
С Т Е В А Н  Л У К О В И Ћ ,1

Кљига живота највнша je књига, 
Коју довек не може нд отворити ни 

затворнтп по својој вољи. 
Драго место не дита ce no два пута, 
Но кобни лист сам еобом ce окреће. 
Човек би хтео да ce врати на страну 

где ce воли, 
A страна где ce мре већ je под ње- 

говим прсттша. 
Ламартин.

У ово свеже августовско вече, ја претурам 
рушевине његове душе, све што je остало од 
њега y -бродолому смрти. мале свешчпце пе- 
сама ii забелешке по старим бележницима, пи- 
сане с дана на дан грозничавом руком. Једна 
страна Епнктетових мисли, флундии стпхови 
Пола Верлена, неколико листи пзвода из Огледа 
сувремене психологије од Пола Буржеа један 
стих из Јесењега Лишћа Внктора Ига, на коме

1 Песме Стееана М. Луковића, Београд 1903.
6*



ce зауставило око свакога чије плузије спа- 
рушиле су ce под мразом живота :

Бнло ми.је осамнаест гоцпна ! био сам пун снова 
Нада ме je певајућп обмавама уљуљкпвала.

Једна звезда нам je сијала!...
0 времена сневања и снаге и килоте '
Чекатп једно вече да једна хаљпна прође!

- • Љубитн бачену рукавицу !
Хтети све од живота, -љубав, моћ п славу!
Битп чист, бити поноспт, битп узвпшен п веровати 

У сву чпстоту !

II међу започетим стпховима, наводима. на- 
словпма књнга, адресама, y сптним белешкама 
обичног ii свакодневног жпвота, једно дубоко 
опажање Мопасаново : „У извеснпм тренут- 
цима постојп некаврста светлости y духу, која 
чинн да човек за секунд помпсли да he открпти 
божанску тајну стварн. Затим, прозор ce за- 
твара. Свршено је“. И онда ce ређају лнстовп 
дневнпка, нередовно бележеног, са свом оном 
жудњом за идеалом, са свим изливмма једне 
мучене и више душе, којој je вулгаран живот 
бпо тесаа н која je плахо и болно стремила

Крају ког нема нпт' ce икад стиже.

Те странице, из којих бије леденн дах неког 
тамиог предосећања смрти, п ова књпжнца 
jom недовршених песама, то je све што je 
остало од целог једног живота којггје врпо и



преливао ce, од целе оне топле и устрептале 
душе ! Алп ппак довољно ce сачувало да ce 
OHiDia Kojii су Стевана Луковића зналп п воле- 
ли остане сталан спомен на њ, да и друш  виде 
како je један врло леп п орипшалан таленат 
са њпме нестао за нашу поезију, где je ори- 
гиналност тако ретка биљка, и да ce баци свет- 
лост на морално стање нашег растројеног н 
млитавог нараштаја, који бедно животари без 
воље, без идеала, без крви и костију.

Стеван Дуковић није прппадао оном реду 
мало симпатичних лирскнх песннка, који, трули 
од сујете, држе себе за впшу врсту људскога 
рода, за средиште васељене, и који свакога 
месеца по књижевним листовима чнне изложбу 
својих више мање искрених „болова“. Он je 
био пстински от.чена душа, са отменом мрж- 
њом на ларму и на све што личи на рекламу, 
ii када je певао то je пшло као откуцај јед- 
нога немирнога срца, као крик једне савестн 
која y мраку спотиче ce преко неравнина и 
оштрпна живота.

Не пева срце што му je до песме,
Радосно што je воли.

Кад страшној мисли крила пустит’ не c.vte 
И душу туга сколи,

Певуша тада арије старинске,
Ноноћну храбрн страву...



