана. Си-
гурно је да на многим местима Књиге Александра Лукића налази се 
као потекст бела куга. Али, и као резултат разузданости, сексизма, по-
литике, „модерног“ итд. Групни секс, модерне „мистерије“, мистерије 
сексизма... све су то неке манифестације беле куге.

Опет морам да кажем да сличне мистерије постоје и у мојим 
Прилозима за биографију Ђавола. Моје истицање заједничког из-
међу мене и браће Лукића никако не говори о утицају. То истицање 
говори о духу епохе. О друштвеном бићу. Друштвене формације 
условљавају садржај и форме дела – дакле условљавају правце, по-
крете, школе, струје. 

Но, Лукић је веома прецизан у нијансирању ствари: мистерије које 
су имале дубљи социјални смисао кроз сексуалност у древним време-
нима и понегде данас, су се трансформисале и вероватно су се изгледа 
овде изобличиле у нешто што би се могло назвати групни секс, секси-
зам. Нешто што је веома далеко од паганске дубине метафизике секса 
и еротике. Сетимо се храмске проституције...
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Заиста, велики уметнички успех Александра Лукића да у прелаз-
ном времену, времену несазрелих феномена, па и ових о којима је 
реч долази до мешања древног и народног, и актуелног. То Лукић 
изванредно слика. Просто речено: дубоки реалистички захвати. 
Каква реалистичка сочност многих видова живота на путу за све 
обухватност – „Свеобухватне хронике до краја“. 

„Ослоњени о таљиге и уморни као ратници, са снажним утицајима 
у себи, враћали су се у Драму кроз ноћ.

- Маестро коса ти је црња од угљена! – резонује Дискобол 
Непобедиви успут.

- Пропали писац тегли на рамену џак рибље ловине, а они 
попут водоноша носе пластичне канте са лековитом водом. 
Иду пропланцима без поретка. Попут летњих свитаца.

Улице Драме кључају. Ускомешали су их преплашени становници. 
Сусетке као врапци што се отимају о мрвице кифле, кроз ограду 
одражавају ватру историје јучерашњег дана. Пропали писац уђе у свој 
дом са плевом пастрмки у џаку да се суочи са раскреченим шестаром 
ногу Председника Партије Питона. Управничина ображена и обријана 
пукотина опуштенија је од уста угинулих пастрмки! Она сикће 
из кревета, као да председава пленумом. У оскудици уобичајеног 
следовања, свашта јој може пасти на памет. Али риболовац не обраћа 
пажњу на њу, он из џака вади улов и пори пастрмкама стомаке, да се 
не усмрде.

- Бићеш распорен у канџама Сервантесове курве, придикује 
нероткиња, не могавши да га зајаше.

- Док Балкан нестаје у пламену, и хиљаде патриота полаже 
главу на отаџбински олтар, ви сте нашли да оргијате, и па-
рите гузице на сунцу је ли?“

Сви беже у секс, у мистику секса. Изгледа да у томе, у сексу, долазе 
до меса, а не до тела мушког и женског. Нека буду захвални кожи, том 
органу лепоте, што крије слуз и нечист. Беже од себе – од политике, 
од незавршених књига, од пулзија тела, од нерађања, од лепотице беле 
куге, од смрти конкретизоване у насељу мртвих душа, беже од, од...

„Дискобол Велики, Управник гробља, Следбеник Бетовена, је по-
лудео, у лудилу је усамљенишво... Не једе... нико га не прима. Само 
помињује Лајку. Олимпија је у другом стању и каже:

- Дете је моје, Маестро! Осећам како се у стомаку радује и 
расте!
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- Управник говори о закопаном благу.“

...

Ово наше неспретно препричавање фабуле, сижеа, „сказа“ мо-
жда има задатак да нас упозори да се често греши у некој постмодер-
ности, да се олако отписује „светиња приповедања“. Али, наравно има 
и задатак и да дочара садржину ове богате књиге Александра Лукића у 
којој је и садржина „редослед догађаја“ и „распоред догађаја“ и хроно-
логија... Истовремено ово наше неспретно препричавање показује 
нашу обузетост делом, тако да смо од миља читаоца есеисте немоћ-
ни да се одлепимо од глава – целина романа. 

Снага социјалног научника

Снагом социјалног, научника, Лукић даје општу слику, да каже-
мо уобичајено, средстава информација. Средстава као бирократског 
средства, средства мистификације. Новинара „који место пендрека 
држе перо“, како каже један амерички стручњак за штампу. Пропали 
писац ипак зна суштину ствари:

„Пропалом писцу пуца прслук за реторику националних пророка, 
наџак – баба и тзв. видовитих и парапсихолога јер својим очима све 
чешће у Улици вечности и на трговима види просјаке. О беди наравно 
нема ни једне речи у тиражној штампи Балкана. У Христовој или го-
дини Сатаниној, све једно, до врага све тоне!“

У објективној идеји дела, романа Маестро Пер Пјетро, писац види 
да је кључно класно, економско а не „национални узроци“ или неке 
друге мистификације социјалне. „Видовити и парапсихолошки“ ха-
ризматици Месије друштва, епоха, харизматици разних идеологија. 

...

 Опширна прича и паралела, парабола о пустињском народу: 
„Поштовани читаоче! Нисам задремао као Хомер. Понекад; немам 

намеру да те преварим. Време је, мислим да одахнеш и схватиш да ово 
није неслана шала свезнајућег приповедача, већ једна потреба за па-
ралелом; метафора! Присећам се народа пустиње, како бих тебе, пот-
сетио на твоје огромно незнање и површност!

Европа и сав остали свет, познавали су Драму и Балканију, све бал-
канце, само као просјаке и скитнице.
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Тај народ упоређује са народом Драме: Романде су, поштовани чита-
оче, исто што и пустињска маховина. Тај песник мора да је највећи ци-
ник на свету и веома храбар човек, перо му се позлатило, чим се узди-
гао изнад свога племена и прилика, векова и петхиљада година познате 
историје човечанства, као највиши врх Европе или Азије! Храбар да не 
устукне пред истином описао је и Рамондљане, прве становнике Драме 
и Балкана, без длаке на језику! Наругао се свим песницима XX века, 
богме и свих претходних векова, игноришући их, јер је видео својим ор-
ловским очима да је Балкан исто што и већ описана пустиња која брзо 
поприма свој пређашњи изглед, пусти, сухи, голетни и без живота. Ви-
довити човек уочио је да су Ромондљани исто што и Бедуини који после 
пешчаних олуја сакупљају своје спасено добро, да су племе које одлази 
даље кроз своју пустињу, кроз дивљину и варварство.“ 

Навешћемо још неке делове пре свега да би стицали прецизнију 
представу о Маестру, о „пустињи“, Драми: 

„Када је Свемогући створио свет, како вели песник Легенди о ро-
мондама... – узео је ветар и рекао је: Буди човек! – Од ветра је Бог 
створио Ромондљанина. Онда је узео стрелу и од ње створио ромон-
дљанског коња. Свемогући је узео гомилу нечистих и из ње створио 
магарца. И само из магареће нечисти, Господар светова, у својој вели-
кој милости, створи седеоце, грађанина и сељака! Ту је песник, дота-
као срж Ромонско-Балканског феномена расе, како се чинило маестру. 
Ромондљани сањају о ромонским коњима, који су ко зна кад изчезли 
а јашу на магарцима, као хероји или бедуини, староседеоци пустиње. 
Песник је разумео боље него ико други од његових сународника или 
веле умова света, истину: да је од племена Ромондљана, остала само 
флека племена – они који су били створени од ветра, међу којима је 
било и оних који су били у стању да разликују жену од девојке и знали 
за разлику између града и пустиње. Зато што је дотакао битну ствар, 
истину од својим сународницима, лакрдију историје и дегенерације, 
песник ће прећутати, а племе флека чијем језику припада, гурнуће га 
на маргину, где ће доживети судбну гору и тужнију од Маестрове, јер 
неће бити проглашен чак ни за пропалог песника Балкана!. Неплемен-
ски песници, ма и били светске величине првог реда, осуђени су на не-
завидну судбину: да нестану за сва времена. Ромондљани су, уствари 
имали предивне легенде о свом пореклу, пуне лажи и измишљотина, 
јер оно што је данас претекло од њих, због пустиња њихових у којима 
дотрајавају, мора да су направили у неком непознатом и неописаном 
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ратничком походу, не Татари ни Словени, већ бедуини с обзиром да 
већина народа обитава у пустињама. 

...

Писање свеобухватне хронике, Књиге без будућности, откривајући 
сличности и паралеле, сазнавајући нешто што му се чинило коначна 
истина...

Он ствара везу с њима за цео свој век. Та веза је племе. Човек на 
Западу данас више не зна шта је то племе. Он зна за породицу, за 
друштво и за државу. За породицу мора да се брине, државу мора да 
служи, а у друштву мора да припада. Али ништа од свега тога потпуно 
не заокупља, нити испуњава човека. 

...

Ето, баш ти редови једног поузданог и далеког арапског писца, Ма-
естра доведоше до Истине о Драми...

Највећи пропали писац Балкана, вечити нежења и заточник све-
обухватне хронике, Књига без будућности, искључени је члан племе-
на свога, а то је најгоре што може да се деси човеку и у Арабији, као да 
је изван закона, као да не постоји... 

Племе се јача – рођењем деце... До душе он је имао прилично жена; 
скупљао је љубавне везе у оазама времена... Остављале су га или их је 
остављао и ишао даље... Маестро појми да га је судбина изабрала да 
му покаже свет, без улепшавања и без шминке, да му покаже време, 
историју и разисторију, пут према спасу и пут пропадања. У оном што 
су његови сународници крстили као живот, уверени да то јесте, он 
је најчешће само странац био; становник санаторијума за јуродиве и 
опичене, мушкарчине и жентураче, хероје и антихероје; и када му се 
чинило да је дошло време да изађе из те луднице, старије од света, суд-
бина га је сачекала намерна да му покаже не само све што је за живота 
преживео или пропустио, него и сва немогућа чуда Племена!“ 

Овај уметак, ова историјска ретроспекција је као неки одмор од 
серије актуелних догађања у Драми, на гробљу, у дому... Садржајно 
је овај део веома функционалан. Ови делови су нешто што ме ин-
тимно везује у вези са мојом Књигом Прилози за биографију ђавола. 

Но, вратимо се току догађаја: 
„Тешко је побројати, шта се све догодило у Драми и шире, од оних 

поетичких и тако рећи исцељитељских одлазака на обалу Белог по-
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тока! Маестро о њима све чешће помишља са романексном чежњом 
од које нарочито ноћу може умрети. Управница народне библиоте-
ке дође још само једном да се намакне, и после уобичајеног декламо-
новања рефрена није се набила до краја како јој доликује, из просте 
чињенице, што је предухитрише бомбе ратне операције симболично 
и хришћански крштене Племенити Анђео.“ 

Навода има доста. Вероватно најупечатљивија слика белетристич-
ка о данима бомбардовања 1999. године је слика коју нам даје Алексан-
дар Лукић. Вероватно најистиноноснија књижевно уметничка слика 
дана бомбардовања. Вероватно најближа истини човека као друштве-
ног бића, човека као класног бића. Живимо у мутним сировим биро-
кратским временима, у временима живог блата реклаказалости, блата 
попрсканог крвљу и глупошћу и будаластим и криминалним мозгови-
ма као и невиним мозговима.

То су времена када се мистификује место „самоуправног социјализ-
ма наших боја и несврстаности“ „националним бићем небеског народа“. 
„Небеске“ Драме па и небеске драме чије пројекције осећамо, видимо... 

Лукићева књига је јединствена по томе што о актуелности на-
шег времена говори са дубоким познавањем и осећањем. Он види 
суштину: класно, а не национално. Он говори о малограђанима, о 
снобовима, о дну и врху као и Балзаковски „секретар друштва“. 
Више су он и њего брат видели у својим књигама стварности но 
многе „купусаре“ других.

Ово поглавље је вероватно неки врхунац општег погледа на ствар-
ност нашу из непосредне прошлости, али ништа мање она није и 
општељудска у садржини и смислу. 

Следбеници Јована Цвијића имаће шансу да изучавају књиге браће 
Лукића; да замере романтичној етнопсихолошкој слици наших наро-
да, који је видео Јован Цвијић. 

...

И сам сам писао странице и странице о писцима, али са неком 
љупком завишћу читам ово што је написао Александар Лукић. 
Имам неку потребу да цитирам многе делове.

Раблеовско – Донкихотско, Хенри Милеровско... Све јесте и није 
јер је то Лукић изворан са болним гневом, жариштем у души које му 
се распскава у миље поетске лепоте. Можда ја нисам прави оцењи-
вач књига браће Лукића. Можда се привиђам сам себи. Можда сам 
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ја ово написао у Маестру Пер Петро. Можда сам ја Маестро Пер 
Пјетро?! Зар има већег успеха за писца од тога до да доведе читаоца 
до извесног лудила чаролијом песничком да га разидентише. 

...

Олимпија се порађа. Присуствују и Маестро и управник (оба не-
жење). Ћеркици дају три имена: Анђела, Белисима, Марго... Заштитна 
имена... Стоименка... Богиња... Велика мајка.

Бомбардовање „Племенитог Анђела“. Скривају се грађани по под-
румима. Пијани Маестро и управник гробља иду улицама не кријући 
се. Управница библиотеке је активна... Но, ево још навода:

„У његов дом утрча дискобол непобедиви:
- Маестро, ево их! Орачи цивилизација стижу!... Орачи ци-

вилизација уништавају... Ишли су некријући се... начитана 
библиотекарка је сакрила своје безгаћно дупе у сигурно 
бетонско атомско склониште комитета партије, одакле 
успостави телефонску везу лично са Најхрабријим Сином 
Нашег Народа Генералисимуса Партије Питона... Сумаши-
шавши... – они нас бомбама и небеским секирама, ми њих 
песмом и игром... Библиотекарка беше хипнотизана разго-
вором који је окончала без посредника са вођом... У њеним 
рукама је судбина читавог народа, нема одлагања, те сазва 
Комитет Партије Питона... На организован пркосни хепе-
нинг – народно весеље, Тартег Побуну Духа... Бетовенов 
следбеник и Маестро већ неколико дана и ноћи не могу 
да се отрезне... Испред споменика Незнаном јунаку насту-
пиће наши најпознатији писци... естрадне звезде итд.

Сви ми, морамо у јединствен фронт! Помисли на победу и ново 
раздобље када се оконча дејство Проклетника Племенитог Анђела и 
Белостветске сатане, свете алијансе! – али Маестро је и неслуша, не 
узвраћа ни да ни не. 

То се у Енглеској сматра врхунцем демократије. Али, када је реч о 
остаривању елементарних животних права, ту много шта не достаје. 
Поред толико социјалних проблема Енглеза, ако се Енглез разболи, 
пре ће дочекати смрт него лечење и оздрављење! За операцију срца 
чека се и по годину дана, за преглед специјалисте чека се шест месе-
ци, а за смештај у болницу чека се и по седамнестмесеци! Замисли да 
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је такво стање у Драми; Зар не би одмах избила овде револуција? Ех, 
Маестро, мој Маестро, греши запад што одбацује све из комунизма, 
јер су тамо били загарантовани запослење, социјална и здравствена 
заштита, плаћен годишњи одмор и др. И Руски патријарх је рекао 
да је погрешно мислити да је било све лоше у прошлости, јер су тада 
људи имали гаранције за посао и плате, за хлеба и игара, сигурност 
кад остаре... Ех, Маестро, мој Маестро, у Енглеској судбину обичних 
грађана кроје богаташи у Парламенту где доминира Дом лордова, 
који, већ скоро 1оо година, нико не бира, нити излази на изборе – то 
су потомци племића и краљевских породица... Ех, Маестро, мој Ма-
естро, то ти је западна демократија у којој влада 1о% богаташа над 
9о% сиромаха! Хајдпаркови и слична места где се говори шта је коме 
воља, то је излизана метафора демократије, то ништа не кошта нити 
било кога обавезује! Будимо достојни предака, Маестро, изкористимо 
излизану метафору запада; учинимо је поетском и судбинском – да би 
могли да нас разумеју...

Нико да упита чији то градови и села горе на крају света, па ни Бог 
чини се не мари за њима. Лешини човечанства расте апетит...

Командант балканске Хајдпарковске визије представе општена-
родног протеста, трком напусти Маестром дом, те коначно и Диско-
бол Непобедиви може да изађе из купатила кијајучи главе увијене у 
пешкир. 

Маестро препозна писце, учеснике по позиву Програма, и добро-
вољце који једва чекају какву несрећу да добију без провере прилику 
за славу, сићушније од слике таргет – мете на платну Библиотекар-
кине сценографије. Трутови припадају друштвено корисном грозду 
и октроисаној слави која се не мења. Дивно чудо њихове славе једва 
допире до шалтера државне благајне! Најугледније јавне личности по-
стројене као у каквом мимоходу, смењују се по чувењу и напабирченој 
слави... 

Ређају се еминентни и угледни говорници! Председник Удружења 
књижевника епски кип, под рефлекторима има лице лисца. Дивно 
чудо! И он шаље поздраве Другу Генералисимусу дирљиво и порућује 
му да издржи у настојањима да поткреше бркове Светој Алијанси! 
Шеик књижевне асоцијације говори са наглашено драмским паузама, 
у полетном ритму гусала – гусала припремљену арију. 

...
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У очекивању коначног доласка враћа цивилизација, свикнут на 
завијање сирена против ваздушне одбране, Дискобол Непобедиви у 
друштву сасвим офуцане Лајке лута пустим и изрованим улицама или 
по бреговима и пропланцима изнад Драме. Пропали писац у дому на-
стави писање деведетесетдеветог у кожни повез укориченог тома све-
обухватне хронике Књига без будућности.“

Живот траје; писац пише: 

„Пропали писац пише и по шесдесетстраница на дан! Не прескаче 
ни најситније појединости свеобухватне хронике, не претрчава преко 
њих као писац бестселера у свету. Он изгледа није рођен да бежи од 
сирове поезије живота, као деца преко пружног прелаза од захукта-
ле парне локомотиве. – Авај, нема више парних локомотива у Драми, 
у Срами ни на Балкану, јер су их кратковиди робови прогреса, пре-
топили у гвожђе у време када је асвалт Драме и Балкана баздио на 
локве црног злата Бедуина и Арабије! Деведесетдевети том свеобух-
ватне хронике, Књиге без будућности, калиграфским рукописом не-
кадашњих општинских деловођа лишен славе, лишен награда и јебене 
амбиције да икада добије велику награду за роман године, пише! За 
кога то чини, ако лудак и занесењак није? Можда за нерођене, за сав-
ременике сигурно то не чини, дочим му архиве рукописа и исписани 
томови у фијокама и орманима чаме. Можда ипак пише за Вечност, 
како понекад верују сујетни песници ћураније.“

Ко зна по који пут дечја радост ме обузима што имамо исте мо-
тиве. Исте године су и писане књиге Маестро Пер Пјетро и Прило-
зи за биографију ђавола. 

Изванредне су слике, да кажемо тако - скарабуџене идеологије, 
скарабуџене од свега и свачега у лику управнице библиотеке.

Ево детаља: 
„Понесен надахнућем писао би до вечности да му у кућу не најавље-

на не бану: Командант општенародног протеста Драме, чији се пелцер 
примио на све четири стране јебеног Балкана као калем. Страх и тре-
пет од жене са улазних врата, прекину његово дубоко размишљање 
стравичном патриотском реториком и придиком. Крвнички монолог 
би засигурно збунио и прибраније душе од пропалог писца...

- Немам времена! Идем по Оца наше цркве. Он ће освештати 
трибине и постављене испред Споменика незнаном јунаку... 
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Не смемо да се обрукамо пред Оцем наше цркве... Таман 
посла! Орден не сме да измакне, сад кад јој је готово у руци. 
Због тога огрезла у наредбама одмагли брже но што и дојури. 

Нема сахране – ако фамилија не одреши кесу! „Бадава примите – 
бадава дајте!“ Код њега не помаже. Он о божјој служби зна колико и 
председник Партије Питона.“

У суштини ствари је ћифтинска себичност, фрустрација. У сушти-
ни је, рецимо тако, примарно ЈА. То је принцип. И Лукић је курзивом 
написао, штампао: До истине човек мора да користи најкраћи пут.

Година Сатанина истиче. Свет се радује приближавању прославе 
Христовог рођења. О преосвештеним архијеверјима о сили и слави 
цркве, уосталом има ко да брине! Вечност је у свачијим рукама. 