Још врло млад, он je отпочео певати y 
ђачкој дружинп Нади, кроз коју je прошао 
највећи број наших књижевника, п y ондашњем 
Делу, које je тада неодољиво привлачило еве 
напредније млађе људе. Стиховп, и ако још 
тврди, са тешкнм изразом, били су приме- 
ћени, али je млади песннк стицао извесне скру- 
пуле, тако ретке код млађих људи, нарочнто 
нових песника. Њему ce учинило да пре пп- 
сања треба радитп и учпти, да, као п све 
друго, ii таленат треба да буде рањен и за- 
лпван, ii неколпко годпна он ce дао на про- 
учавање модерних песника францускнх, на- 
рочито Верлена д Сили-Придома, пишућп вазда 
стпхове, али чувајућп ce да пх публикује. Г. 
Богдан Ноповић, са књнжевнпм лпбералнзмом 
који одликује његово уређивање СрПског Књи- 
жевног Гласника, желећи да да маха п прп- 
лике свима младим талентн.ма да ce покажу, 
Hiije га могао прпволети да штампа и једну 
своју ствар. Све je остало y хартијама, недо- 
вршено, недотерано и јошнеспремно заштампу. 
Смрт je учннпла да ce Луковић много раније 
јавио но што je икада замишљао ! „Као y 
политици тако н y књижевностп, његово име 
откривено je тек онога дана када гајенеста- 
ло“, како ce вели y кратком предговору њего- 
вим песмама.



Све његове песме имају два до три основна 
мотива: јецање душе спутане за земљу, гми- 
зање по прашини духа који хоће да прне y 
зрачне виспне ; оно особито осећање y сутон, 
y онај мнстпчкп час када ce боље но икада 
чује днсање Природе и када неко пантепстпчко 
осећање прожима сваку аоле финију душу ; је- 
сењи пејзаж, тако дубоко интиман и дирљиво. 
речит, тужно огледало меланхоличнпх духова: 
најзад, неко тамно, далеко предосећање смрти, 
тиха ii дпскретна тежња за вечптим миром са 
оне стране гроба.

Оно што даје особиту моралну физиономију 
нашем нараштају, овоме којн je сада између 
двадесет и тридесет година, то je што je без 
икаквог идеала, без трунке уверења, са ола- 
бављеном вољом, ушао y жшзот, и то y поли- 
тичким ii друштвеним приликама да не меже 
бптн гбрим, да не може битн отровнијим и 
очајнијим. Наш нараштај нпје имао ни ндеал 
националнога јединства и патриотске роман- 
тнке као што je бпло шездесетих година, ии 
осећање друштвене правде п смисао соцнјал- 
дога преображаја као седамдесетих година, 
ни ону енергију п борбеност за ствар полптич- 
ких слобода као што je било осамдесетих го- 
дина, Људи су ce срозалн, идеали ce излизали



одушевљење ce истропшло y дупш  п мучним 
борбама, живот постао тежп, нека тешка апа- 
тија пала je на с-ве душе, и y таком хаосу је- 
дина ствар која je остала то je оезоозирна кур- 
јачка борба за комад хлеба. II поврх тога онај 
трагични сукоб, који су рускп тшсци моћно 
описалн y својн.м романпма, a којп ce п код 
нас oirje; сукоб између јединке већ развнјене, 
већ богате, са вишим моралним н ннтелекту- 
алним потребама, једпнке која хоће да буде 
слободна ir да живн пуним, пнтенсивнгш жп- 
вотом, ii средине полу-источњачке, оскудне, 
апатпчне, суве, мртве, вулгарне до очајностп, 
најбеднијег гмпзања по земљи, средине y којој 
ce све удружило да убије сваку вишу мисао 
ii свако јаче осећање.

Луковић je бпо један од људи који су хтели 
да живе a не да жпвотаре, и који су орловскп 
духом стремили више пзнад блата свакодне- 
вице. To je бпо човек оних далекпх доба када 
су ce мачевп пасали и када ce гинуло или за 
какву велику идеју илн за пар лепнх очију; 
сувременик Љубавних Судова y Прованси, или 
светлих ii силних дана Обнове, — трубадур, 
који je за три дпнара дневно имао да препи- 
сује акта о парницама око воденица ir псле- 
ђења о крнјумчареној ракпји! Он je патио од 
онога млаког, мртвог, сивог жпвота, без по- 
крета, без топлоте, без светлостн. „II ншпта...