Прошло је... Сада је 2781 год. Читалац треба да зна... И ево, њему 
који у тами ноћи ипак чита књигу, и то ову књигу, и хоће да му буде 
јасније какво је то бомбардовање анђела... Племенитог анђела:

„Да, да, да. Боол, Брррууум! Племенити анђео изводи небеску опе-
ру. Редовна увертира, леди крв у жилама. Завијање сирена ваздушне 
одбране, скривени од сова по крововима градова, не усхићује. Сми-
сао стравичне музике је: чекање у реду безбројних знаних и незна-
них жртава. Небеско позориште хладнокрвнох Инаџије Племенитог 
Анђела је замрачено, али од сев зелених муња на ноћном небу, обасја-
ва склоништа, подруме и кровове Драме. Смрти има, све више је има; 
Ко да води евиденцију? Силни и Славни Племенити Анђео у освети, 
руши мостове, руши зграде, оре друмове не бирајући час и место да се 
покаже. Родбина Јахача апокалипсе, хипнотисана стравичним слика-
ма погођених циљева на Балкану, на екранима ТВ пријемника са уз-
буђењем прати окрштај на ђубришту цивилизација. Ни директни пре-
нос дербија првака света у фудбалу, није више у тој мери занимљив. 
Хит је директни пренос рата. И Маестро је једне ноћи, у канцеларији 
Управниак мртвог насеља, где се обрео, укључио ТВ пријемник и гле-
дао, истина са пристојне удаљености, зашто прећутати бомбардовање 
драмске Улице вечитих ослободилаца.“

Племенитост Алијансе и спрдачина мазохистичка ћифтинска, по-
даника Драме 

 „Певај, певај, руке нека машу, 
 чуј, нек иду сви у пивску флашу
 Кобни замак коб ће донети,
 друже, ја никад нећу умрети.“ 
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Ето можда нас утеше стихови Јесењина, утеше писца Маестра Пер 
Пјетра и самог Пропалог Писца. 

Можемо рећи да нам помажу стихови мало запостављеног плаво-
оког песника, таме „сибирски руд“, и, и:

„Споменици крвавији од касапа плачу – бадава – мртве не могу 
да оживе! Покојницима сузе не помажу. Сузе су узалудне пред гвозу-
деним лицем балканског касапина Генералисимуса Партије Питона, 
и пред лицем Свете алијансе. И неверни свет уз Цоца Цолу и ћуреће 
сендвиче ужива – сузама Драме и Балкана не верује.“ 

Дух фантазмагорични, дух неореализма. У ствари, стварност је за 
ум људски толико фанстастична да истине које виде писци да би им се 
веровао називају фантазмагоријама. Томе прибегавају и браћа Лукићи. 

Александар Лукић види класно у свему. Види место цигана у 
друштву. Види класно као примарно. Види: 

„Маестро и Дискобол Небобедиви гледају ћудо гробљанског ваша-
ра. Уметници не могу да окрену главу у страну да не виде, да спрет-
нији и јачи населише породичне гробнице и да им и то није доста, 
већ обише улазна врата Маузолеја Бољшевичке револуције, жестином 
отпадника и ренегата, и на крају Маузолеј Cosa Nostra! – Оставите 
мртве на миру?! – Проклињао их је Управник мртвих душа, али уза-
луд. Народ се олакшавао као стока између гробова. Маестро пази да 
не угази у гомилу људске погани – пречији је то посао и важнији од 
идеала и трагедије императива унапред задате историје, Крста часног 
и слободе златне! Управник мртвог насеља љоснуо је у мраку посред 
обилног људског измета. Има каки униформу. Море има и каки кожу. 
Каки стварност не могу да истрпе ни Бетовенов следбеник ни Пропа-
ли Писац“. 

Општа спрдачина идеолога, средстава за класну манипулацију. Да, 
Лукић описује живот. Није он нека фина госпођица, фрајла – писац 
који се продуцира са тобожњом патњом народа. Није он госпођица 
фрајла – писац „самоуправног несврстаног социјализма наших боја“, 
или „националног бића небеског народа“, „изабраног народа“, „народа 
са посебном мисијом“. Не, Александар Лукић је просто писац живо-
та, писац на путу прозирања Не(бића), прозирања Тубитка и Са-
мобитка и њихових ликова и друштвеног бића, времена, и уопште 
Човека. Он је болни, очарани разочараник трагач за бићевитијим. 
А део сржи бићевитог човека је идеолошки бућкуриш Стаљини-
скичко-самоуправни-часни крст. Тај бућкуриш идеолошки изван-
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редно слика Александар Лукић. Судар идеологија. Исток и Запад. 
Југ и Север. Све је то у бућкуришу под заставом ЈА, примарног ЈА. 
Да, Лукићев роман је негативна химна, ода, том нашем и општем 
бућкуришу идеолошком. 

Јадни Човек. Можда грешимо и Ја и Лукић, и многи други. Мо-
жда много тражимо од Човека, а он је још у детињству у пеленама. 
Изгледа да мора. Можда је срж дијалектике у бућкуришу систему 
антисистему. 

Носилац тог идеолошког бућкуриша је Управница Библиотеке. 
Пазите – Управица Библиотеке! Нероткиња. Бегунац у сексизам.

 Она увек...:
„Узми ме, кукавицо! Узми ме, Ти немилосрдна Фројдова чврстоћо 

времена! Пробуши ме као ексер чамову даску! – Заповеда. 
Пропали писац буљи у гологузу библиотекарку, у кожни новчаник, 

који се између њених ногу, месецима празан, увоштанио. Загледао се 
као у празне странице, недовршене свеобухватне хронике Књига без 
будућности. Бадава, крв му неће ударити у главу да би му мртвац у 
гаћама оживео...

Шта ти имаш против њене голе гузице? Дали си је икад видео, а ?
- Наравно! То дупе је постало заштитни знак Драме. Зар се 

не сећаш да су тетовирани кипови и најугледнији људи ове 
земље зурили у њега као у сунце, опчињени!

о Олимпи ортодокси прија разговор. Млеко јој бризга по 
прсима и раскопчану кошуљу кваси. Светица би могла да 
подоји и одрасле уметнике. 

о Бежимо одавде! 
о Где? Пита дискобол Радознали.
о Бог зна! – Каже светица 
о У породичну кућу мојих предака идемо – места има да удо-

ми све нас! – закључи Маестро.“
Маестро, Олимпија и Управник гробља спремају се да иду у род-

но место Маестра. Дакле, својеврсно романтичарско бежање из 
града у село.

„Маестро спакова неопходне ствари за пут. Три стотина шездесет и 
пет свезака дневника, деведесетдевет томова недовршене свеобухват-
не хронике Књига без будућности, и још неколико укоричених а не-
исписаних томова за сваки случај, и 12.999 пробраних књига из кућне 
библиотеке, које сложи као клипове кукуруза, у двеста четрдесет осам 
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џакова, који их срећом било нагомиланих у подруму. Договор кућу 
гради, подућава народна пословица, али Дискобол Сналажљиви се не 
враћа. Да не дангуби Маестро претвори чекање које се одужило у за-
довољство – отворио је странице свеобухватне и недовршене хрони-
ке Књига без будућности. Иако је желео наставити писање, није имао 
довољно воље за тако озбиљну работу, јер се сетио догађаја из прет-
стобља кад је као пред огледалом, стајао уз пресамићеног гологузок, 
Команданта општенародног протеста у полумраку који није могао 
да сакрије мушку срамоту. Сада му се мислећи на тај несвакидашњи 
тужни час, неочекивано укрути кита, да је изпредострожности дохва-
ти и шнајдерским метром узетим са стола привеза од леву бутину, за 
сваки случај! Он најбоље познаје сатанску непокорност и магарећу 
тврдоглавост својих удова. Шта му преостаје? Наравно, закопча пан-
талоне као да че кроз пет минута стићи камион да утоваре ствари; али 
од Дискобола Непобедивог не беше ни гласа. Маестро поново отвори 
деветесет девети том недовршене свеобухватне хронике Књиге за бу-
дућност, и од једном поскочи, опрљен, као да је сео гологуз близу пија-
них сватова! Догодило се чудо невиђено! Пред његовим очима, писане 
духом невидљивим ницале су реченице. Књига се сама од себе писала! 
Ничу реченице над отвореним страницама, ред по ред, не престајући. 
Као у каквој Књизи без краја исписују се. Уместо да се обрадује, као 
што би учинила канонизовани балкански писци и песници, што им у 
писању помаже ма и сам нечастиви, Маестро пође да се крсти: 

- Дали је могуће? Јел сам ли коначно полудео?
- Није био у праву, наравно! Јер није знао, да су многим пис-

цима на Балкану, па и у Русији, и другде у свету, књиге пи-
сали други. Миропомазане величине су само потписивале 
наслове и згртале паре и славу, горди и бахати као подна-
пити козачки атамани! Сабрана дела шефова држава, на-
писали су анонимни секретари! Најлепше странице мно-
гих нобеловаца саставиле су њихове кротке љубавнице, 
или љубавница. Пропали писац није знао страшну истину, 
да на духу анонимних и сакривених духова, цвета слава 
и богатство светских велоумова! Јер да је знао подигао 
би споменик армији анонимних писаца широм света, од 
времена обелодањивања Библије па до скандалозних књи-
жевних афера XX века! Читао је узбуђен и слуђен редове 
који ничу пред његовим очима.“
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Значи, бежање у село. Рекосмо својеврстан романтизам. Мотиви 
поетике, креације... Бежање у село, ако се уопште може побећи. Сети-
мо се извесне поделе поетике романтизма на „прогресивни романти-
зам „и „регресивни романтизам“. Сетимо се поетике романтизма, те 
„највеће револуције“ како је неко рекао, дефинисао романтизам.

...

Село. Сеоба у родни крај Маестро: 
„Стоји пред огледалом са чудним изразом лица, сећа се Књиге без 

краја и прочитаног. А књигу пише невидљиви дух, чудо, у шта ће рет-
ко нормалан човек да поверује, зашто се није писала тако од почетка? 
Одговор постоји, не треба околишити. Он се налази на њеним страни-
цама. Али пропали писац нема времена да трага за одговором... 

Утоварује ствари опредељење за сеобу
- Алахами рече турчин – ви као да селите државну архиву...

Уместо петлова, спаваће Драме, ако таквих још макар за лек има, 
буди писак Дежурног Небеског Ратника Племенитог Анђела. О Књизи 
без будућности праву истину знају фијоке и мрак епохе хокус – по-
куса. А о Књизи без краја још нико, осим Маестра Пер Пјетра, појма 
нема.

Олимпија Научница – професор биологије без путних исправа од 
рођења – продавачица свећа и светица Беле магије, родитељка Анђеле 
Белисиме Марго, Тројеручица, весела као да крећу на путовање око 
света и на острва Тихог океана за којим чезне годинама као да путују 
на Галапагос, спремно их дочека. Камионџија Абдула, са бедуинским 
и харамским генима у крви пролази поред ње и не може да одвоји по-
глед од магнета њених лепих очију, као да у очи Алахове гледа... 

Највећа соба Научнице претворена је у Природњачки музеј. 
Ортодоска Мајка Прво родица у наручју износи колевку са усну-

лом Анђелом Белисимом Марго.
- Легенда о шестогодина самоће. 

... Камион паркирао испред сеоске куће Пјетрових. До мрака су 
истоварили ствари: Томове и томове Књиге без будућности, стотине 
дневника – Апокрифну Архиву Маестрових бдења.“ 

Будући да је главни јунак, карактер романа Маестро више о 
њему говорио, више цитата о њему, о поетици његовој, о његовим 
погледима на песништво, о његовом оправданом гневу на наше 
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„парадне“ књижевнике. Као да ми речи из уста узима. Маестро је и 
нека врста романесног РЕЗОНЕРА. 

„Персонал драмског гробља, појачан са Анжелом Белисимо Марго, 
размести се у сеоској кући Петрових, покојних. Олимпија Научница 
одабра гостинску собу. Бетовенов следбеник, Легенду кожних торби 
усели у собу до ње, и ту се прими. Маестро настани дневну собу 
намеран у њој да ноћива. А у спаваћу собу његових родитеља, уселише 
делом ствари понете из Драме. Клавир на пример не успеше да угурају 
у кућу, те оста испред ње пред стрехом. Прекривен најлонима потсећа 
на пролећни расад са струковима раних патлиџана. Уз војнички 
сандук са предачким костима, Библиојом, сребрним крстом, струком 
миришљавих босиока, црвеном свилом и евангелијама малим књигама, 
уз Архиву Маестрових писанија и деведесетдеветтомова недовршене 
хронике Књига без будућности уз многобројне хербаријуме и не 
избројане тегле са животињским светом потопљеним у формалин, 
и двадесетчетири ђака набијеним са књигама, некадашња спаваћа 
соба Маестрових родитеља личи на Немогући музеј гробљанског 
персонала...

Ко да опише повест дана и ноћи на селу?
Вечина балканских парадних писаца би од свега у патриотском за-

носу сачинила епопеју достојну најбољих поглавља Хомерове Илијаде 
и Одисеје...

Зашто идеализовати балканска села; кад тамо не беше никакве 
идиле, осим у лажним стиховима импотентних песника, од којих нај-
чувенији беше Хомер... 

У пространом сеоском дворишту, што се до брежуљка пружа, на 
коме се бели црква Св. пророка, коју прадеда Маестров о свом руву и 
круву својевремено сазида, Олимпија Научница испољи дар без прем-
ца, да би јој и Елен Чаушеску да је жива завидела. Дарове природе, ко-
приву и зеље бере и припрема чорбу и пите зељанице, да човек прсте 
олиже!

Дуг је дан, а још су дуже ноћи. До јуће пободени у уобичајене нави-
ке као штап уз боранију, бивши персонал гробља да не умре од досаде 
напорним задацима и пословима испуњава време. Мући их дилема: 
где да склоне проклете књиге и клавир посађен испред куће? Да их 
сачувају од пропадања! Морају.“

Техника дневника, документа... Реализма... Верујем да ми је чи-
талац захвалан што цитирам, а мање тумачим, будући да се и доста 
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зна о техникама, о стилу, изразу...; и да технике, поступци, „техноло-
гије“ нису много важне упркос јединству садржине и форме, израза.

Лукић описује претке, прадеде. Одмах рецимо да у литератури 
знамо за десетине и десетине таквих повести. Међутим, суштина је у 
оригиналности и истиноносности. Дакле, у степену развитка и спец-
ифичних услова. Нешто ново дати, не књишко. Лукићева књига је 
од новог, истиноносног а не књишког материјала поетског. Лукић 
је писац, уметник, а не књишко потрчкало, идеолошко потрчка-
ло каквих данас има на претек. Оних чије све умовање у псовању 
комунизма у духу чувеног Грге Златопера изградио емисија Гла-
са Америке којег смо годинама и годинама слушали. Идеологија 
специјалног рата. На претек има писаца неоагитпропа, сада не „со-
цијалистичког реализма но капиталистичког реализма, реализма 
рестаурације, реализма транзиције итд. 

Лукић је писац, а то значи заклети сведок, заклети тумач. Истину и 
само истину, тако ми Пегаз помогао: 

„Не упуштајући се у расправу са превртљивим слугама постојећег, 
и потомцима слугу његовог покојног прадеде, лака му земља, враћа 
се у дом. Не сачекавши да се пристојно удаљи, сељаци часте псовкама 
Маестра и његове госте, белосветске мангупе и барабе, који су међу 
њих дошли да склоне дупе. Примитиван свет је – ужасан! Без душе. 
Највећи и најпромашенији писци су прост народ идеализовали. У њи-
ховим самим сировинама живота су најуочљивији – недостаци љуба-
ви, самилости и Бога! Закон примитивног и жилавог одржања почива 
на сумњама у свет који их окружује. 

Постоји код писаца истина парадокса – зли друштвени услови, а 
„народа идеалан“. Међутим, зло обликује зло... Лукићев есејистички 
дух види и етнолошко и социјално, и национално, и сексуално, и фи-
лозофско.

На талог највероватнијих гадости, као и на пирамиду погани на 
гробљу Драме, од којих су коначно спасили живу главу, пропали Пи-
сац се навикао! Пожели понекад да тим сељацима очита буквицу, али 
разумнији попушта, залудан би му био труд. Примитиван свет је без 
Бога и срца, и крик! Шта острвљене сировине и гегуле знају о Историји, 
Патриотизму, и Истини! Зар да њима толкује да је са смрћу византије 
умрло и православље и да је и мит о комовелту православном, сан До-
стојевског, сан који се никада неће обистинити, јер га спречава држава 
кроз векове позната као Трећи Рим. Зар и Византија не беше други 
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Рим? Зар би вредело да су сељаци икада били стубови накарадних др-
жавних творевина – они умиру једино да ушећаре на порезу и да си-
нове шаљу у војску, што је друго име за кланицу. Геачине су спремне у 
сваком часу да положе главу на олтар, не Отађбине, већ Вође. Петлови 
ће са кукурикањем ући пре у Заједницу Европе и Света од Кукавице 
Трабанта Срушеног Берлинског Зида Генералисимуса Партије Питона 
и његових послушника који нису опрали зубе од рођења. 

Света алијанса не поштује ни свој Ускрс да би поштовала туђ. Не 
мари за Христом нити чује молбе Свете Столице. Племенити Анђео 
Паси Син разара Балкан и сагради међу нама море смрти. На небу је 
високо, Крвави Змај лети и нехаје за јауке рањених. Шта може из мора 
смрти да изникне?

... Лајка... слути ли псето пропаст, или почетак Апокалипсе... Мо-
жда арлауче да умири псеће срце? Или пак непогрешива у нагону и 
вери да и другачије лице света постоји, узвикује: Смрт фашизму, смрт 
тиранима! Савестан човек може да поверује. Нико није рођен да би 
живео вечно.“

Лајка – симбол нашег времена. Пас – верност, племенитост, бди-
лаштво.

Нијансе мотивацијског система равне Андрићу 

Да, Александар Лукић је писац истинољубац... Он зна, он осећа – 
„два непомирљива табора – богати и сиромашни“. Сервантес каже: 
„Моја је баба увек говорила да на свету постоје само две нације: бога-
ти и сиромашни.“ Александар Лукић каже:

„Богати умиру у раскошним постељама, у сјају нагомиланог бо-
гатства. Већина злочинаца измакне суду Правде и као поседници, не 
само потресног времена, него богатства заснованог на злочину, умиру 
без кајања. О смрти богатих може да се развеже прича, да Маестро 
има времена. Но, он сад пласти дванест пластова боклука насред дво-
ришта, да их потпали и у огањ претвори, као Паликућа Племенити 
Анђео куће сиромаха“.

Жена из села каже: 
„Ех – уздахну Равијојла Милолика – стубови моје куће, мој син је-

динац, и муж, закопани су као кромпир у земљи на почетку ратног 
шашавила испод Алпа! Ни за гроб им се незна! Далеко су оставили 
кости – отуд нам може бити од памтивека долећу ласте и снег.“ 
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Пред кућом Пјетрових већ данима почивају џакови крцати са књи-
гама и клавир заштићен најлоном – прекривачем.

Избегавам опширност, детаљисање. Ради илустрације, мало ћемо 
се задржати на извесном сублимираном секс – еротском мотиву чија 
је сублимација у позиву на брак, живот... Љубав... Овде треба да наве-
демо следеће:

„Равијојла Удовица позва Маестра једног поподнева у свој дом. 
Не уводећи га у кућне одаје, показа му обор са двадесетичетири козе 
и јарића. Дотрајао, и покривен сламом, нахерен од пљускова и влаге 
скоро иструлео, једва је чувао мал. Унутра је предводник стада, дугоб-
ради јарац, немарећи за публику, заскочио козу. 

- Добар су сој. Пасмина од твог Прадеде сачувана! Година-
ма сам усамљена, као секира без држаља, драги Маестро. 
Нема овде више мушкараца, ни мајстора каквих је било да 
би поправили обор.“

Веома сам хвалио описе љубавне, сексуалне, еротске Мирослава 
Лукића у роману Ујкин дом. Из овог описа Александра Лукића се види 
и мајсторство свесно-несвесно (свеједно је). Да кажемо – танана дра-
матика еротског, тела, секс-апели у значењу речи и у звучној експре-
сивности... Маестро и Равијојла Милолика су комшије из детињства. 
Познају се и знају се добро. Званични однос и поштовање удовице, и 
жали погинулог сина. Но, ево несвесног наговештаја сексуално ерот-
ског: „Обор“ – оборити, оно што чува, оно што је ограђено. „Р“ на 
ударном месту, борбено „Р“. Коза и јарац. Јарац мушкост, изобиље 
животности. Коза женска – генеративна моћ, плодност. Јарац је и раз-
вратност, пожуда, блуд.

„Заскочи козу“ је директни контест позива несвесност, на секс, 
еротику. Па потсећање да „су добар сој, пасмина од његовог прадеде 
сачувана“ – охрабрује га. Па и „секира без држаља“... Симболи мета-
форе за мушко – држаља и женско – ушице (рупа). Па комплимент да 
„нема овде више мушкараца да би поправили обор“. Да „обор“. Њен 
„обор“ да поправи. „Заборављене алатке у сеоском подруму“. Мушки 
и женски алат, заборављен на тајном месту – подруму. И шоља кафе и 
чашица препеченице – све је у знаку свесно несвесне еротске поруке. 
И „Кула“ симбол мушкости (да је поправи). И наравно, апел: 

- Жена без човека, пустошнија је од куће без огњишта! 
– Искрено и тужно, рече удовица, раширивши ноге на 
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столици, чедно, да Маестро може да види њене бутине 
чврсте и беље од мермера! - Човек не може да се роди 
уместо другог! Да живи и пати мора сам. Бог му је послао 
љубав да поднесе муке живота и судбине. Шта то беше 
љубав, а, Маестро? Сећаш ли се? 

- Можда му је Вила Равилојла рекла истину. А можда око-
лишно и то да жене са успоменама одлазе у гроб! Свеједно, 
зар је напокон од значаја како је њене речи разумео Пропа-
ли Писац? Углавном, устао је, пришао и пољубио је у чело, 
часније но да љуби руку Игуманије. 

Наравно, као што види читалац – све је то висока сублимација, ви-
соко сублимирано, еротизовано срачунато на брачни позив, повратак 
животу.

Мисао ми трезна и опрезна. Кажем: Лукићева мала лирска студија 
о еросу. Студија у сенкама речи са судбинама и динамиком психолош-
ко психијатријског. Јесте – ретки су овакви лирски медљони у логици 
еротског...

...

 Сређују кулу... Иако мало сирово, али спонтано и мотивисано де-
лује чин: 

- „Снага улази на уста!
- А где снага излази, беше јасно, док је он сит гледа натрћену 

како скупља остатке просуте воде. Надолази му је рс. Из-
међу ногу већ се праћака. Рампа му постаје чвршћа од бут-
не кости. Онда је ветар дунуо преко свећа; девет погаси, а 
једну остави упаљену, да козарица покупи послеђе вредне 
капи. Задигла је сукњу, и он јој приђе и клекну од страга 
као животиња. Рендисао је њену тесну фрулу до трећих 
петлова, Боже прости као да из почетка укива полице. Са 
побожношћу мајстора сврдла, мушка снага драгу помоћ-
ницу доводи до светог усхићења! 

- Последице ноћних бдења и светих пословања су, богоугод-
не и корисне. Наредног дана Маестро бодро постави поли-
це за књиге и по њима поређа уз помоћ Дискобола Непо-
бедивог, по правилима Универзалне децималне класифи-
кације, 12999 књига. Равиојла им је помагала да и клавир 
пренесу унутра.
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Олимпија Магична уз инвентар биолога из Драме са собом понесе 
и знање Беле магије, скривено у души. И да није силне ствари понела 
са собом, беломагијско знање би било уз њу, у њој, као зуби у вилици. 
Она у нетипичном музеју Маестровог дома, Анђели Белисими Мар-
го, певуши успаванке или јој пак шапатом маленој у колевци преноси 
тајно знање у мираз? Ако је веровати легендама које светом колају по-
некад као облаци, тајна знања најбоље уче деца у колевци. Кад стану 
на ноге и проходају, од вајде им је познавање лова у мутљагу, који је 
једини већан. Бетовенов следбеник можда је једини постао прави до-
битник. Клавир је у кули Пјетрових...“

Естетски, поетски увек оплемењено. Мало је чудо како Алек-
сандар Лукић успева да се не понови у опису секс-еротског. Веро-
ватно има петнаестак тих описа, и увек је нов, мотивисан. Далек 
је од књишкости што је најважније у свему. И наравно, увек је у 
неком чврстом контесту социјалног бића, па да кажемо и у чврстом 
контексту реално метафизичком. Лукић у тананости психолошког 
нијансирања и убедљивости нијанси мотивацијског система, на-
рочито еротско-сексуалних мотива, су равни Андрићу и светским 
класицима. Равни су најтанајнијим дубинама сексуално еротског 
наше народне књижевности. Бар у њеној тананости онаквој каку 
сам је ја доживео у мом тумачењу народне књижевности (нарочито 
лирике) Срба на Косову и Метохији... 

Мислим да се у смислу дубине и тананости психолошко-психија-
тријске мотивисаности од једног писца више и не може тражити.

...

Бекство у село из града... Већ смо говорили о поетичким варија-
цијама романтизма: прогресивни и регресивни романтизам... 

Покушај да се поправи Кула... Традиција, наслеђе да се поправи... 
Кула... Покушај узласка, будности... Покушај лествица... Маестра и 
других из Гробља Драме, града мртвих душа... У њој је сада принцеза 
Равијојла, Дева Марија... Кула – „склониште, заштита“ и мушко... 

Кула – „прелаз из једне равни у другу. Пробој до нове онтолошке 
равни“..., од „таме до светлости, од смрти до бесмртности“. Поправити 
и оживети кулу Петрових предака Маестра... Доћи до „боље земље“ до 
„боравишта душа“.

Песник, Пропали Писац, тајни писац кула... све је то из бића вре-
мена које између осталог озрачује Племенити Анђео. 
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Ближимо се крају

Ближимо се крају Романа. На 164 смо страни. Још једном нас озра-
чују мотиви тајности рукописа, тајне тајног рукописа нађеног. Мотив 
познат у литератури, у песништву али је тко оригинално обрађен код 
браће Лукића да и не помишљамо на знања о том мотиву, о тој формули. 

„Бивши персонал драмског гробља живи у набоју новог распореда 
ствари, у светом лудилу: За један дан проживе, што остали свет не 
може ни за сто година! То се односи нарочито на Дискобола Непобе-
дивог. Ако му се увуку бубице у главу, он од јутра, до вечери, кад се у 
кућу ушуња мрак као лопов, варира Бетовенове теме. Није саздан од 
челика. Умори се као и сваки човек и онда на спавање. Тад у остатак 
преуређене Куле бане из помрчине, као дивна сабласт, Вила Равијојла, 
са велијом сира тврђом од каменице, врућом погачом и тиквом вина, 
долази да отргне од писања и читања битних тема Пропалог Писца, 
иначе, обузетог писањем стихова и нацрта есеја о вечности и времену 
треће религиозне епохе стваралаштва, која неминовно треба да дође, 
и која управо наилази, он је осећа сипи као киша испод крила. У Сили 
И Слави Усијаног Племенитог Анђела.

- Боље је да се са истим жаром удубиш у ово! – Каже му 
искрена и једноставна Равијојла Маргарита – У ово! – по-
казује му чедна као богородица, место где се сваки муш-
карац мора бар једном у животу причестити, дувајући у 
свећу на Маестровом столу крај 12999 књига. 

- Ко би по крилима и халабуком Племенитог Анђела да се 
Маестро ноћу бави најважнијим проблемима живота на 
земљи, уз великодушну и несебичну помоћ анђеоске по-
моћнице Равијојле Маргарите, или пак да Олимпија Троје-
ручица, коју све чешће мучи несаница, листа Маестрове 
рукописе – сведочанство првог реда – деведесетдеветто-
мова недовршене свеобухватне хронике Књига без будућ-
ности. Земаљски дани промичу неумитни, томови недовр-
шене свеобухватне хронике пронашли су читалаца, не и 
тумача! Написано може бити путоказ! После трећих пет-
лова Маестро затиче Олимпију Научницу, у спаваћој соби 
покојних родитеља, са огромним подочњацима, уморну и 
исцрпљену као да је читавог боговетног дана блудничила 
са Непобедивим! Њој су досадила исчитавања класичне 
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литературе, отуда је забила нос у један од укоричених то-
мова недовршене свеобухватне хронике.

- Боже мој, знаш ли какав дар носиш, Маестро!?“
Да – „свето лудило, креативно и божанско, метафизичко, у обновље-

ној кули наслеђеној од предака. У њему је друго време – „један дан... – 
сто година“. Згуснуто психолошко време и богата временска супстанца. 
„Дивна сабласт – Вила Равијојла“. Дукат оксиморона Александра Лу-
кића више говори од гомиле речи „парадних писаца“ (А.Лукић)

„Есеј о вечности и времену“. Да: формула времена, формула про-
стора, формула хаоса... време – вртети (етимологија)

Ту је и Ерос живи, природни, праоснова и есеј о времену и вечно-
сти... Ту је Вила Равијојла:

- „Боље да се са истим жаром удубиш у ово!“ – каже му ис-
крена и једноставна Равијојла Маргарита – у ово! Показује 
му чедна као богородица, место где се сваки мушкарац 
мора бар једном у животу причестити...

Свето место, храм, рутави распукли мравињак... спречавајући га, 
она га покреће. Гасећи свећу, она пали поноре таме, духа – душе... 
Таме поетике секса тела. Можда свећу премешта у таму живота ира-
ционалног, метафизичког. Свећа – „животворна моћ сунца“; Сунца 
таме духа. И Олимпија ортодоксна, продавачица свећа, биологичарка, 
беломагијска светица и она се препородила у Кули Петрових... Чита... 
Књигу без будућности. Тумач?! И ми можемо рећи:“Боже мој, знаш ли 
какав дар носиш“, Александре Лукићу?!. Само код мене је прво знак 
питања, па знак узвика који се од упитаности исправио, претворио у 
знак питања. Теши нас Дискобол Непобедиви, Бетовенов следбеник, 
Управник насеља мртвих душа Драме:

- Ништа на овом свету неће остати сакривено! Тајне и по-
стоје да би се човеку откриле! 

Авај! – али, постоји „тајна тајне и опет тајна“. Постоји „тајна над 
тајнама“ – како кажу неке мистике. Не(биће)... Ипак, има у томе исти-
не што тврди Дискобол Непобедиви. Ближи је истини Маестро: 

- Природа се преображава у савршеном реду и хармонији, 
а људско срце у хаосу и патњи. Природа је непоновљиви 
уметник, Дискоболе!

Не, каже Маестро: „Љубав, реч која му је на врх усана!
Љубав – хиљаду пута љубав, вечно и у пркос свему! Осећа Маестро 

ноћу у мраку некадашње Куле Пјетрових, кад му мистерију свог 
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организма, и мистерију његовог организма, пулсирајући и вибрирајући 
под њим, главе заривене у јастук или ћилим на поду, открива вила из 
младости и садашњости, козарица Маргарита. Љубав! Љубав једина 
на овом јебеном свету има шансу да га оплемени.“ 

Извесна победа Лукића: Рећи нетривијално љубав. Вероватно од 
ћифта љубав је најрабљенија реч... Профитабилна реч... Не зна се које 
црњи: Црква, ћифте или новокомпонована музика у рабљењу речи 
ЉУБАВ, АМОР – не смрт.

Управник гробља, следбеник Бетовенов компонује на тему из Би-
блије, свира Бетовена, сељаци се буне што их узнемирава... Бомбар-
довање траје. Олимпија, биологичарка чита рукопис Књиге без бу-
дућности. Сређује кости предака Маестрових у војничком сандуку. 
Равијојла Маргарита је отсутна.

Кула – узлазак песника

Маестро хоће да зида Кулу песника на темељима старе Куле коју су 
Немци срушили: 

„Будућа Кула песника ће потсећати на концертну дворану или 
комплекс завичајног музеја једног краја Балкана! Потрошићеш снагу 
и године на њеном зидању, Богу иза леђа, и ко зна дали ће икоме по-
служити за ишта! Превисока је, Маестро, Кула! Не жури са зидањем, 
да је опет не сруши неки Сумашишавши Племенити Анђео почетком 
следећег века! 

- „Зидаћу је полако као да исписујем крај рукописа Књиге 
без будућности! – одговара им он – кад је саградим, ма 
била и Богу иза леђа, на врху ће имати чардак ни на небу 
ни на земљи, да анђелима буде близу са кога ће се лепше 
видети њихово лице на небу.“ 

Дакле: песници, Кула, небеса – узлазак, будност оса света, обредно 
средиште света, вертикала света, мушка моћ... Да ли ће икоме послу-
жити за ишта!? Зврје празне куће, виле, станови, цела села и саблас-
ност стрче у небо... Гледају лице богиње Беле куге... 

„Кула“ књижевника у престоници се цепа, удваја се... Можда је број 
седам крив. Свемирски број... Управник, Бетовенов следбеник му по-
казује легенду:

- „Дошао сам да ти покажем Легенду! – Рече непобедиви 
и као лептирица која жури да се пари неста у помрчини. 
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Отуд иде повијен и носи кожне торбе, до малочас љубо-
морно чуване под креветом.“ 

- „Ево је! – рече он и по каменом поду распростре два бела 
чаршава по којима ће највероватније изручити „Легенду“ 
од шест стотина година самоће.

Из торбе је прво извадио Прстен од земље што подсећа на ловоров 
венац са Христове главе, а потом из трбуха кожних торби изручи го-
милу бакарних, сребрних и златних новчића. Лајка двоструки ратни 
инвалид им се чуди како звецкају, навикла да буде мирођија у свакој 
чорби, разастрте новчиће лиже; а неке од њих и зубима псећим гризе, 
као да је превејани кујунџија који им одобрава квалитет. 

- Ниси веровао у постојање орача цивилизација, нити си се 
потрудио да узмеш удела у откопавању Легенде. Преспавао 
си најлепши део историје, пропалицо! Орачи цивилизација 
те могу још увек лишити главе, знај, а легенда ти ево саме 
стиже на ноге!

Пропали писац ћути. Њему би и највећи архиеолози Балкана зави-
дели на овом тренутку док разврстава гомилу новчића. Колекционар-
ске куће на гласу, и непрепостављају да тако благо постоји. 

- Дуга је ноћ пред нама, Маестро! Погледај их и попиши. 
Такву збирку заслужује Кула Песника!“

Симболика броја шест... Прстен... Венац... Новац... Лајка (пас) 
Из „Легенде“ шестотина година самоће избија дах светског инте-

гритета, интегритета кроз бол и крв. Мешање цивилизација, људи, 
крви, језика... Разотуђење кроз отуђење... 

У митско – мистичном призору симбола сликовита „Легенда“ 
света и национална од шестотина година изручена на поду на белом 
чаршаву, на трансценденцији... Стари новац: И грчки, и македонски, 
и илирски, и римски, и империјални... и локални..., и византијски, и 
угарски, и српски средњевековни, и турски... 99 килограма... За новац 
купују грађу за зидање Куле песника... Новац – еквиваленат робе, 
изопачавајућа сила новца. Превозници су донели вест да је бомба 
погодила и Управницу Библиотеке... Црева су јој обмотана око спо-
меника Незнаног јунака: 

У посредно сведочење козарице једино не жели да поверује Пропа-
ли писац. Може му се. Нек му је, ако му је лакше.

- Смрт сваког човека је грозна! – Констатује тужно Олим-
пија Тројеручица.
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- Бог да јој душу прости! – можда рече Маестро.
- Дај боже да тако буде! – сумљиво изговара Равијојла 

Маргарита.
Мртви не могу да нам кажу, јер им земља лака! Неисказиво је што 

живот јесте. 
Мисао агностицизма; не прозирности света, и ко хоће –“ нејасна 

божја промисао... Не(биће).
Маестро Пер Пјетро зида са упорношћу свог Прадеде Кулу песника.
Знамо зидања, градње многе... Скадар на Бојани..., на Дрини ћу-

прија... Ово Лукићево зидање је по мери и функцији, по потреби 
мотивацијског система овог песниковог племенитог гнева естеског, 
романесног гнева. Не, не смемо заборавити да љубавне песме пише 
погон љубав..., а сатиричне пише погон гнев... Геније гнева племенитог 
покреће ову Лукићеву књигу, књигу неког даха и духа раблеовског – 
сервантеског. У ствари, то је и прави дух нашег времена... Дух народ-
ни, извора живота, а не књишког извора „парадних писаца“ (Лукић) 
Да, јесте – постоји кула тишине...

А књига?!

„КЊИГА БЕЗ КРАЈА исписује се сама, од краја деведесетдеветог 
тома недовршене свеобухватне хронике Књига без будућности. Пи-
сала се без престанка, и док се Маестро са персоналом гробља селио, 
и док је трајао кишни део године, и док су правили велико чишћење 
куће и остатка Куле Пјетрових и док је сањао и чезнуо да изгради Кулу 
песника, и док су сељаци пребацивали грађевински материјал, и у вре-
ме док је неслућени замак беснила свете алијансе, Племенитог анђела 
и балканаца био на врхунцу: Писала се сама, невидљивом руком и све 
видећим оком и стигла до 101. тома. 

Маестро од јутра до мрака зида Кулу песника, а ноћу кад изостане 
долазак Виле Равијојле Маргарите, он као испосник чита Књигу без 
краја.

Стигао је до почетка 100-тог тома...
... БАЛКАНИЈО ДО ЈАПАНА!“
Писац полако прилази расплету, расплиће. Можда књига неће 

имати расплет но прекид. Видећемо. Али, ево још неких навода: 
„... Маестро, срамота је населила свет, а од наше, зар има чувеније...
Пропали писац чита редове, суочавајући се са истином, коју му, на-
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мерени да то учине већ петнест година, саопштише у књизи без краја, 
покојни отац и дед нестајући. 

--- Књига без краја исписала је о Дискоболу непобедивом и Олим-
пији Распетој... 

Локомотива јури за њима црна и из ње сукља дим у висину, усијали 
су јој се машинама точкови, већ их сустиже!

- Господе шта ће бити са њима.
... Уморан зидањем и измућен последицама ноћног читања – наго-

вештајома будућности описаним подробно у Књизи без краја.
... У суседним двориштима сељаци рођени да сумњају у свет око 

себе, ћутке окрећу натакнуте на ражњу прасиће и јагњад. 
Жене истрајније у вери но у посту, попу и црквењаку на прагу на 

поздрав: Христос васкрсе!
- Ваистину васкрсе – узвраћају.

Ускрс не може без главних јунака... Бетовенов следбеник... Лудило 
му је учестало... Ако не започне са кукурекањем петлова, започиње са 
арлаукањем Лајке... Тек у атару села јекнуше две бомбе, подмуклије од 
детонација у оближњем каменолому. Жртава нема, осим две свраке и 
пар фазана у жбуњу, које иначе ни у селу ни у Драми, а богами ни на 
читавом Балкану, нико у жртву не уписује.“

Петао – соларна птицо, гласовита птицо. Чује се. Али и Лајка, пас – 
верност, бдилаштво, племенштина... Жртве су „две свраке“ – два „ђа-
вола, распусност, таштина“. Али и „птица радосница“, „добра срећа“.

Ко ли је и шта ли је погинуло – „распусност, таштина“ или „птица 
радосница, добра срећа“. 

Да, погинуо је фазан – „заштита, материнска љубав, врлина, свет-
лост, добра срећа, лепота“.

Али, авај! – „Ни у селу ни у Драми, а богме ни на читавом Балкану 
нико у жртву не уписује“ свраку и фазана. Нико у жртву не уписује: 
радост, добру срећу, материнско, љубав, врлину, лепоту... 

...

Ближимо се крају дела, можда прекиду. Симболика нам говори 
о изопачењу ове „Чудне земље“, Драме, негативно утопијске земље... 

Једно од чуда је и чудо креације. Књиге се саме пишу. Књига без 
краја. Књига без будућности свеобухватне хронике... У сто томова. 
Пишу се саме књиге. Књига – свемир се пише сама, либер мунди и 
либер витае се пишу саме. А човек?... А Пропали писац Маестро 
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Пер Пјетро? Ипак, и они имају неки смисао или СМИСАО ИМА 
ЊИХ. 

Слободно можемо рећи: Нек се поноси Смисао што има Мае-
стра, а Маестро што има Лукића. Ко кога има?!. Реално-метафизич-
ки дух и дах ове Лукићеве књиге је нешто што је видљиво. Морам и 
овде рећи оно што често говорим у мојим књигама: метафизика је 
физика. Оно што ми зовемо метафизика је само простор непозна-
тог. Кроз историју људску (тај бедни тренутак тренутка вечности) 
се показује да оно што је јуче сматрано и осећано као метафизика, 
данас је аксиом, тривијалност... У том смислу треба разумети ре-
алну – метафизику Лукићеве књиге, и уз то симболичку супстанцу 
имати на уму. 

„Стројевим кораком, чета мала али одабрана, изнебуха у село бану. 
Упарађена потсећа на војску, у покрету пева паравојно сочињеније. 
Песма се ори да и глув може да је чује. Римовани стихови припове-
дају ако им је веровати о сили и слави јуначкој погибији Агента Сер-
вантеса! Пропали писац чује сваку њену реч као да му на уво певају 
химну. Али зар да чудо тек тако селом прође? Неимар баци из руке 
мистрију и сиђе са трећег спрата недовршене Куле песника и приђе 
огради дворишта да осмотри до зуба наоружану Паравојску којом ко-
мандује, главом и брадом, дезертер кога из породичне гробнице драм-
ског гробља Лајка извуче као угојеног јазавца. Да, он је. С руке му се 
није смакао ожиљак кујиних зуба! Паравојнике прати циганска – плех 
музика, а да им чудо не промакне испред носа, из куће истрчаше Дис-
кобол непобедиви, Олимпија Чудотворка. Као да свадбена поворка у 
весељу и прангијању селом пролази, они у неколико корака претрча-
ше двориште и придружише се Маестру. 

- Маестро! Брате Племена пустиње! – рече дезертер, коман-
дир паравојне чете.

- Сервантеса нам уби мучки Курвино Копиле Племенити 
Анђео. Кромпир цвета на овом, а рађа на оном свету, 
Маестро! Придружи нам се! Напиши Балканску епопеју. 
Судбина нас је одабрала да намиримо рачуне и дугове!“

Да – „Паравојно сочиненије“, можемо рећи за нашу „парадну књи-
жевност“ Лукић да је паралитература, естрадна, транспарентна, која 
је блокирала штампу, часописе, ТВ, радио... да не дужимо причу, пое-
тичку драму... 