нншта... ншлта..., писао je он y своме дневнику. 
To je оно што убија. Дајте ми буре, вртлога 
живота. Моји су нервн јаки; моја je крв бујна; 
срце ми не уле полако да бије, машта да 
пу.зн. Живота!“ У писму једном свом другу: 
„Болесно раздражен, несрећан y своме неод- 
ређеном ii неснгурном положају, без нчега 
одређеног преда мном и око мене, без ичег 
јаеног y маглн кроз коју безвољно н апатнчно 
мичем, са страхом бројим часове и дане, за- 
видјш вама, вама на тврдом земљишту, вама 
на својој стазн на одређеном месту са кога 
јасно гледате п пут којим идете н мету којој 
хитате, н све за вама, ii све око вас. И оно 
мало BO-ii>e за рад и кретање што сам имао, 
убија овај неодређени положај п нејасни вн- 
дик, јер не знам камо ћу да пођем, шта да 
радпм, јер очекујем, очекујем нешто, неку про- 
мену, један зрак.,.1-' To je онај исти крик који 
y песмн Ох, враШи ce y оној тужаљцн под 
еурим п-мртвпм небом, над мутнпм даном глу- 
вога живота без cpehe п без радостн, за тон- 
лим летњим: даном који ce гшкада више неће 
вратитн:

Тужан ли je дан јесешг ране!
Или друга она песма Још крајем неба, она 
етернчна туга расплинута y румени сунца 
које ce гаси, под звезданпм небом, y шуму 
свеже летње ноћи :



Мџрно ce вече шири тако иамно, 
Чежњиви дрхат летње ноћн елива 
У тајни шапат кроза жбуње тамно 
Вечерњи ветрић где ce свежи екрива.

A мн кроз поља пролазиио сами,
II тупо љени не црестају гласн;
Знаш лн свој живот? Живот којн чамн 
Вез пчег штоно ерећну младост краси?

Знаш ли свој живот'? Hir наде да крене 
Мртвило дана из пустпње сухе,
Ни млада љубав нп радости њене,
Ни јадна мплост апатије глухе.

Ншдта... сем чежње очајничке твоје, 
Упорства да ce- илузнје бране,
Штоно нх живот расипа куд које 
K’o ветар влажно лпшће на све стране.

„Један пејзаж то je једно душевно стате“, 
рекао je један француски песник. Опнсна пое- 
зија може бптичесто сликарска, сттољна, ујаким, 
живим, изразитпм боја.ма, као што je \ нашој по- 
езнји радио Војислав Илић, илп y Француској 
Жозе-Мариа де Хередна. Опнсна поезија може 
да буде y пстл мах и дубља, унутрашња, фило- 
зофска, симболистичка, да y природи гледа од- 
блесакједне душе, пантеистичка, кад ce душа 
песнпкова слпва са Великим Све, кад песник у 
прнродп гледараспростирање свога Ја ,ау  својој 
дугап oceha чптав један микрокозам. Луковић



je прнпадао овој последњој врстн песника, и 
оно што je најориглналније y његовој поезнјк 
то су тјг мисаони и лирски оггиси природе, који 
су истн мах ii опнсп његове душе, то огле- 
дање ii одблесак целе његове унутрашње при- 
роде y заласку сунца,' y вечерњој румени, 
y ноћњој тигапни, y cyprai, мутнпм јесењим 
данима.

Ох, да доба суморним ce 
Снов‘ма пустити !

Ох, да доба вечним, пусттш 
Санком успити!

У позни час дана, то je наслов једне ње- 
гове иесме, који би y исти мах могао бити 
општн наслов једног доброг дела његове по- 
езије. Вече, „мириепо вече чезнућа и снова“, 
које изазива мисао на нешто незнано и далеко, 
од кога je остало само мрачно нодсећање мут- 
нога сна:

II тада, докле спи раван беа крета,
Маглени вео даљна брда скрива.
Мирише силно мирие пољског двета,
С вечери што ce мирним пољем слива,

Тада y мени шапутање неко —
Наговест мрачна неананих гласова —
Навнја тихо и понавља меко 
Саиану песму чезнућа и снова.