...
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Расплићу се догађаји. Сазнајемо шта је са личностима. Управница 
библиотеке је мртва. Могло би се рећи да јој је смрт донело оно зашта 
се борила као и њеном мужу Сервантесу. Тиха „перманентна рево-
луција“, „револуција која тече“... дух и дах Троцког, бар у иделаном 
смислу. Да не филозофирамо о принципима развитка друштва и 
рестаурацијама.

Перипетија је у неком смислу почела одласком у село. Ево овде се 
расплиће. Рецимо тако – одписује се једна по једна личност. У неком 
драмском јединству: и радње, и места, и времена, и интересовања, и тона.

И нема много личности. Ни много ни мало, но баш колико треба. 
Но, да видимо Управника гробља, Бетовеновог слугу: 

„Бетовенов слуга се повукао у своју Кулу од слоноваче. Одбија хра-
ну. Једе као птица. Узалуд га Олимпија Кулинарка нуди разним гура-
бијама – он одмахује руком, и све дубље тоне у себе и лудило. Од како 
гладује потсећа на човека који се намерио да пође Богу на истину. 

Преносе клавир у цркву светог пророка. Поп побегао од бомбар-
довања.

Олимпија Распета им је сведок, и Анђела Белисима Марго ако ус-
треба. Али бољег сведока свакако нема од Господа. Можда и он оправ-
дава поступак уметника? Ко зна? Са њим се мора рачунати. Да, са њим 
би требало увек рачунати! Бетовенов следбеник углавном не дангуби, 
штима клавир, и седа на дрвену столицу. Започео је музицирање Бе-
товенове Мисе солемнис, и – ха-ха, као да лете читава јата ластавица 
изнад њихових глава. Изгледа као да је коначно и неопозиво побегао 
са робије! Понесени од музичара оргуљаша у време Службе Божје сви-
ра! Ако је Господ заиста видео и чуо свету породицу на окупу у броду 
православне балканске цркве, онда би без двоумљења требао да им 
опрости грехове. Сеоски храм није у васколиком постојању имао бо-
гоугодније и значајније стадо. 

Бетовенов следбеник не излази данима из цркве Светог Пророка.
И ако поп нити калуђер искушеник, па ни пустињак чак није, он 

можда испуњава завет, или наредбу Бетовенову, или Михајлову, из 
необичног сна? Окружен је животописима светаца измаланим по зи-
довима, иконама, свећама и кандилима, и куполом плављом од неба, и 
црквеним сасудима: мртве ствари нису за потцењивање као публика? 
Њега не брине грмљавина ораћа цивилизација, нити ток Сатанине го-
дине, ни перфидност Свете Алијансе, и Последњег Црвеног Деспота 
Генералисимуса Партије Питона.“ 
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Маестро и даље зида Кулу песника: 
„Да обиђе вечног нежењу у цркви Светог Пророка нико изгледа 

нема времена. Пропалом писцу рецимо, треба још мало труда да довр-
ши чудесну грађевину. Отуд он свакодневно стрпљиво зида, уз помоћ 
чаробног ока васерваге и сребрне мистрије до заласка сунца. Престао 
је чак и да ноћива у дневној соби својих предака. Преселио се у остат-
ке некадање Куле Пјетрових: и ако уморан од зидања уместо да спава, 
он ноћу не престаје да чита несумљиве странице Књиге без краја:

... Музика ће спасити човечанство... 
Хармонија не трпи стеге, деспоте и тиране. 
Бетовенове уши, у тегли пуне формалина, које су захваљујући не-

заборавном Сервантесу и Олимпији Тројеручици, коначно у остаци-
ма некадање Куле Пјетрових, чинодејствују већ данима. 

Зраче.
Прочитани редови узбунише Пропалог писца. Устао је од радног 

стола, дакле прилику да претражи 12999 књига, стотине свесака днев-
ника, деведесет девет томова недовршене свеобухватне хронике Књи-
га без будућности, два тома Књиге без краја и стотине тегли, и читаву 
колекцију крављих, јагњећих и магарећих ушију, чак и свињских по-
топљених у формалину, као и глисте, младунчад мишева, и змијчиће 
скотурене као федер и различите врсте гљива не пропушта. Поступан 
у претраживању угледао је – Бетовенове уши –длакавије и крупније од 
магарећих, нека бог опрости на поређењу! Књига није лагала!“

„Чаробно око“, око равнотеже. Музика је математика... Хармо-
нија не трпи стеге и деспоте, и тиране. Дакле – око. Дакле – рав-
нотежа. Дакле а(нархија). Дакле – лудило(врхунац слободе). Око 
– „свезнање, свевидећа божанска моћ, интуитивно виђење, моћ 
оплодње“ која ће наћи равнотежу, омогућиће зидање Куле, вертика-
ле, ка небу... Кула песника ће то омогућити. Кула коју зидају прави 
песници помоћу певања, наћи ће равнотежу апсолутну. Кроз а(нар-
хију) – безвлашће, стање друштва у коме потпуно престаје влада 
закона и сваког ауторитета, потпун неред. Али, а – нархија значи 
без власти, власти као тираније... и, тако се тумачи анархија као 
врхунска слобода, као ред нереда. „Хармонија не трпи стеге, деспо-
те и тиране“. Музика – математика, божанска хармонија. Можда је 
као круна идеје је лудило; овде Бетовеновог следбеника, Управни-
ка гробља и, и, и... По психологији и психијатрији лудило је једина 
права врхунска слобода личности, човека. Рецимо – космичко лу-
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дило управника гробља, религиозно – музика – божанско лудило... 
Дакле, у хармонији организованог хаоса закона физике је слобода, 
па и апсолутна људска слобода којој стреме КУЛЕ правих песника, 
њихових књига и јавних и тајних. Лудило генија... 

...

Приводи се крају... Сазнајемо шта је са личностима... Бомба пада на 
Белу Цркву Светог Пророка. 

Маестро...
„Маестро једва хода. Претражује изорану земљу. Сишо је на само 

дно бунара – кратера, где се гелери бомбе светле као испране кости на 
сунцу. Пронашао је средњи прст са десне руке Бетовеновог следбени-
ка. И откину главу Олимпије мученице на грумену земље непосађену, 
као главу Јована претеће на лопару неког крвожедног источњачког 
деспота.

- Зар све мора у мукама да започене и у мукама да оконча, 
Господе? 

Клечећи на ободу дубоког кратера, Маестро Пер Пјетро, плаче 
ваљда да олакша патњу. 

- Господе, зар је морало тако да буде?
- А Господ ћути, не оглашава се. 
- Шта Господ несрећнима може да каже?

Осведочени Диктатор Генералисимус Партије Питона нема појма 
шта се догађа у буџацима његове деспотије. Да му ко искрено и каже, 
сузу не би пустио. Ни свет сузама Балкана не верује. Деспот је отупио 
на смрт и јауке. Навикао се на конфор мрака резервне подземне престо-
нице. Тетовиран апаратчик зна да жртве не вреди пребројават, пошто 
олтар отаџбине као и пијачни кантар претежу добитак своме газди.

Пропали писац држи у рукама откинуту и крваву главу Олимпије 
Претече из средњег прста десне руке Бетовеновог следбеника. На обо-
ду кратера стоји и посматра како га бистра вода плави. Поравњава 
природа што су часни и нечасни учинили и саградили – чисти не-
поновљива природа што Господ није имао смелости да учини? Он у 
наручју носи откинуту главу Олимпије Несрећнице низ пут, и прст 
дискоболов прислоњен о њено окрвављено лице. Поред преживелих 
и престрављених сељака пролази. Од суза не види да се они побожно 
крсте постројени као да пролази спровод или литија, туђа смрт им је 
омекшала срце.
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У остатак Куле Пјетрових уђе ожалошћени. У најпрострајеније 
имање од камена, испуњено са 12999 књига, са стотину свесака днев-
ника, и деведесеидевет томова недовршене свеобухватне хронике 
Књига без будућности, и три тома Књиге без краја, гомилом херба-
ријума и стотином тегли. Бетовенове уши, као да купи муве удављене 
у тањиру, избаци из тегле кроз врата преко трема у двориште! У ис-
пражњену теглу он спусти главу Олимпије Несрећнице, и прст Дис-
кобола Аполона. Јеца, гуши се од жалости, посматрајући свету главу 
Олимпије Чудотворке, чије лице беше лепо као да је потопљено у ба-
гремовом меду.“

Можда овде рецимо да и ако је промакла нека тривијалност, 
књишкост, она не смета, јер је функционална и узгредна. Као што 
се и добро уклапају некад стихови из народне књижевности и мис-
ли. Ево примера: „сузама Балкана не верује“ (филм познати...); 
„Боже мили чуда великога“(народно); „случај комендијант“, „се-
кретар друштва“ (Балзак). И, можда би се нашло десетак примера. 
То је толико мало па да је и нефункционално не може се говорити о 
непоетичности. 

...

Чини ми се да несмем да тумачим овај скоро крај књиге... Да немам 
право. Да треба да оставим читаоца. Нека се овај део сам тумачи... Уз 
Бетовенову музику Маестровог управника гробља на библиске моти-
ве. Нека читалац немо осећањима говори... Гозба и светковина смрти 
и беспомоћност Човека, Човека коме још није довољна сопствена без-
помоћност па је појачава својим суровим моћима над другим човеком.

Маестро Пер Пјетро не јури за судбином! Она је стигла на време и 
за подвиге губитника изабрала! Одложио је зидање Куле песника. По 
налогу судбине посветио се подизању детета, важнијем и пречем по-
слу од писања Књига без краја и зидање Куле. Живот је нераскидивим 
нитима повезан са небом и Вечношћу – човек је дозван у постојање да 
сачува ту нит на планети. Трагедија је мајка преображаја и човекову 
душу поново приводи пред лица света и лице господа. Не исказиво је 
шта живот јесте!

Што се тиче, да кажемо верске идеологије, метафизика романа је 
у духу паганско-хришчанском. Хришћанско не верује у судбину. То 
је паганска врста детерминизма: „не јури за судбином“, „стигла га“, 
„изабрала га“, „по налогу судбине“. Веза човека са небом и Вечношћу 
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и дозивом човека може бити и хришћанска. Хришчанске су и нијансе 
идеологије: „исказиво је шта живот јесте“, али можда и типизација, 
орфичари итд. Нејасност промисли: неисказиво је шта живот јесте“ и 
хришћанско и других вера идеја о мистеријиму будућности. 

Могли бисмо рећи, нека несвесна еклектичност верска, неки пиш-
чев (Маестра Пер Пјетра) систем верски. Све једно што формално 
прекрива хришћанско – Бог, и то по природи ствари тајни, пропали 
писац мора стварати и у одређеном друштвеном бићу и некој својој 
реалности.

Та вера о продужењу живота је део тог система... Против беле куге:
„Несрећа је променила Лајку. Престала је да арлауче. Уселила се у 

дневну собу и пред столом обитава. Ма где пошао, Маестро са дете-
том у наручју, она слепа ћопа за њима. И до обале језера цркве Светог 
Пророка, их прати, тамо жедна воду лоче. Вибрирање њеног језика 
ствара водене кругове по површини. Маестро их гледа како се шире, 
и удаљавају ка обалама као одломци Бетовенове Мисе солемис пред 
иконостасом некадашње цркве. Кругови се шире и не умиру. Свако 
може у њима да се огледа. Господ и Племенити Анђео са неба по најпре 
то могу. На месту порушене цркве у светом језеру ноћу се огледа не-
бески звездани храм. Маестро не пропушта да се огледа у чудесном 
језеру, види коса му је оседела и израсла као на главама мученика са 
икона негдашње цркве Светог Пророка. У години Сатаниној лето са 
мувама наваљује са свих страна. Огњени Племенити Анђео и Света 
Алијанса проредише кидисања са небеса.“

Ближимо се самом крају: спектакуларни закључци, ако их има, има 
их у виду расплета или бар прекида романа: 

„Природа је непоновљива и неуништива, преображавајућа сила: 
семе ниче, стабљика расте, буја, цвета, зри. Најбоље је баш сама При-
рода упамтила крикове Драме и Балкана, крикове села и пријатеља, 
праведника и птица небеских!...

  Не исказиво је шта живот јесте!
  Не исказиво је шта Природа јесте...

Силазак Светих Духова на Апостоле на почетку лета Године Сата-
нине у Маестровом дому стигао је сваку ствар да обележи. Јорговани 
се расцветаше и дивље руже. Пред подрумом некадашње Куле Пјетро-
вих, мекће стадо јарића Равијојле Маргарите. Отпадни Син Племени-
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ти Анђео приземљио се са усијаном и поцрвенелом гузицом расцвета-
ном у гротлу шуљева. Васељенски Крвник није стигао да их докрајчи. 
Неисказиво је шта живот јесте! Судбина је дата да се испуни. 

Маестро Пер Пјетро на врху Куле песника, у белој кошуљи од 
лана; као бели Анђео на Христовом гробу седи. Непомишља на Анђе-
ове речи: Он није умро! Он је васкрсо! Пропали писац радије слуша 
Анђелу Белисиму Марго како му у наручју гуче.

Уместо успаванки он јој се лепим речима обраћа. Као да вечности 
и радостима живота шапуће, Маестро Пер Пјетро понавља:

- Чуда се дешавају, Белисима. Ко зна? Мртви могу једног 
дана заиста да оживе и проходају пред нама, да нам испри-
чају како им је било. До тад, ми морамо живети!“

Рецимо грубо – оптимистички крај. Крај који слути васељенско 
крвнику. Једанести септембар 2001:

Одпадни Син Племенити Анђео приземљио се са усијаном и по-
црвенелом гузицом расцветаном у гротлу шуљева. Васељенски крв-
ник није стигао да их докрајчи. Неисказиво је шта живот јесте! Суд-
бина је дата да се испуни. 

Оптимизам – против Беле куге – О Анђела Белисима Марго. 
Победа песника – на врху Куле песника: бела кошуља, бели анђео 

и сам крај романа:
Уместо успаванки он јој се лепим речима обраћа. Као да вечности 

и радостима живота шапуће, Маестро Пер Пјетро понавља:
- чуда се дешавају, Белисима. Ко зна? Мртви могу једног 

дана заиста да оживе и проходају пред нама, да нам испри-
чају како им је било. До тада, ми морамо живети!

Ипак порука, идеја, главна мисао, општи став је у коначном ис-
ходу, у расплету, разрешењу (прекиду). У коначном исходу?!... 

Овде религиозност није таква да би се могла препознати као пе-
симизам, као „бекство од живота“. (Од њега се не може никако по-
бећи као од стварности, јер и смрт је вид постојања материје).

Дакле, у грубим координантама: оптимизам – песимизам, не мо-
жемо ову књигу Александра Лукића – Маестро Пер Пјетро – свр-
стати у песимистичка дела. Ако бисмо узели, као што то често чи-
нимо, појам Руђера Бошковића – ни песимизам, ни оптимизам, но 
мелиоризам („живот је тежак, али га треба одживети“); онда бисмо 
можда разрешили дилему и упали у „трилему“. Ипак је, у тој међу-
игри ова књига ближа оптимизму, у смислу филозофском, у смис-
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лу постојања човека као својеврсне манифестације Не(бића)...; у 
смислу спознаје видова самобитка и тубитка.

Извесну резерву имамо према квалификацији апокалиптично-
сти, бар у делу „смак света“ али не у делу дефиниције „стварање 
новог света“. Буна је бесмислена, ако постоји детерминизам, „суд-
бина“ и друге врсте детерминизма.

Сам Маестро, Пропали песник, је у неким идеалним (идејним) и 
осећајним процепима. „смак света“, „антихрист“... 

...

Можда је највећа вредност књиге Маестро Пер Пјетро, чудес-
ност у врхунској једноставности амалгаму алхемије речи препо-
знатљивог друштвеног бића, индивидуално – колективне метафи-
зике и љупке поетичке суровости сексуално еротске стварности. 
Стварности која се занемарује у многим лажним дубокоумним 
књигама, стварности која импрегнира целокупно људско. Ствар-
ности која се често код наших писаца књишки приказује. 

Писац Александар Лукић је поетском и поетичком нивелетом и 
магичним оком нашао меру, равнотежу и у градњи Песничке Куле и 
у градњи романа Маестро Пер Пјетро. Можда је роман део те Куле 
и његове и наше, и опште песништва – Куле која тежи ка небу... 
Боље она небу но небо да нам буде овде... Силазак као што се можда 
десило у Прилозима за биографију Ђавола.
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ЗАКЉУЧНЕ ВАРИЈАЦИЈЕ
(Варијације закључка)

Богати тематски регистар 
(могуће теме)

Богатство X (икс) смислова романа Маестро Пер Пјетро је нешто 
што спутава. Не зна човек куд да крене. Ту своју немоћ сам наговеш-
тавао неким детаљнијим тумачењима неких одломака. 

Сваки од ликова заслужује посебно тумачење. Заслужује странице 
и странице.

Поетика књиге, поетика коју заступа Лукић, поетика коју заступају 
остале личности.

Метафизика романа... Друштвено биће и универзалност... Село – 
град... Бирократске мистерије... Демантовање Јована Цвијића и њего-
вих етно психолошких тврђења о нама... Секс – еротика... Негативно 
утопијска структура Драме... Евентуални „утицај“.

Филмичност књиге... Транспозиција и у друге врсте уметности... 
Мотив гробља

Сатиричност (предмет гнева сатиричног)...
Стил у ужем смислу (израз, поступак, техника „технологија“, језик 

и стил у ширем смислу.
Наравно, ми смо се у моћи немоћи пред богатством овог романа 

у разним смисловима одлучили на овај облик овог нашег крити-
чарског – есеистичког рада. Верујемо да ће други, можда млађи и 
присебнији дубље и боље сагледати смислове романа Маестро Пер 
Пјетро, и имаће више времена и простора а мање година од мене. 

За извесно дивљење

За извесно дивљење је реалистичко осећање света, националног, 
социјалног... Лукић дубоко осећа да је примарно класно, а не нацио-
нално.

 Постоје књиге као Цинцари – Балкански хазари... Из тих и таквих 
књига се види у суштини да су генетски, биолошки, национално-ет-
нолошки елементи фикције. У књигама о Цинцарима и (другим) види 
се колико је само духовно сплет националног и генетског туђе. Ако би 
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се сабрао и други – бугарског порекла, румунског (влашког), шиптар-
ског, романског, немачког итд.

Наравно то важи и за све народе на Балкану и народе света. 
Интимно посматрајући те који су „другог“ биолошког порекла, 

приметио сам да више србују но што треба; и обрнуто који су сигурни 
у пореклу не србују, не истичу много нацију и оно:“ја сам чисти србин“

Ти људи су мученици који много србују (то важи и за друге нације). 
Они више хоће и свесно и несвесно да одагнају страх од тога да се не 
примети да није „прави“ Србин (или неке друге нације)“ 

Све је у генетском мутљагу...
О чему говоримо? Говоримо о томе да је Александар Лукић далеко 

од неког србовања. Говоримо о томе да његова књига, роман Маестро 
Пер Пјетро, има дубоко научну вредност.

 Роман и „Племенити Анђео“

Роман Маестро Пер Пјетро је наша песничка верзија активности 
капитализма. Разрешавања противуречности капитализма и кроз 
двадесети век и два светска рата, и кроз... Африку..., Кореју..., Вијет-
нам..., Ирак.

Роман Маестро Пер Пјетро је песничка слика тих разрешавања 
противуречности на Балкану, разрешавања противуречности и код 
нас. То је слика која је следила после тихе рестаурације под називом 
„самоуправни социјализам наших боја“ и „несврстаност“’... После 
распада Југославије и процвата „националног бића небеског народа“, 
„изабраног народа“, „народа који се догодио“, „народа кога нико не 
сме да бије“... 

Да, песник Лукић дубоке тананости је у неком жаришту реално-ме-
тафизичког „небеског народа“ са „Белим Анђелом“ кога бомбардује 
Племенити анђео,“Милосрдни анђео“ и,и,и... 

Роман Маестро Пер Пјетро је велика слика тог судара, привида 
судара, отуђене разотуђености... Слика у којој је и поетичка слика у 
језгру ствари Пропалог писца, тајног писца... Слика песништва.

Заиста, књига широко речено, реално – метафизичког Драме, 
земље драме, унутрашње фантазмагорије смртне смејурије у којој 
ипак само једном живе јединке и хоће да се зна да су живеле. Као што 
хоће да се зна да су живели у својој дијалектичкој противуречности 
тајни творци 11 септембра, једног од грдних стотина анђела тако гнев-
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но занемарених у мојим књигама. Александар Лукић са романом Ма-
естро Пер Пјетро говори и о томе да нисмо само сателитска књи-
жевност, но да смо равноправни део нечега што је Гете први назвао 
светска књижевност. 

...

Балкан на турском значи крв и мед, бар по неким тумачењима, 
мишљењима.

Да, измешани крв и мед. Дакле – измешани „животни принцип, 
душа, снага, телесни и духовни живот“ и „бесмртност, иницијација, 
поновно рођење, света храна, сласт божанске речи, песничке речи, 
мудрости, хране богова... али и лажно пријатељство“

Да – из балканског источника је Александар Лукић (светлост) 
и његов песнички дар је дар крви и меда. Да, његов:“песнички ге-
није; речитост; мудрост, храна божанска је и крвава. Балкански дух 
– душа. 

Не шематизована негативна утопија 

Можемо рећи да су утопије и негативне утопије у извесном смислу 
већ и шематизоване као жанр. Њихови жанровски прототипови, пра-
преци су жанровски животнији, природнији поетски, поетички. Ми 
видимо њихове прапретке прототипске пре свега у народном ствара-
лаштву – митовима, бајкама, народним причама. Наравно, не консти-
туисане у жанр утопија и негативна утопија. Рецимо(да би измирили 
појмове) идеална негативна утопија. Идеално постојећег критика... 
Свет је „глобално село“ састављено од острва Утопија модерних би-
рократија суровог сировог даха и душе као што је Лукићева Драма. 

Лукић је нашао меру оригиналности, па његова утопија није ни 
идеална, ни пророчка, фантастична, теоријска, ретроградна... Има 
својства пророчке... 

Лукићев роман Маестро Пер Пјетро има дах и дух негативне 
утопије али не шематизоване. Далеко је од многих филмованих и 
специјално писаних утопија за филм. 

Радња се догађа(рецимо грубо) у држави, земљи Драми. Можемо 
потсетити да у нашој националној историји постоји „држава драма“. 
Драма је област у северној Грчкој. Господар драме је био Деспот Угље-
ша Мрњавчевић.
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Места где се налазе ликови су карактеристични и карактерни 
што значи битна места, значајна, обележавајућа за место, град, др-
жаву – гробље, библиотека... Места где се укрштају људска кретања. 
Ликови су карактеристични, (урези, печати) дакле имају „трајне осо-
бине воље и начина делања... Различитим од других... Значај, знак, 
обележје... Личности са добрим особинама душе...“ Са карактерном 
маском... Рецимо овде у психијатријском смислу – персона... Упућени 
читалац зна да није баш једноставно дефинисање лика, и разликовање 
лика од карактера. Нама је стало до тога да читалац има то на уму и 
да некако више у Лукићевој књизи Маестро Пер Пјетро више види 
карактере но ликове. Речи само лик и карактер упућенијем читалацу 
не значи много. „Појам лика шири је од појма карактера. Занемарени 
Тимофејев каже да је „карактер језгро ћелије“. „Карактер – то је тип 
људског понашања, створен одређеним друштвеним условима“ – каже 
Тимофејев. Маестро Пер Пјетро је „језгро“, „тип људског понашања“ 
створен нашим друштвеним бићем, али са опште људским смислом. 
Са мешавином колективног и индивидуалног.

Наше друштвено биће. Стварност која се распламсава кроз крв и 
просуте мозгове либералног дивљег, пљачкашко – привредног капи-
тализма...

Ако мислимо кроз једну ревију која је, мислим у Немачкој, изла-
зила у 19 веку онда изгледа овако: ОНА и ОН – ОНА – ОН и на крају 
ЈА и ЈА... Онанија... Маестро Пер Пјетро је у отуђивању, осамљивању, 
сексизму дошао до онаније... Лотреамон... Можда управо тај детаљ 
карактера („језгра“) Маестра говори да је он отуђен у сржи пун само-
оптуживања, кривице... и шта све носи психологија онанисте. Лукић 
слика језгро лика и лик маестра је више карактер. Па и споредне лич-
ности имају више особине карактера.

Рецимо и ово: Карактеристичар, дакле приказивач карактера, ка-
рактеристика у предмету (Маестро Пер Пјетро) обрађивач карактера 
– писац Лукић посебну пажњу посвећује главном карактеру Маестру 
Пер Пјетру. Али са ништа мање снаге поетске, осећања реалности 
друштвеног бића и уопштавања не приказује и споредне личности, 
карактере. Природно је да Лукић више обрати пажњу на карактер 
главне личности.

Упркос свему, сви су они индивидуализирани јасно и ако су из 
„једног“ „друштвеног бића“, али и ништа мање универзални, негатив-
но – утопијски универзални. 



86

Могући симболички смисао

Извесна, рецимо тако, алхемичка симболичка супстанца је при-
сутна у књизи Маестро Пер Пјетро. Током рада смо указивали на 
симболику. Понегде смо и преводили смисао симболичке супстанце. 
Симболика није тако уобличена да би се могло говорити о роману 
Маестро Пер Пјетро као о симболичном роману, о неосимболичном 
роману. Но, будући да има више врста симбола и да традиционална 
симболика живи и често се реактуелизује у конкретним делима, мо-
жемо навеси примере симболике (и метафорике) романа Маестро 
Пер Пјетро.

Наводимо најважније симболе из традиционалне симболичке суп-
станце, који ће употпунити читаоцу слику о Лукићевој књизи. Пое-
тичку слику. Наравно, издвајамо оно из симболичке супстанце што 
највише одговара значењу романа – ликова, карактера, друштвеног 
бића, специфичности „негативне утопије“ пророчке. То радимо пре 
свега јер некада традиционална симболика општа има у структури са-
свим супротна значења, смислове и то негативно – позитивне. Значи 
истовремено нешто што се међусобно искључује. Чак и код припадни-
ка истог народа, времена и простора. Но, ево примера:

Драма – останимо на поетичком нивоу: сукоб два правца који 
тежи разрешењу итд. 

Гробље (гроб) – утроба земље и мајке земље. Тело као заточеник 
душе... Смртоносница... Умртљивање... Смрт и ускрснуће.

Књига – свемир, либер мунди и либер витае... Књига живота... 
Откривање... Мудрост светих списа... Потрага за изгубљеном речи... 
Савршенство мудрости, језика и израза... Света књига. Потсетимо на 
књиге које пише Маестро Пер Пјетро.

Кула – узлазак, такође будност... Мушки фалички принцип.
Читалац романа примећује да смо издвојили главне симболе и део 

симболичке супстанце која се управо односи на садржину романа и 
тумачи је. Дах „дах светог списа“ има оно што пише Маестро. У њему 
је и „потрага за изгубљеном речју“, савршенством. У њој је језик и из-
раз свете књиге... У њој је и „узлазак и будност“ Пропалог тајног писца 
са, можемо рећи, трагично раскошним „мушким фаличким принци-
пом“. 

Драма је род књижевни. (Занемаримо обично, колоквијално зна-
чење) Драма – акција и реакција... Дијалог... Слепа и свесна сила... Ис-
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ход смрт... Трагедија... Победа добра – комедија... Драма у ужем смис-
лу... Мелодрама... Музичка драма... 

Дакле симболика Драме подразумева све то и овде наравно, у овом 
роману Александра Лукића, подразумева трагедију, победу свете 
силе... Таква земља, држава са таквим народом постоји у песничкој 
фикцији као Драма. Песник Александар Лукић „не драми“, он озбиљ-
но прича, говори. Као да смо наивни, али поновимо шта значи драма. 
„Приказује догађаје из људског живота као да су у садашњости, као да 
се дешавају пред нашим очима... Конфликт... Жалосна игра...“ Упркос 
апстракцији, високој поетској апстракцији, и ова романескна драма 
се тако одвија. Да: „садашњост“; да:“пред нашим очима“; да: „жалосна 
игра“... 

Да – апокалипса... Драматургија апокалипсе.
Није на одмет још једном подсетити да постоји област Драма у се-

верној Грчкој. 
Но, рецимо – успешна симболика. Не знам да ли постоји света 

поетике баш драма као симбол. Књига постоји као симбол у тради-
ционалној симболици... Драма се као симболичка слика добро укло-
пила, индивидуална Лукићева симболична слика. Сасвим покрива и 
метафорички и симболички у значењу суштину државе, друштва које 
описује Лукић у роману. Сигурно је да би рогобатна била као слика 
симболичка – метафоричка епика и лирика. Можда богиње тих ро-
дова књижевних не би биле рогобатне – Ерато и Калиопа. Можда би 
тешко прошао као симбол и Бог критике – Мом. Вероватно боље од 
Ерате и Калиопе.

Све у свему, мислимо да је Драма добра као симбол, као метафора, 
као поређење. 

Већ смо у почетку ове наше књиге говорили детаљније о драми као 
симболу тумачећи део, главу, са 25. и 26. стране романа Маестро Пер 
Пјетро. 

Гроб – утроба земље и мајке земље; Тело као заточиште душе. Сим-
бол богиње мајке као смртоноснице; умирање... У алхемији рака пред-
ставља са лобањом и гавраном поцрњивање и умтрвљивање.

Значи Драма има овакво гробље у основној симболичкој и метафо-
ричкој супстанци.

Књига (библиотека) – свемир, либер мунди и либер витае... веч-
ност... – Дух мудрости... Потрага за изгубљеном речи... Савршенство 
мудрости, језика и израза.
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Уд (фаулус) – „мушки творни принцип... генеративне силе природе 
и људске расе... Млаз живота... Све што пробија... Али, пробијање је и 
затирање. Глава и фалус су моћ. Погребни и апотропејски... Симбол 
ускрснућа и животне обнове.

Овакав фаулус какав се види на Оку Пиве нема те моћи. Визуел-
но више у негативној симболици. И баш у тој негативној симболици 
покрива и садржину, део садржине романа Маестро Пер Пјетро. Мо-
тиве „генеративне „силе... „Људске расе“... „Затирање...“, „погребно...“ 

Ретко функционална слика на корицама Лукићеве књиге.
Код нас се на корицама најчешће дају ликовне ствари без везе са 

садржином. Вашарско кинђурење књига. Овде, у случају књиге Алек-
сандра Лукића Око Пиве је заиста визуелни „монограм садржине“ 
(Шопенхауер). Заиста је визуелни ирационални наговештај, мото, 
зуцкање о чему ће се говорити. Можда је једна од порука у томе да 
језик све више узима улогу фалуса... Једно од чуда беле куге и генезе 
становника Драме, гробља мртвих душа.

Верујем да сам колико толико упозорио читаоца на могућности и 
тумачења симболичке супстанце романа Маестро Пер Пјетро. Као 
посредник између дела и читаоца имам обавезу да упозорим на реак-
туеализацију симболичке традиционалне супстанце, на извесну нео-
симболику романа Александра Лукића Маестро Пер Пјетро. 

 Мистична порука „уклетог песника“ 
(Пут, путовање и враћање)

Говорили смо о симболици, о мелиоризму.
Као нека формула сижејна; формула, модел отвореног система – 

пут, путовање и враћање... Те формуле су познате и у животима и де-
лима великих посвећеника. Рецимо и Буде, и Заратрустре, и Исуса... 
Пут и враћање, повратак... У многим књигама... Потсетимо се Дон Ки-
хота, Мртвих душа итд. итд.

Нешто од тог пута и враћања имамо у Маестру Пер Пјетру. Каже-
мо нешто, јер је заснована више композициона структура романа на 
неком јединству места и времена.

Њега, Маестра, не разумеју. За њега се као за Исуса породица што 
каже може рећи:“Зар не иде предалеко? Води исцрпујући живот и 
ствара себи многе невоље и непријатеље“. Дакле, неки месијански дух, 
велико - Посвећинчки дух, покреће маестра. Дух шири од песничког, 
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књижевно уметничког... Боље рећи, та два духа су у јединству песнич-
ко-месијанско. Зар сваки велики посвећеник, месија није и песник. И 
обрнуто – зар сваки велики песник није и месија. 

Маестро није одвраћен од своје тајне поетске мисије. Није за-
робљен у кругу друштвеног бића. Рецимо, није заробљен ни у своја ЈА 
(у психијатрији их има неколико). Он кроз Кулу песника и наследни-
цу Олимпије и (можда и своју) види, како бисмо рекли, Васељењу па 
и шире. У самом зачећу, догађају око и са Олимпијином ћерком има 
нечега митског од спаситеља, можда велике мајке, нешто од обећаног 
месија. И зачеће и рађање, и останак сирочета, и имена, и цео контекс 
књиге, нарочито ликови, су оно што даје неки легитимитет месијан-
ски. Као нека тајна највећа тајна људског ума мала остаје као неко 
прочишћење и духа, и душе, и тела Маестра Пер Пјетро. Тако је Ма-
естро, рецимо библијски, „више није роб но син“ можда свог детета. 
Своје ћерке и своје књиге. Он, њихов посланик и они његов. Као да 
је у блаженству очишћењу у смрти око њега и рођењу доживео неко 
очишћење, преображај. Није син остао но кћи. Жена – рађалица, чо-
вечица... Велика мајка... Жена спремна и за безгрешно зачеће... Неки 
дах и дух спаситеља веје на крају романа Маестро Пер Пјетро. Исус 
– спаситељ. Буда – будан. Неки спас и нека, бар емоционална пробуђе-
ност. Неке сенке мириса духа светости; „бар светости, просветљења, 
кроз патњу песничку, уклетог, проклетог песника; Песника који игра 
између лудила и смрти нашег друштвеног бића краја 20. века, другог 
миленијума... Песника „уклетог“ и пуног гнева на биће друштвено, на 
изопаченог човека, на „парадне писце“, на усуд, коб „пропалог пес-
ника“ нашег, Балкана и свих „пропалих песника земљиног шара и 
прошлих, и будућих, и садашњих, и живих, и мртвих, и живо-мртвих 
и мртвоживих. 

На крају, и имена имају своју тајну поруку. Она су део симболич-
ке супстанце смисла, и метафорике садржаја. 

Маестро – мајстор, учитељ, уметник, вештак... Господин... Госпо-
дар... Да, главни јунак, карактер је све то у роману. Учитељ... Уметник... 
Господар ликова и догађаја, и њему се исповедају. Он, господар тог 
света фикције који је истинитији од истине дневног.

Он, господар Пер – Пјетро – Камен, стена, он први међу апосто-
лима, па и апостолима нашег живота и живота уопште. Он, Петар – 
Камен, каменко који мора бити тврд као камен да би све поднео. Ка-
меног срца и са божанском „логиком срца“. Томас Ман каже у новели 
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Тонијо Крегер: „Готово је са писцем ако почне да осећа“. Парадокс. 
Бирократски Дискобол – бацач диска, непобедиви сарадник Бетове-
на математичке хармоније музике звука свемира. Дискоболија – хи-
тац. Хитнути Дискос...А дискос осим осталог значи и у православној 
цркви Тањир на коме стоји путир (део црквених ствари) и ботанички 
– унутарњи круг сложених цветова, на пример, сунцокрета. Да, та-
кав Дискобол је непобедиви. И то је у позадини смисла симболичке 
супстанце Дискобола Непобедивог, Бетовеновог следбеника. Чак је и 
сунцокрет укључен. Сунцокрет – обожавање – залуђеност..., дуговеч-
ност и магијска моћ.

Олимпија Ортодоксна..., и уз то је ботаничарка. Олимпија је назив 
краја у Грчкој у коме су се одржавале олимпијаде. Већ рекосмо двапут 
да је Драма област у Грчкој. Грчка, Балкан... Олимпија предео у Ели-
дији посвећен богу Зевсу. Ортодоксна – правоверна, која строго ве-
рује, православно... Те елементе има и лик Олимпије која је, поновимо 
биологичарка. Зар то биологичарка нема везе и са значењем Дискобол 
– „унутрашњи круг сложених цветова, например сунцокрета.“

Нико не може рећи да је то случај. Не креативни ирационални 
систем постоји... И имена личности су свесно или несвесно део тог 
система и у експресивном, и у импресивном, и у опште у значенским 
порукама, свеједно дали их је писац свестан, или сам читалац. 

Она је професор биологије – науке о животу...
Сигурно да није занемарљива и симболика управнице библиотеке, 

као ни Равијојле Маргарите Козарке, Сервантеса мужа управнице 
библиотеке, Анђеле Розе...

Но, да се не бисмо расплињавали погледајмо неку симболику смис-
ла имена детета Олимпије Ортодоксне и вероватно детета Пропалог 
писца Маестра Пер Пјетра – Анђелу Белисимо Марго. И њено је име 
у контексту краја књиге, главне идеје – мелиоризма, значи ни песи-
мизма ни оптимизма. 

Анђела – весница, посланик, гласница.
Белисима – најлепша.
Марго(Маргарита) – бисерна, красуљак...
Значи: весница, гласница, изасланица најлепша бисерна, красуљак. 

Мала Анђела је дете – отеловљење потенцијалности, могућности што 
их носи будућност, једноставности, невиности. Дете је „виши преоб-
ражај родитељске индивидуалности“. Дакле, Олимпије, ботаничарке 
и Оца Пропалог песника, али који гради Кулу песника, који има свест 
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да је песник, а не литерата, „парадни писац“ на које је Лукић гневан. 
„Сопство преобраћено у савршенство“. То је Анђела и његов значај 
уметнички.

Можда свој дубљи симболички смисао има и Партија Питона. 
Партија. Партири – поделити... Група људи истог мишљења... Фронт 
према онима што не мисле као они... Противна странка... И друштве-
на забава... Цела игра...

Дакле, поделити – „подели па владај“, „фронт према... „, „истог 
мишљења“...Али у суштини се зна да није ствар у мишљењу но у ак-
цији. Акције сви режими кажњавају. „Дело а не мисао“ – каже Гете у 
Фаусту. Забава масе кроз партију, странке, страначки живот... игра...

Да, бирократска игра, мистификације... Да – „хлеба и игара“...
Партиска књижевност-апартиност Пропалог писца и његовог 

творца Алексндра Лукића... Партијац... Партијски задатак... Идеолош-
ка књижевност...

Јесте: Партија Питона – Партија убитачне моћи таме..., земаљског 
принципа... Овде у Маестру Пер Пјетро није Партија Питона атрибут 
над владатеља таме... И, није змија мудрости... Ипак и тих сенки има у 
виду Управнице библиотеке..., књиге – свемира...“

Лукић као да хуминизирањем Лајке, кучка, мајка, велика 
мајка... Кева – значи кучка... Понашањем Лајке. Њеним третирањем 
своје „судбине“ хоће да нам каже да и она транседентира неке ви-
дове свога ЈА. Познато је и у свету животињском самоубиство. Да-
кле, и она има неки свој степен трансенденције и дотицање нивоа 
Не(бића) – самобитка и тубитка. Нису много у праву они читаоци 
који читајући ово помисле да претерујем. Потсетимо да ми мислимо 
да метафизика не постоји. Постоје само проширена знања о фи-
зичком... Степен знања. Човек(па и Лајка) је увек у неком степе-
ну проширења знања о физичком на рачун „метафизичког“. Све 
једно је што знамо да је нагон животиње „укочен“. Да ли је сасвим 
укочен. Можда смо искључиви антропоцентрични када је у питању 
говор, реч, као вид комуникације. Није само реч вид комуникације. 
Може се рећи и овако „и би покрет“... „и би боја“, и „би глас“, и „би 
додир“, и „би мирис“. Не мора „рођење у духу да буде само кроз реч... 
дар божји, творац језика су гњаваже које нам ништо не објашњавају. 
„Сваки пас води свог човека“.

Нама као тумачу свеједно је да ли је писац свестан ове неосим-
боличке супстанце свог романа. Право говорећи, што је мање све-
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стан, мени је све драже. На крају, његово као писца и није да буде 
свестан. Наше као есеисте и критичара је да „освестимо“ смисао 
књиге, дела, у овом случају романа Маестро Пер Пјетро. Често 
цитирам Малармеа који каже:“драги пријатељу, написао сам лепу 
песму, молим те објасни ми је не разумем је“ (Писмо пријатељу кри-
тичару). Ја се ето бар правим да разумем; бар сам неки посредник, 
„менаџер“, ето, рецимо можда најбољу реч – ја сам неки есеистички 
критичарски џамбас. 

Лукићева идеја у симболичкој супсанци је далеко од мистично 
демагошких политиканских, идеолошких мутљага. Тендециозно-
сти неоагитропа увијене у религиозно „национални“ кич.

Александар Лукић је далек од бирократске црквене мистифика-
ције, прљаве идеологије из чијих прстију капље крв. „Тешко вама 
ако вас хвале“ – кажу рекао је Исус... Стрепим за нас и цркву јер нас 
много хвале и нас и цркву. Лукић није у тој литератури. 

Сви смо ми Пепељуге

Постоје модели фабула, ликова... Постоје поступци, „технологије“ 
песничке. Рецимо да креативци употребљавају свесно или несвесно 
биохемијски – алхемијски технологију а литерате, тривјални писци, 
употребљавају формуле, „технологије“ литерарне. Архетипови моде-
ла... Руски формалисти и други су систематизовали моделе причања.

Могло би се рећи да наше време као „друштвено биће“ изгледа 
мало више има Пепељуга... Осећање одбачености... Осећање да смо 
пасторци... Пепељуге и пепељугци без срећног краја... Модели и дело-
ви модела... Фабуле, сижеи, скази... Можда је најсвежији пример тр-
жишно успешног и доста уметнички вредног пепељугца Хари Потер. 
Наравно у једном амалгаму су и други делови модела. Чехов је решио 
ту ствар: „Публику Шињелу, а не Шињел публици“.