Тада y сутон изван тишме света,
Душа ce моја отвара.и снива,
И снови с’ дижу као мирис цвета 
G вечери што ce мирним пољем слпва.

Така je она одиста фплозофска Песма y сутон, 
где je y почетку један врло фпн опис вечер- 
њег часа:

Мнр, дубок мир je. Благп сан ce сводн.
Ни шум ни пакрет. — II еам пз далека 
Путник што пољем закаснео ходп,
Нечујно лебдп као утвар нека...

Полако миче низа поље вално,
Измеђ' жбунова и цветова самп,
Као дух блудње, једнолико, стално..
II сен му бледи, нестаје y тами...

Као што има цветова који ce развпјају и ми- 
ришу само за заласком сунца, y чежњивој 
лети.ој ноћн, тако ce и душа овога младога 
човека дизала из чамотиње свакодневице, стре- 
сала прах земаљски и шпрнла племенити мирис 
свој y мистичном додпру са ндеалом.

О душо моја сањалице сетна,
Куда бн, куда иза магла ohii’,
Низ равна поља, успавана, цветна.
Каква те чежња y незнано гони?

За чиме чезнеш y сновима тајним,
Немнрна вечно као бескрај самп,
Далеко тамо просторима сјајнпм 
Где светлост неба недоспгжно мами;



Куда би, куда, луталице моја,
С плашљивпм надом за сутоном благим; 
Чему ce вечно шире крила твоја 
И тежња диже y сновнма драгим !

Ox, спусти крило што те жудњи води 
II чежњив поглед са бескраја сиви’,
Hoh ce већ мирно са покојем своди,
Ох, -успп једном, неспокоју живи !

„Вече je твоје!“ узвпкнуо je „замореној мисли“ 
својој, свим сањаријама п преливањима своје 
душе. Чежња и егзалтација духа пду y летње 
вечери; дубока беда душевна, клоиулост, без- 
надежност иду, y маглене јесење дане, уз грак- 
хања црнпх тица, под сурим и плачним небом, 
када ветар преко свелог жутог лисја пева по- 
гребну песму „свему je што je жпво било“:

Суро небо немо ћути,
Мре јесењи мутни дан,

II листови шуште жути.
Пуста земља. Тужни пути 

Што их граком прати враи.

У те тужне тренутке он je испевао ону сим- 
фонију Јесења кишна песма, мутну као што 
je оловни час када je исггевана, песму верле- 
новску, јединствену y целој српекој књижев- 
ностк no својој музичностп ii срећном складу 
рнтма са предметом који ce пева:



Тужно... Једнолпк, дуг п влажан 
Јесељи дан ce тмурп;

Плане без краја, болно плаче 
Суморан беекрај сури; —

У мртви сутон што ce хвата 
Једначп, јеца весма,

По трулом лишћу, преко бдата,
Стара, болна полагана 

Убогих, мутннх, штурих дана 
Јесења кпшна лесма...

Споменп давнп тнште, тиште,
II с њпма век ce чамп..

Јеца ii плаче давних дана 
Поспана, Оолна п лагана.

Јеца и плаче y тој.тамн,
K’o глухн жубор суза easin'

Далеке среће песме...

Јаднн Луковић ! Целога свог живота, он je 
ослушкивао и жељкао ту „далеке среће песму“, 
али je место ње чуо друге гласе, гласе не- 
станка н уништења, као неко предосећање 
нагле ii свирепе смртц. Тај младпћ челпчна 
здравља, прав као бор, чио као соко, жедан 
ii пун живота, iBiao je неодољиву склоност 
да ce зауставља над страховптнм проблемом 
смрти. „II лишће шуштн гробом“, свршује ce 
једна песма његова. Најбол>а његова песма, 
она која he га надживетп н остати y антоло- 
гијама српске поезнје, то je ова историја јед- 
ног тужног живота :



Мутан je, тужан био дан,
Мртва ce јесен свали;

Ох, даждило je, даждило,
Када ce роди малн.