Заиста је свет у коме опстаје Маестро Пер Пјетро друштвено биће, 
које рађа, ствара, одржава пепељуге. Одбачених мученика на нивои-
ма и ирационалног...Отуђеници... Око којих се дешавају чудне ствари, 
са којима има и нема везе привидног. Дакле, чудне ствари у чудној 
земљи. Дакле – бирократске мистификације. „Судбина“ Пепељуге у 
разним видовима ненормална ненормалност и нормална ненормал-
ност... (Сетимо се Мртвих душа Гогољевих. Или још боље Ревизора 
– „Зна се како се у добро уређеним друштвима раде те ствари“ – да 
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је мито) Сетимо се многих сатиричних дела и утопија разних врста и 
негативних утопија.

Шта је важно у целој ствари? 
Важно је да Лукићева књига зрачи индивидуалношћу, оригинал-

ношћу. Зрачи „блаженим стањем, оним нереченим“ – „има ту неш-
то“, „оно“... Својим тамама „друштво га чика и изазива“ на таму, на 
отуђење, на ЈА и ЈА. Ништа не може да крене. Укочени социјални 
програми. Као код животиња укочени нагони. Укочени и у изразу, је-
зику и садржини мисли, осећања света Партије Питона... Снови као 
сумљиви, нестварност. Зна се како се ствари дешавају и како треба... 
Опасне идеје (сетимо се како се траже опасне идеје – преко расписа 
– код наших реалиста)... Немушти језик... Шифрован који користи и 
рађа бирократија... Бекство у сексизам.

Бајковитост Драме

Модерне бирократске бајке. Бајке „добро уређених друштава“ Дра-
ма, модерно мистификоване бирократије. Сурово – сирове мистифи-
коване наше балканске бирократије које су вечно прелазна друштва. 
„Исток на Западу, Запад на Истоку“. Србија на истоку... Југ на северу... 
Вечно прелазно, „транзиција... Несврстана сврстаност и сврстана не-
сврстаност... „самоуправни социјализам наших боја“ и то „небеског, 
изабраног народа“, „националног бића“. У нашој бићевитости је пре-
лазност и „прелазност“. 

Заиста бајковита земља, зачарана и која мистификује. Мора се 
знати да у правим дефиницијама бирократије, увек се каже да би-
рократије почива на мистификацији. 

Бајковитост Драме. Земље Маестра Пер Пјетра.
„Дубља значења крију се у бајкама што сам их чуо у детињству, него 

у истинама којима ме је научио живот“ – каже Шилер. И Лукићева 
„Бајка“ има дубље значење које покушавамо у овом покушају, огледу 
да откријемо. „Магични пејсажи“ нашег и уопште бирократског 
живљења, видова живљења... „Испуњени задивљеношћу“ пораза. 

Рилке говори „...Види, ја живим. Од чега...?“ 
Достојевски када је осуђен на прогонство у Сибир, каже: „и тамо 

је живот, свуда је живот“. На другом месту Достојевски отприлике 
каже кроз неку личност: „Пристао бих да стојим на литици на јед-
ној нози вечито и да могу говорити жив сам.“ 
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„Где он осећа са осећањем више, новајлија ти си“... 
У овој грубој монтажи хоћемо да дамо неку општу слику више 

зачараности Маестра Пер Пјетра, Пропалог Писца, писца оних 
књига... 

Зачаран замак. Тамни вилајет. Чудна земља. Лавиринт.
„Зло није лишено својих привлачности“.
 Да не упадамо у вртлоге могућих смислова значења књиге Мае-

стро Пер Пјетро. Чини нам се бар, да се крећемо око „живота одго-
нетнутог изнутра“. Политичко и политикански крш можда својим 
наслагама не да да видимо „живот изнутра“. 

Оно што каже Бруно Бетехајам о миту у Значењу Бајки, „Југосла-
вија“, 1975, страна 40 – можемо рећи и за Маестра Пер Пјетра: „По-
пут бајке, мит може да у симболичком виду изрази један унутрашњи 
сукоб и укаже како се може решити – али то није, нужно, средишња 
брига мита“. Да не ширимо тему – заиста Лукићева књига има нечег 
од мита. Нечег и за дечији дух што може бити велика похвала. Нечег 
од научногфантастичног.

Толико је бајковито, митско да можемо рећи да је све истинито. 
Аристотел је рекао:“Приврженик мудрости уједно је и приврженик 
мита“.

Ми извесну корону митску видимо као дубљу истину, као неш-
то што уочава ниво Не(бића) – самобитак и тубитак. Нешто што 
најрадије зовемо реална метафизика коју примећујемо и код Ми-
рослава Лукића у роману Ујкин дом. Наравно, и не само код браће 
Лукића но и код других писаца. 

Какав тријумф Александра Лукића у односу на гњаваже ћифтинске 
патње, лажне опште патње, картонске, синтетичне патње. Можда ће 
неки млади критичар написати књигу упоређујући књиге које су на-
стале мотивисане бомбардовањем, ратом. Упоређујући их са књигом 
Маестро Пер Пјетро.

Овај Лукићев роман враћа нам веру у песништво, у национални 
понос. Да нисмо сами у безочном крду ћифтица књишких које јури-
шају на ситне лово-славе бучних приказа на ТВ, радиу, у новинама, 
часописима... Свеобличне говномагове што укривају крађа траго-
ве... Ћифтинске патје које глуме салонску аристократску патњу а 
празилук им вири из дупета. Они о којима сам странице и страни-
це написао у мојим књигама који су ишли на протесна окупљања 
у удружењу и који су сада опет за те који су... Они мере патњу, до-



95

терују је да се не замери новом светском поретку, глобализацији, 
мондиализацији, транзицији, Америци, Нато.

Без псеудољубави

Задовољство је читати књиге браће Лукића, књиге које говоре и 
о сексу, еротици... Праве књиге у којима су имплицирани принци-
пи реализма, „вечног“ реализма. Књиге у којима нема гњаваже псе-
удо хришћанске о љубави; нема лагарије, нема скарабуџене гњаваже 
о „мани“ од идеја далеког Истока. Тантричког секса, јоге, будизма... 
Чега има доста у нашој литератури. У њиховим књигама има истине, 
живота то је довољно.

...

Роман Маестро Пер Пјетро је поетски доказни материјал о љуба-
ви Племенитог Анђела која се излила на Драму, народ драме, који је 
и иначе трагично драматичан и у хоризонталном и у вертикалном. 
То је роман и о самобитку, тубитку, али и Човеку и нашим видовима 
„уклетог“ песника и Еросу и Танатосу као суштини структуре ствари 
уопште. Роман Маестро Пер Пјетро за разлику од већине творевина 
о том времену које су поетска сведочења или засебни документи, је 
општа слика и дубином и својом ширином и ликовима романа Мае-
стро Пер Пјетро.

Мислим да је најбоља поетска званична верзија за разлику од 
„шупљикавих“ верзија, веома распричаних, удворичко тенденциоз-
них, неоагитпроповских, трансзиционих књига. Наравно званич-
ност и незваничност време ће потврдити јер књижевно историјска 
истрага још траје. За подгрејане сумње има времена и онда када нас 
не буде било. Ја мислим... Озваничења књижевно историјска следе... 
Реконструкције следе... Кажу да је „потпуно легитимно право“ и да 
се говори и ћути о „званичној верзији и о детаљима и о суштини“. 
Но, естеска, поетска сведочења Александра Лукића у роману Мае-
стро Пер Пјетро су за мене, као есеисту, најубедљивија. На крају 
улазимо у распру, а она подразумева и „своју верзију“. Историја 
књижевности је успоставила ред догађаја и стално га успоставља.

Ето – ова књига, овај оглед, овај покушај о роману Маестро Пер 
Пјетро Александра Лукића је моја верзија есеистичка. Верујем да 
сам искрено и поштено написао своју верзију. Али, и искреност и 
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поштење имају своје подлости. О вредности да не говоримо. Оста-
вимо књигу да се сама сналази и због и ради мене и Лукића, и пре 
свега због и ради себе јер ако „се сама писала“( Лукић) онда нека се 
и сама брани. Можда ће јој помоћи и овај наш полицијски израз, 
језик у овом одељку. 

Есеиста и есеистички роман

Треба да кажем да је есејиста моје врсте, ако има такве врсте, мало 
у незгодној ситуацији кад тумачи есеистички роман. Можда више но 
кад тумачи есеје. Као да нам писац романа – есеја одузме реч, као да 
ради наш посао. Или ми сече крила... Можда се сада поставља и не-
хотице питање, проблем – мешање жанрова. Можда је у питању и но-
сталгија за старим добрим романима и жанровска толеранција.

Есеиста је можда у ситуацији да понавља оно што је рекао у есеи-
стичком делу романописац. Метатекстуалност и интертекстуалност 
можда су разноврсније у модерним и „постмодерним“ романима, есе-
истичким романима у које све може да стане. Наравно све, али да буде 
поетско у мотивацијском систему, али не књишка гњаважа. 

Оба Лукића су писци који оно што је у есеју објективно оплемење-
но, читљиво поетски. 

Есеј на есеј. Есеј по природи ствари је мало и расут будући да тежи 
да са више страна, аспеката, нешто протумачи, да докаже и то са до-
вољно разлога. Дакле, отежава то што једну ствар можемо и треба, 
објашњавати и математички, и фрајерски, и научно, и колоквијално, и 
хемијски, и алхемијски... У том смислу је напорно, ако није занимљи-
во речено, ако није провокативно.

Дакле, питање сложености и тиме питање обимности мога 
рада... Лукићев роман је у том смислу провокативан и тражи више 
доказивања и то не у уопштеним констатацијама које се могу одно-
сити на било које дело, било којег писца. Значи он је индивидуалан 
и тежи атипичним писцима.

Можда су се ствари још више искомпликовале после пада берлин-
ског зида и других падова и распада, и једанестог септембра, рушења 
„Симбола вере у сарадњу међу људима и кроз ту сарадњу, симбол људ-
ске тежње ка узвишености“. Шта је са „сарадњом међу људима“ у Дра-
ми и шта је са њиховом „тежњом за узвишеношћу“. Можда нам треба 
дистанца временска да видимо шта је са њима.
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Американци умују на различите начине о једанестом септембру. 
Није им страна ни „теорија хаоса“; „естетски догађај“; „терористи“. 
Наравно нико не помиње класно, неоколонијализам, експлоатацију 
других земаља, незапосленост... 

Књиге браће Лукића (и не само њихове) говоре о истинитом, ин-
дивидуалном, колективном... О самобитку и тубитку као нивоима 
Не(битка). Да: још постоји Човек.
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ПОЕТСКО И ПОЕТИЧКО БРАТСТВО
(Браћа Мирослав и Александар)

Постоји реч о томе, коју сам чуо још у детињству као да су Ћирило 
и Методије: „она двојица су заједно као Ћирило и Методије“.

Браћа Мирослав и Александар Лукић имају своју поетику и пое-
тичност индивидуалну упркос томе што су израз и одраз друштвеног 
бића, одређеног тубитка и блискости самобитка. Овде ћемо нешто о 
тој „истости“ и различитости њиховој. Наравно, пре свега са намером 
да се осветле додатно њихови романи о којима сам говорио – Ујкин 
дом (Мирослав) и Маестро Пер Пјетро (Александар). Дакле, није 
намера толико биографска колико је намера у тумачењу психологије 
стварања, генезе дела а у вези са тим и извесно, да кажемо, психолош-
ко биографисање. 

Ма колико то изгледало далеко и непотребно, мислим да је ипак 
значајно узети све димензије психолошке, психоаналитичке, а то зна-
чи: индивидуално, фамилијарно и колективно. По готову што многи 
наши тумачи у дубинско-динамичкој психоанализи доста занемарују 
фамилијарно (открића Леополда Сондија). Мисле да су ствар реши-
ли са Јунгом који је запржен „византијом“, „православљем“, „свето-
сављем“, и као круна, као коначни исход – Бог и Ђаво све решавајући. 
Маскирајући своју немоћ за ново у науци. Показујући свој у суштини 
ћифтински дух у патологији национализма.

Фамилијарно је и те како важно у формирању песника, у форми-
рању њиховог свесног и несвесног дела личности. Нарочито несвес-
ног „које зна често више и боље од свести“ (Јунг). Са „несвесним свес-
но гради целину“, а Хегел каже: „истина је целина“.

Како је све то важно за креативце, за песнике можда највише од 
свих за романописце, јер роман највише тежи „истини целини“, мо-
жда посебно модерни роман јер у њега све може да се унесе. 

Наравно, у фамилијарном важни су браћа и сестре. Они су важни 
за психосексуално сазревање, па наравно и за креативно сазревање. 
Значи, важна је дугогодишња коедукација... Љубомора је израз који 
одређује слику формирања личности. О њој се у науци каже: „она до 
душе заиста утиче на општи психички развитак младог човека, али 
нема веће значење за изграђивање његовог става, става према другом 
сполу“.
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Останимо на том основном податку из науке као наговештају та-
наности теме.

Можда и ово о браћи писцима тумачи њихове романе. Осветљава 
и време и став оба брата према свету и заједнички и различити као 
индивидуалности песничке. 

Две књиге

Ако бисмо упоређивали две књиге Александра Лукића и Миросла-
ва старијег, и Александра млађег – Ујкин дом и Маестро Пер Пјетро, 
могли бисмо рећи да су оба брата, аутора, у извесним вишим нивоима 
апстракције, синтезе. Дакле, у неким вишим нивоима сликања нивоа 
Не(битка) тубитка и самобитка. Оба лепетом крила духа додирују 
метафизичко, али различите видове. Међутим, можда је Мирослав 
ближи друштвеној реалности. Ономе што се у реалистичкој поетици 
зове типични ликови, типичне околности. Дакле, ближи је „вечно“ ре-
алистичкој, кажимо помодно, „технологији“ поетској. Александрови 
ликови су више „романтични“, нису толико и као преставници класа 
сталажа, врста људи чести. Мада свако место има управника гробља, 
и управник музичке школе није редак... И друге личности, и сам Ма-
естро Пер Пјетро, некако су ближе мистичном и не баш у обичном 
смислу „реалном“.

Александар има, да кажемо тако, расутију фабулативност. Може-
мо рећи, „модерније“, „посмодерније“. Можда је та мера заснована на 
чињеници да је Александар млађи седам година. Значи, за ту разлику 
је живот другачији. У транзицијама феномени још не сазревају мењају 
се. Све је више разорено „приповедање као људска светиња“ као и 
хронологија.

Митологије се мењају и митологије стварности. Можда је већи 
степен „бежање од стварности“ романтично – реалистичка релација) 
Александрови ликови имају нешто више од тајанствености и у акцији 
и у особинама. Више имају од неке алхемичности, нечег тајанственог 
што би се могло назвати и „вечни јеврејин“. Ту су ти... делују... међу 
нама су и у наслућивању можемо их разликовати... Значи, нешто ми-
стично... Рецимо из духа и даха Источне Србије, тог рудника митског, 
мистике, голицавог паганског.

Када упоређујемо браћу Лукића, не значи да дајем предност неком 
од њих. Не дајем јер нисам неки есеистички – критичарски догмата 
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шематизовани који се држи хијерархије система, принципа и прави-
ла израза, „технологије“литерарне и садржине. Не дајем предност, но 
само констатујем поетске и поетичке чињенице. А разликовање је 
нужно и потребно, природно поетско разликовање као бег од литера-
туре, тривијалности. 

Време браће... Која нас возе, и превозе, и извозе... Дакле, далеки 
наследници браће Ћирила и Методија... браће Миладиноваца.

Врцају асоцијације... Ипак Лукићи (светлости) Миро-слав и Алек-
сандар – заштитник људи... Можда песника заштитник који су мутни 
и... 

Ма колико се мигољили и у животу и у гледању живота не може-
мо се измигољити из њихових истина, и ја се не могу измигољити из 
својих истина које видим у Прилозима за биографију ђавола и у Голеш-
кој богињи и у другим мојим књигама.

Значи – Лукићи... али, сада Лукић Александар, писац романа Мае-
стро Пер Пјетро. 

...

Метафизика и симболика је таква да се може говорити и о сим-
боличности романа Маесро Пер Пјетро. Може се говорити, рецимо 
грубо о високом степену херметичности, алхемичности, „неразумљи-
вости“. Дах и дух древног загонетног, дах мистика, езотерије. Али је 
тај дух извора, не књишки, не научен, приучен. То је дух и дах, ја мис-
лим, из њиховог креативног индивидуалног чије биохемијске таме 
генетске може можда будућа наука објаснити у оквиру теме рецимо 
„трагедија генија“. Значи – наследно, таленат, дар. Оно што се у пси-
хологији дубинско – динамичкој узима: Индивидуално, фамилијарно 
и колективно.

Но, никако не смемо заборавити за овај дух, стил је узрок и 
Источна Србија, митски и мистични рудник са ко зна каквим све 
тамама тајних „рукописа“ и мушких и женских, у тајним подру-
мима и таванима „Великих магаза“ духа-душе и стварности (Реч 
стварност употребљавамо у уобичајеном смислу не у филозоф-
ско-мистичном). Са извесним самохвалисањем волим да потсе-
тим да сам и сам, да кажем, користио те руднике мистике митског 
Источне Србије.

...
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Литерарни Каин није убио Авеља литерарног. Дакле, нема Каино-
вог жига, греха. Љубомора. Ко је од њих у већој милости Пегаза... Као 
да демантују мит... „неуротска деформација младе личности“... 

Сигурно је занимљива тема Томас Ман и његов брат... Знамо при-
мере браће из савременог живота.    

Чини се бар по књигама које прилично знам Ујкин дом и Маестро 
Пер Пјетро су односи браће Лукића „нормални“ (услован психолош-
ки психијатријски израз). 

Нема литерарног злочина ни разлога за злочин будући да су оба 
брата велике индивидуалности. Друге узроке занемарујемо.

Можда смо ван теме. Но, не може се писати о књигама два брата, а 
бар страницу две не рећи о тој теми о теми Песничко братство. Про-
сто на то што говорити о тој теми ми накнадно осветљавамо и књигу 
Ујкин дом и књигу Маестро Пер Пјетро. Дуга ревија браће од Ћирила 
и Методија до данашње „браће“... Ево, и браће Лукића.

Из мита о два брата

Извесну бајковитост, фантазмагорију, митскост имају оба романа. 
И брата старијег Мирослава а и брата млађег Александра. То нас оба-
везује да говоримо о браћи и да их бар поиздаље упоређујемо. Нарав-
но, више уопштено смо говорили да би то уопштеношћу говорили и 
о Лукићу писцу Маестро Пер Пјетро и о Лукићу писцу Ујкиног дома. 
На то нас обавезује и чињеница митског и у литератури уопште и у 
романима браће Лукића.

Све у свему – верујем да ово о браћи митској која у литератури већ 
имају преко три хиљаде година (у Египатској причи, миту о два брата 
1250. године пре Христа нађена на папирусу).

Нека нам овде помогне Бруно Бетелхајм са темом Приче о два бра-
та:„...Њих двојица се обично раздвајају након првобитног раздобља 
сједињености и потом имају различите судбине“. Рецимо одмах да има 
првенствено мислимо на „различите судбине књижевне, на индивиду-
алност креативну оба Лукића. „Брат који седи код куће и пустоловни 
брат остају у вези посредством магије...“ Да, посредством „магије“ речи, 
алхемије речи, наследног духа и даха завичаја су пре свега за мене у вези 
браћа Лукићи. Писци Ујкиног дома и Маестро Пер Пјетро. “





О ЛИРИЦИ  
“КАПЛАРСКО КОЛО”

(„Капларско коло“ око  
популистичке метафизике)
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Помоћ читаоцу

У овом раду у суштини је извесно упоређивање књиге лирике 
Александра Лукића Капларско коло са доминантном поезијом која до-
минира већ више од пола века. Ради се о поезији својеврсне метафи-
зике која није сметала титоизму па ни времену после Тита. Да - и пре 
Тита Тито, и после Тита Тито. Време када су се губиле главе али, писци 
те метафитике су увек били употребљиви. За мене који 30 година није 
ништа објављивао то је велика загонетка.

Овде донисимо из Новости 7. јула 2020. извесне примере песника 
и песама. Ето, да бар мало будемо убедљиви у тврђењима. Да читалац 
овог рада о књизи лирике Капларско коло има известан увид.

Наравно тананија и дубља упоређивања су за упућене, па и упуће-
не више од есејисте мога кова.

Есеистички испад  
(Визија Сремца)

Сањам Стевана Сремца... Вероватно Сремац да се одужо Нушићу 
за мотив о Зони Замфировој... Ја... Приштина... Чујем из магловите ви-
зије духа Сремца: „Страшно те замољавам: Непушћавај темпоралне 
неутралце... Поете самоуправне несврстане национално-бићевите, 
свевременце „црвене буржоазије“ у служби црвеног цара.“

„Јако добро“ у „пола осам“... Фине „добро воспитане фрајле и бећа-
ри“ који несметано певају већ пола века у духу и даху ђилкошке мета-
физике „небеског народа, зле коби и усуда“. Поете о „љубичици белој, 
плавој, тегет, драп“... Александар Лукић - заштитник људи, светлиша. 
Светли и постоји у тамама живота и светлости смрти. Списатељи и 
списатељице, поете и поетесе добро воспитане фрајле и бећари самоу-
правно несврстано национално-бићевити небеског народа јако добро 
пишеду песме плаћено дисидентске. Ту и тамо, више ту но и тамо. Ајд, 
ћаво. Назови ме телефоном у пола осам. Биће јако добро, јако лепо, 
видимо се, чујемо се. Поете и поетесе нису као поета светлиша који 
употребљава вулгарне речи.



105



106



107



108



109



110



111

Спарушена „небеско-народна“ лакировка, агитпроп, тенденци-
озност, политичка ангажованост... Социјалистички реализам је бело 
цвеће према јаду лакировке „небеског народа“ у функцији интерна-
ционале капитала. Да - прљави метафизички кич урбано-фолклорног. 
Полуга самоуправно-несврстаног. У основи ствари је идеја првог чо-
века ЦИЈЕ Алена Даласа: Како победити Словене.

Често га цитирам. У основи ствари је културни рат и Бжежински. 
Социјалистички реализам није бар упадао у метафизички мутљаг као 
што упада „реализам“ „небеског народа“. Та метафизика популизма 
има нечег од фрајерског, ђилкошке метафизике. Далеко је од танане 
и дубоке метафизике народне која са мером употребљава хришћан-
ство, православље, светосавље. Ђилкошка метафизика скарабуџе-
на од фолклорног хришћанства и идеологија Алена Даласа и ње-
гове књиге Како победити Словене и културног рата Бжежинског. 
Наше главне поете у тој су идеологији метафизике скарабуџене од 
свега и свачега па и од метафизике, реалне метафизике и већ речене 
окоштале ђилкошке метафизике "зле коби и усуда" под вођством "оца 
нације васколиког српства". Да, јесте - популистичке метафизике ска-
рабуџене по упутствима Алена Даласа и Бжежинског. По упутствима 
специјалног рата.

А наши србујући поете несметано србују и за време Тита - црве-
ног цара и после Тита неће да нам открију рецепте како успевају да 
прејебу све режиме док су други губили главе. Целу ствар је, бар мени, 
тешко да одгонетнем. Можда је песник Капларовог кола вичнији од 
мене у одгонетању таквих дубоких мистификација будући да се бави 
превођењем влашких басми, влашке магије. Можда је он у стању да 
открије дубоке тајне скарабуџене популистичке метафизике која је 
прихватљива, бар за мене, као што је и патофизика за разлику од ме-
тафизике и реалне метафизике.

Будући класификатори књига имаће поред књиге о физици и ме-
тафизици и трећу групу: патофизика. Идеја рођена код „небеског на-
рода“, „помазаног народа“, „зле коби и усуда“, „лудог народа“, „народа 
који се догодио“.

Није смак света ако ја другачије мислим о неким песницима. 
Није смак света ако моје постојање као есејисте прећуткују и тито-
изам и посттитоизам. „Ништа ново под небеском кпом. Ето, дуг век 
распадања СФРЈ, као што је дуг век распадања пластишних кеса. 
Ето и ја имама дуг век распадања па наравно и загађивања животне 
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средине. Еколошка катастрофа „куће бића“ - језика.
Ја сам срећан што су сви они за различито мишљење, за другачије 

мишљење. Не мора да буде „на линији“. „Прогресивно мишљење“. 
несмета ни „накарадно“ мишљење,  чак ни „непријатељско“. Сви су 
за „академске слободе“, „грађанске слободе мишљења, збора, говора“.

Сви ће се они обрадовати што другачије мислим од њих. Ето не 
знам колико су били срећни због мог различитог мишљења о Була-
товићу, Ћосићу и Бећковићу. Верујем да ће се са великом радошћу 
прећутати моје мишљење о њима, бар ови који су живи, и ако је моје 
мишљење накарадно, није на линији срећног пута у Europu.

Ја нисам на линији, али је линија на мени. Свима је мило што се 
о њима различито мисли, а не „на линији“, „накарадно“, „супротно 
смерницама“, „назадно“ у духу лакировке, ангажованости, тенденци-
озности... О, како би се радовали Киш, Булатовић, Ћосић... Сви о који-
ма ја говорим су борци за различито мишљење, за слободу мишљења. 

Треба рећи да је све у сенци Косова, Косава и Метохије, па и 
метафизика о којој говоримо. Да, и књижевност, и лирика. „Предаја 
Косова“... „Подела Косова (отац нације)“... Компромис... Али и 1244; 
повратак избеглица, Устав Србије... Мисао да су ресурси Косова већи 
од ресурса Србије.

...Ту су окретни лирски фразери огрезли у апсолутном суперла-
тиву на челу са Бећковићем. Устаљени штос - лиризам, фора и фа-
зона о „најскупљој српској речи“. Све скарабуџено у популистичкој 
специјалноратовској метафизици даха и духа ђилкошле религиоз-
ности са језгром „небеског народа“, „помазаног народа“, „зле коби 
и усуда“... Манастири, Немањићи... Пре Немањића није нас било...

Они су са својим лирским метафизичким штосовима доминирали 
и доминирају, а за Драгољуба Симоновића се не зна. Писца неколико 
хиљада страна научних и песничких о српском националном бићу... 
Писац о чијим сам књигама објавио 8 књига. Писац чија је економска 
књига преведена на Кинески и објевљена у 4 милиона и 200 хиљада 
примерака. Можда би то требало да значи нешто сада. Кина и источ-
на Србија.  Кина и Косово и Метохија. Све то пада у воду пред ђил-
кошком метафизичком лириком која није сметала титоизму. Напро-
тив служила му је у оквиру службе „црвеног цара“ и „црвене буржо-
азије“ рестаурацији, анти Истоку, анти Русији, Кини. У крајњем у 
служби интернационале капитала.
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Песник Александар Лукић није неко из популистичке метафи-
зике, неко из лирске праксе филозофије поетике примењене идео-
логије, културног рата, специјалног рата; из идеологије „плаћених 
дисидената“.

Идеологије антикомунзма, анти Русије, Анти Кине, анти Истока. 
Идеологије Алена Даласа првог шефа ЦИЈЕ и његове кљиге Како по-
бедити Словене, па и филозофије Бжежинског. Александар Лукић је 
далеко од соцреалистичке поетике: лакировке, агитпропа, политичке 
ангажованости, тенденциозности... Наравно, далеко је и од капитал-
реализма и његове скарабуџене популистичке метафизике „од не-
беског народа“, „зле коби и усуда“, „васколиког српства“... „плаћених 
дисидената“ и њихове метафизичке лакировке, агитпропа, политичке 
ангажованости, тенденциозности.

Но, ево белешке о аутору:
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Последња објављена књига Александра Лукића је Капларско коло. 
Објавио је Ревнитељ, Ниш, 2020. године.

Капларско коло има 37 песама. 28. песма је Капларско коло по коме је 
и збирка добила име, наслов, „монограм садржине“. Но, ево Садржаја:
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У песми Капларском колу имамо стихове који мислим клвалифи-
кују наслов песме, монограм садржине за наслов целе књиге.

„.....Један свет, 
Уморан свет, затечен спуштених гаћа,
у недобу, надобудан, већ сам рекао......
..........................................
У овом посве обредном часу за поезију
.........................................
Брежуљци златних остава балеге на путу, 
чекаше мене будућег песника
.......................................
У тамном виру једва успевам да уочим одраз: 
камо је нестао живот? Пођох ли путем за њим?“

Дакле, убедљив доказни лирски материјал да „монограм садржи-
не“ (наслов) целе збирке носи Капларско коло. Наравно више песама 
ове књиге заслужују по дубини „блаженог стања“ ако не целе књиге, а 
оно бар брошуре што значи 49 страна.

Можда посебно заслужују шире тумачење манифест, програмске 
песме, са мотивом поетике.

Иначе у целој књизи од око 80 страна има социјалних, еротских, 
хумористичких, сатиричних, описних мотива, па и целих песама. Има 
и етноантрополошких мотива који су поштено и сигурно доживље-
ни и којима наука може да верује. Књига као да је задовољила неке 
моје есејистичке потребе: има рецензенте: др Јован Пејчић и Душан 
Стојковић, али нису дати чак ни одломци из рецензија. Иначе, ја кад 
пишем о књигама тек после написаног читам или не читам шта су рек-
ли рецензенти.

Ето, сада говоримо о манифест, програму, наслову књиге Каплар-
ско коло. Рационално је да овде нешто више кажемо о манифест, про-
грамским мотивима целе књиге.

Дакле, Мотив поетике у Капларском колу

Значи, говорећи језиком права, сазнаћемо нешто о Уставу, зако-
нима, подзаконским актима, правилима - у психологији стварања, 
процесу настанка дела Александра Лукића. О његовој поетици. Јесте - 
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наш посао није цела књига о тој теми. Да читалац схвати где се налази 
и да разуме мене као есејисту који се примакао 90. и да ми опрости 
недоречености.

Ова Лукићева књига је компонована по логици срца, а не толико 
по логици прогресивног мишљења (у смислу логичног мишљења до-
брог стила, а не у идеолошком смислу).

Прва песма књиге Капларско коло има и манифест, програмске 
мотиве: „Развучене шкрге музицирају у ропцу“... „Крај позоришном 
комаду се не назире“... „Крошње дрвећа у светом ћутању“.

Читалац ме мора разумети: о сваком стиху могу се писати странице 
и странице. Богата је Лукићева књига поетичким и сочним мотивима.

Скоро да нема песме у којој нема манифест, програмских мотива.
Ево из Цеђи: „поезију мимо познатог верса тражи“. Доминација 

мотива поетике у песмама Таутажа, Привржен вери, Покладе, Кон-
церт на шумској тестери.

Песма Привржен вери је нешто што се супротставља спеченој, ска-
рабуџеној метафизици популистичкој из програма културног рата, 
специјалног рата чији су видови србовања, небески народ плаћени 
дисиденти. У песми су и космички мотиви и недовољно истакнут 
староиндијски постулат Све у свему. Да велика индијска мисао чију 
актуселност сада видимо и у квантној књижевности, па ако хоћете и 
у  ковиду-19.

Ту су и песме Покладе и Концерт на шумској тестери.
Етно-антрополошко... Заиста чега се год дохвати Александар Лу-

кић олиричи.
Концерт на шумској тестери је поема.
Жанровска толеранција. Подсетимо читаоца да појам поеме не 

значи исто у националним књижевностима.
Ево бар нешто:
„Крај непомућеног извора
у мени се рађала уметност.
неизбежни смер.
Без љутње свете“

Мислим да се увек поставља једноставно питање: има ли шта да 
нађе у књизи, па и књизи лирике, наука?

Мислим да у овој књизи Александра Лукића има шта да нађе наука.
Не само у овој.
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Заиста кипти у књизи од манифест, приграмских мотива. Ту је и 
песма о школству А, ВИ? „Мутни васпитачи“. „Туђинац/у главе уче-
ника трпа мађију“. Ту је и стих: „Поезија дешифрује разбојнике и ре-
груте“.

Ево и песме ОД. Ево предлога ОД као наслов песме - „монограм 
садржине“, шепури се у књизи из песме ОД. Више сам сазнао о животу 
у редакцијама, но из неких књига. Да не почињем тумачење.

„Круна оволика/СКЈ! СКЈ! СКЈ!“
Ево из Молитвеног доручка стих: „Развалине! Развалине! Апотеза 

смрти.“
Ето, недозвољено пролазим поред песама. Ослањам се на то да 

млади неће тако радити као ја у овим годинама.
И поред песме Апокриф пролазим и поред стихова: 
„Одбих да водим дневник.
Да сам некад постајао мимо праксе.
.....................................
Све сам то био: и бићу кад ме не буде.“

Ту је и песма Тартуф. Можда лирска прича о тартуфу заузима по-
себно место у манифест, програмским песмама. Завршава се стихом: 
„На шта изађе прича о тартуфима“.

„Вађење тартуфа из земње: занат
Поручен за песника неуклопљивог“
Ја се правим да разумем „занат... песника неуклопивог“. Ето, сам 

себи као есејиста постајем јаснији у мутним варијацијама дефини-
сања жанра есеја и есејисте.

Ево и песме Ризика. Песма је посвећена песниковом старијем бра-
ту. Ради се о Мирославу Лукићу.

„...У Италији
у неком локалном ресторану
на тањиру служили госта куваним
људским стопалом. Уместо рачића.“
И: „да је пробао очи људске на води“.
Ту је и крај песме:
„На наказни јеловник: из постојања, 
у непостојање. Ризик порекла.“
Шта се све дешавало са нама у последњем рату. Убијање и продаја 

органа, па и дечијих.
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И поред свега ову песму Ризик сврставамо у програмске, манифест песме.
Поетика уметности и у уметности кулинарство као врхунска умет-

ност јер ангажује сва чула за разлику од других уметности.
Да - укључено је и кулинарство у служби врхунске уметности.
Пазите реч, појам укус - од у и кус. Кусати, чуло укуса - највише ан-

гажована унутрашња чулност. Укус један од главних појмова у естети-
ци. Латинска мисао: „О укусима се не расправља“. Кроз векове режими 
користе у „демократске“ сврхе. У сврхе експлоатације. Ево наш песник 
Александар Лукић лирски ступа у спор са класноексплоататорском 
девизом из времена робовласничког система. Заиста Александар Лу-
кић у екстремном виду се спори са врхунском уметношћу - кулинар-
ством. Значи уметношћу која је у суштини биолошког трајања човека. 
У суштини канибализма, као буквалног феномена, митолошког, али и 
метафоричко симболичког. 

Књига Лукићева ме из песме у песму увлачи у изазове есејистичке. 
Тако је - у мојим годинама скоро да је изазов без адресе ипак говоримо 
о лирици Александра Лукића. 

Прилазимо крају књиге. Ево нас код песме Капларско коло о којој 
смо већ говорили у вези са насловом књиге.

Песма Епифанија са Коринта скреће пажњу стихом: „Библију ли-
ста промаја, па је склопи“. Да, многи манифест мотиви провоцирају. 
Но будући читаоци Лукићеве књиге нека се баве тиме.

И Мушка педантерија и Револуција следеће две песме су у домина-
цији манифест, програмских мотива. Године освајају песника. У теми 
пролазности, старења бити запажен је успех: 

„...Мој живот, феномени, 
драге жене, пријатељи, предели
похабане ствари, како време одмиче
стичу статус драгих успомена“
Успех је мене у овим годинама тронути елегичношћу. Ево и из Ре-

волуције. Крај ове кратке песме:
„Како је страшно песничко владање.
Пророштвом мрака гоји мрак.
Време страшила поприма 
грешне димензије.“
При крају књиге су из породичног Старац Мина се обесио у шупи.
Спасао од овна песника кад је био дете. Михајло, отац браће пес-

ника Лукића је умро.
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„.....Предратни
деловођа мртав на столу.
Посред ходника држи
последњи час.“
Ето, о предратном деловођи оцу браће песника Мирослава и Алек-

сандра објавио сам пре 15 година краћи рад. Рад о његовом прозном 
тексту. А ево овде Александар Лукић оцу Михајлу (боголиком) по-
свећује песму Memento mori, песму у којој се обраћа драгој:

„....Кад будем умирао: 
...................................
Вртеће долап непрестано.
.................................
Ти никад нећеш бити мртва.
Душе не умиру: ма шта мислили.“
Неко исходиште лирске драме Капларско коло песма Остаје стих 
као и кратка песма Првобитно. Расплет.... Нешто јаче од смрти и 

живота. Речено је да је једини начин да се надиђе смрт књига.
Ево стихова из песме:
„Мера до које држим: остаје стих

Песници. На првом месту мој брат,
тих чова, брегове одвљује у осами

Како рећи истину слепоћама српске
књижевности“

Да, претенциозан сам и кажем да показујем и овим радом о књизи 
Александра Лукића како рећи истину. Ето и неким упоређивањем пе-
сама песника.

Песник Александар Лукић у неком смислу позива у помоћ 
Мирослава, брата песника. Јесте - неко национално надилажење 
каиновог греха.

Хтели и нехтели овде се фалус, „...мали курчић смрзнут дрхти али 
се свикао“ намеће као нека симболичка супстанца. „Мушки творни 
принцип; расплодне генеративне силе природе и људске расе; функ-
ција и потенција творчева; млаз живота...“ Не, никако не говоримо о 
неком неосимболизму, о неком изму чему су склоне пратеће сателит-
ске културе, књижевности.
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Задња, последња песма Првобитно потврђује ово драмско и лир-
ско разрешење о речи, у речи - „светој речи“, „речи светости“ где пес-
ник каже: „Речи бризгају“ и сам крај:

„Размисли: коме служе стихови. Мањина
остаје 
проклета мањина. Нико у тами. Тишина.“
Ето овде завршавамо са неким есејистичким тумачењем мотива 

манифеста, програма - поетике који је доминантан. Наравно Каплар-
ско коло има и друге теме, мотиве. И о њима ћемо бар нешто рећи као 
и неком општем поетичком лику и технике и садржине.

Род, врста, подврста...

Александар Лукић је песник из времена жанровске толеранције. 
Давно је време класицизма - оштрог разграничења жанрова... Роман-
тизам... Сетимо се класицистичког јединства тона... Рецимо употреба 
„вулгарних“ речи. Александар Лукић употребљава „вулгарне речи“. 
Мислим да је увек у питању мотивацијски систем. Ако је слаб мотива-
цијски систем, онда не вреде ни најчедније речи. 

Но важно је да поред манифест програмских мотива, песама у Ка-
пларском колу има и описних, и социјалних мотива и патриотских и 
еротских и хумористиких и сатиричних када је у питању не само тема 
но и став према животу.

Сваки од тих мотива последњих песам заслужује пажњу. Но, то би 
нас одвело у веома обиман рад па и целу књигу. 

Прва песма књиге - Позоришни комад сведочи о том разноликом 
мотивском богатству.

Из песме Подводачи: „Комунистико-православни поход, беда/ра-
товања“.

„Бункер Титове гробнице чува будно око
српске војске“
Из песме Кохорте зла:
„познавах многе. Протуве: једни другим/равни.
...................................................
Безбожна страдања - чему? У име Бога, веле!
Једни се крсте други клањају, а трећи целом
шаком“
У песми Усирене фаце имамо стихове:
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„Згуза непожељна поза код другарица.
Потпун ужитак: гледај људски у лице.“
У песми су и стихови: 
„Када је умро друг Тито...
улоге издишу по дужности: усирене фаце“
Народ, маса и сахране... Ево Његоша: „Пучина је једна стока грдна“.
Милтон пре Његоша: „Народ је стадо“.
Флобер: „Народ је крдо“.
Масовност и на сахранама су адути демагогија политичара. А „по-

литика је уточиште хуља“.
Из песме Страх од зиме:
„Не гурај прст у око косоокима.“
Из цитираног читалац види о другим врстама, песмама може се 

доста говорити а не само о манифест, програмским мотивима. Нарав-
но у овој књизи Александра Лукића песме са програмским, манифест 
мотивима доминирају.

Општи поглед на Капларско коло 
(техника, поступак...)

У питању је слободни и везани стих... Има риме: женска, мушка, 
унутрашња, граматичка... Има парне, укрштене, обгрљене.

*

Не држи се класицистичког јединства тона. Употребљава „вулгар-
не“ речи.

*

Жанровска толеранција види се и у извесној наклоности према 
„светињи приповедања“. Наравно та светиња приповедања је лирска. 
Значи извесна поемичност неких песама.

*

Својства о којима говоримо су својеврсна бекства од књишкости. 
Маларме каже: „Све је боље од књишкости“. Ето, упркос томе ја као 
есејиста нисам јој много умакао. 

*
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Толеранција жанрова је ближа нечему што се у естетици назива 
„вечни“ реализам, ближа је и самом животу.

*

Књига Капларско коло је компонована по логици срца у оквиру 
песничке слободе, а мање по логици прогресивног мишљења (психо-
лошко, логичка синтагма а не социјално политичка).

*

Књига Александра Лукића Капларско коло је упркос класицистич-
ком нарушавању тона елегантна, мотивисана, занимљива, и наравно 
што је обавезно: остварена је илузија реалности, пре свега са мотива-
цијским системом који се креће у систему „вечног“ реализма. Да не 
разглабамо овде које су све варијанте присутне у реализму Капларског 
кола. Као у роману Маестро Пер Пјетро.



Есејиста Миодраг Мркић
Објавио сам књиге о неколико десетина писаца. Приметио сам да 

неки у последње време избегавају да наведу у биобиблиографији моје 
књиге о њима. То је добро и није добро. То је неки њихов знак поред 
пута, али и мој знак. Зашто и ради чега не помињу моје име? Писао 
сам о Богу, Ђаволу, Голешкој Богињи. Не знам да ли ме они помињу 
на небеским промоцијама, наградама, у небеској биобиблиографији. 
Они морају да ме помену јер су моји приватни, а „приватна својина 
је светиња“, „загарантована“. Просто речено, уцењени су. Бог критике 
МОМ (моја муза) не само да ме не помиње, но чак узима моје име и 
презиме за свој псеудоним.