Суморно небо жалосно 
Облатје сшло ћутом,

A хладни ветар шуштао 
По свелом лишћу жутом.

У недоглед ce крилила 
Жалосна пустош рана,

Пред прозорима грактало 
Злослутих јато врана.

Оемех га није дочек'о,
Но суза, да га пратн;

Ни пољубад му не даде 
Његова мртва мати..

Мутан je, тужан био дан,
Мртва ce јееен свали —

Ох, даждило je, даждило 
Када ce роди мали1

II на сваком листу, сваки час, каква мутна, 
мрачиа песма, y којој неко мре, са дахом смрти 
која ce једва назире y тами. Тако je она Дра- 
ма y nohu, где има само једно ближе одређење:

Ноћи ! Ноћи ! тамо пладе неко!

A сва злокобна радња, сва драма која ce де- 
сила y очараној гори где су виле целу ноћ 
коло водиле, више ce осећа но разуме y оном 
чудном рефрену:



Иде соко соколиду водп,
Благо мајци, златна су јој крила!

II онај Лов, који толнко опомпње на Бекли- 
нове слике, она језива слпка тајанственог 
рибара, погуреног скелета, који иа кладп плови 
тамно-сивом реком, под тмурии неком, крај 
незнаних пустих и мрачних обала.

Тпшина мртва.. Жпвот замро..
Пуето y бескрај, пусто мртвачкн 
Куд непомпчан рибар пролазп.
II вај ! y мрежи крнлом пружена,
С тавнине тЈше пред њпм беласа 
Хладна и чпста девојачка пут...

Или исто тако тајанетвена н самртна песма 
Хладан ветар мртво литће носи, са оне зло- 
кобне две старице, које су ce y поноћном 
часу наднеле над колевко.ч детета :

Две ce старке колевки наднеше.
Старац дршће. Дете врисну : „Ко cu'?“ —
У собн je мир h покој... Беше!...
Хладан ветар мртво лпшће носи,

Ах, јаднн, јадни наш Луковић. Кадајебид 
y пламену младости, сав y цвету, жедан жи- 
вота ii решен да пије пуном чашом из љега, 
тајанствен гост куцнуо je на његова врата. 
Јесу ли то биле оне две кобне старице које 
живот race, или онај тајанственп рнбар који нз 
корена чупа најлепше биљке људске ? Алн je



ужасно било оно очајничко рвање Цегово са 
њима, које je трајало тридесет и шест часова, п 
y коме je подлегао п отишао тамо одакле ce 
ниједан смртнп није вратио.

II ко да разделп дело од писца, ко да пнше 
ладно о човеку као што je он био који нам je 
био тако блпзак и којпје пролетео кроза живот 
са брзином, топлотом п сјајем једнога мете- 
ора! II ко да. не поновп оне тужне речи Ок- 
тавове над гробом Целнјеви.м y Мариџниној 
Јгуди Алфреда де Мпсеа : „Ја сам га једини 
y свету познавао. Ова урна од алабастра, по- 
крпвена obiim дугим жалосним велом, јесте 
љегова потпуна слика. Тако je блага мелан- 
холпја покривала савршенства те нежне и де- 
ликатне душе. Једино за мене тај ћутљиви 
живот није био тајна. Дуге вечерн које смо 
заједно провели јесу као свеже оазе y сувој 
пустињи; оне су просуле на моје срце једине 
капље росе ïcoje су икада на њ пале. Целио 
je био добар део мене сама: и тај део оти- 
шао je y небо са њиме. To je био човек другога 
доба ; он je знао за уживања, a већма волео 
самоћу; он je знао колнко су илузије варљиве, 
a већма je волео своје плузије но стварност!“