Неки су Прилоге за биографију Ђавола, Бога и Голешку Богињу 
доживели као личну увреду. Наравно, то је добро и није добро. 
Кудикамо је више добро у смислу „колективног бића“ и „вечног“ 
реализма.

Можда и овде да кажем да сам равнодушан.
Бог и Ђаво, кад су видели о коме и шта све објављујем, са мном су 

се споречкали.
Чак сам се споречкао и са Голешком Богињом. Ђаво је дигао руке 

од мене. Бог ми је рекао: „Срећа твоја што ме нема, а да ме има... Ти не 
верујеш у мене, ја верујем у тебе, али си изневерио моја очекивања.“

Изгледа да су се сво троје покајали што су постали јунаци мојих 
књига, негативни антивитезови Неба.

Моја муза – „Бог критике МОМ, бог без маске“ и даље узима моје 
име и презиме за свој псеудоним... Мутне закулисне небеске радње и 
ја у њима, и ми у њима.
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Есејисто...

Утеха утехе за твоје грехе.
Твоја муза пуна отровних суза. 
Паганац МОМ – бог без маске,
Због њега пати све до даске.
У Последњој сфери мистике
Чу болне савете и крике.
*
Твоја муза – паганац МОМ –
Да старца не доживиш слом.
Кроз савет Мирку поети
У болној света сети.

Утеху ти болну даше
Поете света и поете наше.
*
Утуви! Утуви! – вечно људи глуви.
Дух Шекспира – мир немира;
Милтона истина бучна звона;
Пушкина, загонентне Русије сина;
Очајне истине поете Диса;
Са сусретишта Неба и Земље Виса – 
Петра Другог – где станује сам Бог,
Бог Речи – светлости
Небо Земљу премости.
*
Утеху у твом достојном греху,
Свечано очајне сете
Дадоше ти бесмртне поете.
Оковаше те у речи искрене
Од живота болне, од вечности снене
*
Зло одмрзи племенитим гневом.
Корачај строго Левом, левом.
И у пустим пустарама празнине Празнине
Воле неко да лево левом промине.
...
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Ја се разликујем...

У чаролији читања својих књига Прилози за биографију Ђавола, 
Прилози за биографију Бога, Голешка Богиња и поготову У сенкама 
сигналистичких радова Мирољуба Тодоровића и посебно Пуцња у 
Говно, ја не знам јесам ли ЈА ЈА, или неко други. Ипак:

Од себе не смемо крити
Једног дана неће нас бити.

Шта ми вреди што ја знам да нисам ЈА ЈА кад они не знају. Ја сам неко 
други, а тај други нека... А он неће... Ако треба тог неког другог... А мене 
нека оставе на миру да пишем ове лирске песме, као сви наши бардови 
самоуправно-несврстани национално-бићевити небеског народа и да 
патим „јер нисам оптимиста“, због „цивилизацијског посрнућа“ и „зла 
које је у човеку“, јер „љубав“, „љубав“, „позитивна енергија“ ће... „А Бога 
ми и лова...“

Поетски тајкуни... Организована естетска и поетска мафија... 
Сарадници... Они кажу да су сарадници Неба...

Ја се разликујем од многих, па и писаца, у томе што они верују у Бога, 
а Бог верује у мене. Рекао ми је да сам га изневерио, изневерио његова 
очекивања, па ће ме вероватно казнити да цркнем, да скапам, а не да се 
„упокојим“, „представим“.

Есејистички јунаци.
Писци о којима сам писао су моји есејистички ликови, личности, јунаци. 

Неки су типови, неки карактери, неки витезови. Неки позитивни, неки 
негативни. Неки су ликови „поема“, „романа“, „циклуса романа“, „новела“, 
„прича“, можда и „бајки, басни“.

Можда је и похвала за моје: Бога, Ђавола, Голешку Богињу, што су се 
умешали у постојећу делатну фикцију. У ову моју хорду, можда чопор 
есејистичких ликова због времена и настанка и прилика „у траљама“ 
остају, јер су настале за 20 година. 

Бог критике МОМ узима моје име и презиме за свој псеудоним, као 
заштитно име. Васељенске закулисне радње...

Поред свега, велику стваралачку радост су ми због ширине и осећања 
где, кад, како, зашто, ради чега, настају моје књиге.
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Изгледа да је овде у питању нека закулисна радња у пустим 
пустарама празне Празнине у којој нема ништа, па ни самог Ништа. 
Раскрсница без путоказа сигнала... Изгледа да су мој Ђаво, мој Бог и 
моја Голешка Богиња умешали прсте. Да ми се одуже што сам написао 
о њима онолике књиге. Подмећу ми Нестати и Ах + (крст), подмећу ми 
бога критике МОМ-а који се распрснуо што је нашао мане... И утрпали 
су му моје име и презиме за псеудоним, чак и презиме за Стивенсонов 
мали народ – Мркиће; Стивенсон – извесни претеча Фројда.

Криминалне Васељенске мафијашке радње и ја у њима. Овде, у 
сплету евро/динара – чаролија као сигнала духа, људи и времена.

Они чине да ја не знам да ли сам ја ја. Ја сам неко други. Што су се 
наврзли на мене, што се не залепе за тог другог, па и трећег? Толико 
сигнала и раскрсница има. Да нису умешали прсте писци књига 
двојништва?

МОМ под псеудонимом

Бог критике Мом пише књиге под псеудонимом писца Прилози 
за биографију Ђавола, Бога и Голешке Богиње и других књига. То је 
откривено у књизи Рукопис нађен у ћоравој соби. Рукопис који је на 
бувљаку на Звездари продала писцу ових редова Косовка девојка, 
Кртана из Неродимља, продала за 100 динара, а писац је великодушно 
платио 120 динара. Да би се колико-толико демистификовале ствари 
око ауторства, дајемо неке одломке из Трансцедентног савршенства и 
Горанског Парнаса. Уз то, дајемо и један број књишких песама, књишке 
лирике есејисте, књишке лирске патње, као и библиографске податке 
са ауторовом сликом. Увек на уму да ЈА нисам ЈА, но... 

Ове демистификоване мистификације, законите у уметничкој 
књижевности као поступак, средство израза... Мислим да доприносе 
општој слици есејистичког рада од 40-50 књига објављених за 
двадесетак година. 

Ја сам свој јунак,
и нека ми Пушкин помогне:
„Ја свет не желим да забавим.
-------------------------
Брбљивим гласом лире чедне.
--------------------------
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Да не би читалац понеки,
или издавач какав преки
клевете и лажи које
сравњивао овде црте моје,
и тврдио у кругу вишем
свој портрет да сам овде дао.“

Ето, ја по песничком бонтону причам причу стару, ону. Мој старачки 
дух нема мира: види у хладним тамама Сибира: у ћоравој соби види 
поету; у вечној тмини негује сету. Можда сам то ја, а не он, мрвице духа 
Пушкина звон.

„Стварност свега“, „све у свему“ загонетну тајанствену тему. У мени 
из садашњих дана титра у нереду дух шамана.

*

Стивенсон, извесни претеча Фројда, узео је моје презиме (Мркићи) 
за своје „патуљке“. Дечје хвалисаво говорим о антиципацији претече 
Фројда Стивенсона.

Стивенсон ме видео у будућности кроз моје презиме. По 
парапсихологији време је јединствено: без граница између прошлости, 
садашњости и будућности и зато су могуће прекогниције. Архетипско, 
колективно несвесно у вертикали људској и у хоризонтали.

Значи, Стивенсон је видео мене у виду презимена у будућности, а ја 
видим њега преко оријентира, Фројда, у прошлости.

Памет ми не смета и за овакве видове мистификације, као прилог 
богу критике Мому који узима моје име и презиме као свој псеудоним. 
Ја не знам биохемију интелигибилности ћелије, гена... Не знам алхемију 
интелигибилности.

У овом нашем завршетку овога рада позвали смо у помоћ за 
тумачење самоће песму из времена древне Кине из 8. века п.н.е. 
(I.5.2(56) страна 108. Ради се о књизи Књига песама, Конфуцијански 
поетски канон. Превод Игор Радев, Албатрос Плус, Београд, 2019.) 
Како сам објављивао књиге тумачи песник древне Кине.

Но, ево песме:
Радостан крај обале

Радостан крај обале је ваздан,
Достојник часни миран у души;
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Сном и јавом самоћи је предан,
А радост му никад не пресуши.

Радостан је у урвини горској,
Достојник часни у ведром миру;
Осаму точи у сладостан пој,
Радостима што не умиру.

Радостан ходи равним пропланком,
Сав у спокоју достојник часни;
Сам живи кроз дане, сам у сну свом,
Радошћу што реч не објасни.

Из таме дубине древне Кине која има и Пут свиле и данас значајан 
дух песништва ме је видео, боље но Ја себе што видим и схватам. 
Видео је мене бедно привезан за свој живот, мене самохвалисавог.

Да, ја се хвалим да бог критике МОМ узима моје име и презиме за свој 
псеудоним. Но, мало ми је то па кажем да је Стивенсон, извесни претеча 
Фројду, узео моје презиме (Мркић) за своје „патуљке“ – Мркиће. Да, 
дечије хвалисаво говорим о антиципацији претече Фројда Стивенсону. 
Стивенсон ме видео у будућности кроз моје презиме. 

Ево овде ме чуди што песник древне Кине није директно говорио 
о мени. Што ме није видео кроз таму миленијума будућности. Није ме 
видео, а имао је и шта да види. Сам бог, мој бог, када ме видео рекао је: 
„Шта је ово?! О чему се ради?! На шта ово личи?! Да му ставе главу пред 
Уједињене нације не би знали од чега је...“

Но, то је тако. Да видимо како ме видео кинески песник. Није ме 
видео као „самоуправно-несврстаног“ поету, „национално бићевитог“. 
Видео ме у мерама миленијума људског трајања.

„Радостан крај обале“. 30 година нисам објављивао. Да, радост су 
моје књиге. Увек „крај обале“ не у току реке... „Достојник часни миран 
у души“. Тешко је веровати да то није тако, а ево примакао сам се 
деведесетој.
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Биобиблиографска белешка

Есејиста Миодраг Мркић рођен је 1932. године у 
Трстенику, Дреница, Косово и Метохија. Радни 
век је провео као професор српскохрватског 
језика и књижевноти. Прве радове објавио је 1964. 
године. Затим следи прекид од тридесетак година. 
Увек, у свему, у свим својим радовима, бави се 
поетиком древног и модерног. Нарочито древно 
у модерном препознаје преко традиционалне 
симболичке супстанце. Карактеристика његовог 

стила је извесна обимност. Он испитује, препознаје, како сам често 
истиче „велику поетску енергију у поетским црним рупама”. Велику 
поетску енергију открива у српској народној изреци Срба на Косову 
и Метохији – Душа корен нема, у српској народној песми Стојан ми 
кука до Бога; Оглед о времену у Голешкој богињи; у поеми Мирољуба 
Тодоровића Пуцањ у говно; у поеми Шта је у питању Николе Рацковића; 
О биљци у поезији, у љубавним песмама. О појединим књигама, или о 
једној песми – написао је целе књиге. 

Објавио је мањи број радова у часописима и новинама и има у 
рукопису више књига, огледа, у којима се претежно бави лириком, 
мада има радова и о другим књижевним родовима као и радова који 
се више могу третирати као белетристичка дела.



132

ОБЈАВЉЕНА ДЕЛА
1.  Поетика древног и модерног (Београд, 1991);
2.  Поетика древног и модерног 2 (Београд, 1992);
3.  Поглед преко песниковог зида (Београд, 1992);
4.  Поетика древног и модерног 3 (Београд, 1994);
5.  Поетско досезање бића (Београд, 1996);
6.  У тами знака (Београд, 1997);
7.  У тами знака 2 (Београд, 1998);
8.  Дивне реалне лажи (Кањижа-Београд, 1998);
9.  Огледи о сигналистичкој песми – слици Ах + (Ах крст) 

Слободана Вукановића (Подгорица, 1999);
10.  Прилози за биографи ју Ђавола (Београд, 2001);
11.  Рембоов двојник – огледи о роману Богислава Марковића 

(Београд, 2001);
12.  Магновења Жарка Ђуровића (заједно са Велизаром 

Бошковићем и Бранком Поповићем) – огледи о књизи лирике 
Раст и смирај (Београд, 2001);

13.  Неко други – огледи о роману Сага о Сагу, Сава Мартиновића 
(Београд, 2001);

14.  Прилози за биографи ју Ђавола (Београд, 2001)
15.  Голешка богиња (Наша велика мајка) (Београд, 2002);
16.  У метафи зичкој истости /оглед о Никуда Луке Прошића/ 

(Београд, 2002);
17.  Двострука парабола (критика о прози Богислава Марковића, 

заједно с Војиславом Бубањом, Београд, 2002);
18.  Аветињска метафи зика романа есеја (Београд, 2002);
19.  Превредновање (Три витеза рестаурације: Добрица 

Ћосић, Миодраг Булатовић и Матија Бећковић; Поноћни 
самопротестник) (Београд, 2002);

20.  Кроз пукотине каменог неба – огледи о лирици и прози 
Перивоја Поповића (Андријевица, 2002);

21.  Прилози за биографи ју Бога (Београд, 2003);
22.  С оне стране Вештине (оглед о вампир новели-приповеци 

Вештина Војислава Бубање, ИК Комови; Андријевица, 2003);
23.  Сфера последње мистике (Есхатолошки реализам поеме 

Мирослава Лукића) (Београд, 2004);
24.  Сенке тишине (Огледи о поетичкој драми Песама и романа 

Мирослава Лукића) (Београд, 2004);
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25.  Самобитак, тубитак и Не(битак) библиографа Николе 
Рацковића (Београд, 2005);

26.  Љупка језа пролазности пред вратима визије (Оглед о књизи 
После свега Мирослава Тодоровића), (Свен, Ниш, 2006);

27.  Песничке вертикале Драгољуба Симоновића (Економика, Ниш, 
2007);

28.  Видијанска неуротика Драгољуба Симоновића (Свен-
Економика, Ниш, 2008);

29.  У мрежи Потоње верзије, Мирослава Тодоровића, Свен, Ниш, 
2008.

30.  Култ жене и мајке у „Мојим иконама“ Жарка Кољибабића 
(Бесједа, Бања Лука, 2009);

31.  Три огледа о поезији Мирослава Тодоровића (Свен, Ниш, 2009);
32.  Нетко бјеше Дујовић Јоване (Три огледа о поезији Јована 

Дујовића) (Удружење књижевника Црне Горе, Подгорица, 2009);
33.  Рукопис у ћоравој соби нађен ( Заветине, Београд, 2009);
34.  Видијанска народна историја Драгољуба Симоновића (АНУ и 

Свен, Ниш, 2010)
35.  „Снежана Б. Стефановић (Ликовни компјутерски надреализам)“ 

(Заветине, Београд, 2010)
36.  Двојна експозиција (О Бубањиној причи Мора и Пет рецензија 

мојих књига) (издање аутора, Београд, 2010)
37.  Тајна тајне Знакова поред пута Ива Андрића, Београд, 2011.
38.  Богаљ месија у сенци тајне васељене (Ниш, Унус Мундус, 

39/2011)
39.  Огледи о поезији Мирослава Тодоровића (Свен, Ниш, 2011)
40.  Избор из поезије Драгољуба Симоновића (Видијанске песме), 

Економик, Ниш, 2012.)
41.  Есејистичке драме (Београд, 2012);
42.  Последња сфера мистике, књига о Белатукадрузу (Заветине, 

Београд, 2013);
43.  Трансцедентно савршенство сигнализма (Београд, 2013);
44.  Тајне Горанског Парнаса (Београд, 2013);
45.  Краћи огледи (Београд, 2013);
46.  Снежана Б. Стефановић 2 (Посвећење у проклете сликарке) 

ауторско издање (Београд, 2014).
47.  Краћи огледи 2 – поезија политике – политика поезије, београд, 

2014.
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48.  Тајна тајног песника. У књизи Космичке љубави Драгољуба 
Симоновића (247-303. Стр.), АНУ, Економика, Свен, Ниш, 2014.

49.  Одгонетање сна, ауторско издање, Београд, 2015.
50.  Краћи огледи 3, Београд, 2015.
51.  Стиховане књишке лирске патње, аутрорско издање, 2017, 

Београд.
52  Ми у космосу, космос у нама (Оглед о „Космичким љубавима 

Драгољуба Симоновића“, Ниш, Ану, 2017. страна 119-236.) у 
Драгољуб Симоновић: Никола Вратковић, Косовска божур 
вода, Принц цвет

53.  Тајни песник савременик вечности, 185-321, у Видијанство 
у Срба (Прасрбски ведски језик, теорија веддема и триглава, 
Нино Бак – небрад и сур-асур-Ану – Економика, Ниш, 2018.)

54.  Есејистичко ведање, 321-370. страна у Видијанство у Срба...
55.  Огледи о драмама и причама Бранислава Јованчића, Ану и 

Економика, Ниш, 2017, страна 95-152., у Бранислав Јованчић 
Мелоспеви, Ану, Ниш, 2018. г. Миодраг Мркић

56.  Поетско у чињеници и броју (Детаљи живота Бранислава 
Јованчића) У књизи Базак и приче Бранислава Јованчића. АНУ, 
Ниш 2019. страна 78-141.

57.  Краћи огледи 4, Београд: ДМД, ауторско издање, 118 страна, 
2019.

58.  Браничево, Пожаревац, Часопис за књижевност и културу, 
година LXII, број 3-4/2019. Превредновања (три витеза 
рестаурације – Добрица Ћосић, Миодраг Булатовић и Матија 
Бећковић). Друго издање. Страна 15-121. 

59. Есеистичка прича о драми и причама Бранислава Јованчића. 
Објављено у мр. Бранислав Јованчић - Слике Ниша, Свен и 
Економика, Ниш 2020.

60.  Краћи огледи 5, Београд: ДМД, ауторско издање, 122 страна, 
2020.

61. Краћи огледи 6, Београд: ДМД, ауторско издање, 137 страна, 
2020.
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ДЕЛА НА CD-у :
001.  Анекс 1.001. И РУКОПИСИ: У тами знака 3.
002.  О Маестру Пер Пјетру А. Лукића.
003.  Сенке будућности.
004.  Поводом Кундере.
005.  Лирски патос.
006.  Тајне Наслага.
007.  Антиципација смрти.
008.  Поноћни самопротесник.
009.  Немамо времена да се чудимо.
010.  О песми двојнику, сени.
011.  Књига духа енциклопедије.
012.  Будућност сигнализма.
013.  Оглед о реч стрели.
014.  Љубавни троугао Р. Мићуновић.
015.  Јарослав Супек.
016.  Поетска коцка З. Сарића.
017.  Компаративни оглед (Сремац, Куељо, Лукић).

II КЊИГЕ:
013.  Голешка богиња.
014.  Аветињска метафизика романа есеја.
015.  Рембоов двојник.
016.  Двострука парабола.
017.  Лирска алхемија.
018.  Прилози за биографи ју Ђавола.
019.  Кроз пукотине каменог неба.
020.  Превредновање. ЗАВЕТИНЕ Плус ултра, Београд, 2003, 

прво издање. 
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ДЕЛА:
Друго издање на CD-у: на самом крају 2003. – (штампано у ПДФ 

формату) допуњено је прелиминарном верзијом огледа Есхатолошки 
реализам поеме. 

Поред наведених књига објавио је више десетина краћих огледа 
критика у књигама, часописима и листовима. О његовим књигама 
објављено је неколико десетина краћих радова. 

Мркић је написао и неколико краћих огледа-радова у којима 
се бави и ликовним стваралаштвом. Рецимо, радови о вињетама 
Виктора Шећеровског; о илустрацијама Тонске слике Lóránta Agostona 
и фотографи јама Ивана Црнковића и Золтана Кламара у Смоли, 
Снежани Б. Стефановић и књигама лирике Љубомира Ђукића, 
као и сигналистичким радовима, вербално-визуелним: Мирољуба 
Тодоровића, Слободана Вукановића, Марине Абрамовић, Жарка 
Ђуровића и других.

У својим радовима Мркић се бави различитим темама, посебно у 
песништву, како у народном тако и у писаном. Не устручава се да у 
огледима и есејима упада у оригиналне белетристичке излете који су 
део својеврсне критичке рецепције и интерпретације дела. Он даје и 
неке узгредне микро-есеје, творевине поетско-прозне, често на граници 
између научног и литерарног.

Упркос извесној плаховитости, есејистичким застојима, ретарда-
цијама и извесном „контролисаном расулу мисли“ – његови есеји имају 
неку своју есејистичку драматику – етапе (фазе) развоја „радње“… мо-
жда онолико колико су његови есеји субјективни. Наравно, тешко је 
издвојити из његових вртлога субјективно-објективно једно од другог. 
Мркићеви есеји имају доста поднаслова, тако да се стиче утисак да се 
чита својеврсна енциклопедија, лексикон.

Профили Миодрага Мркића на интернету:
   http://www.prevrednovanje.blogspot.com/ 
   http://sr.wikipedia.org/
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