
Мома Димић 

О естетици, о тици...

Образложење “награде за животно дело” Удружења књижевника Србије 
Милосаву Мирковићу

Крупно и добро знано име (појава и својеврсни појам чак и својим презименом) 
Милосав Буца Мирковић подвизава се на овом нашем буколичком књижевном и 
уопште културном попришту више од шест деценија. Рођен на Видовдан 1932. 
године у Александровцу жупском, животне и неке друге школе, како он то воли 
да каже (гимназију, Стоматолошки и Филолошки факултет) учио је у родном 

граду, Пожаревцу и Београду. 

У угледном недељнику писао је из недеље у недељу књижевну критику пуне двадесет и две 
године, Уз то, писао је и позоришну критику, чак у два листа истовремено. Иначе, до сада је 
објавио преко четрдесет књига из области есејистике, поезије и прозе, као и четири антологије. 
Кад је већ о статистици реч, поменимо да је учествовао на преко две хиљаде књижевних вечери, 
да је оснивач шест театарских фестивала, као и то да је средином седамдесетих стајао на челу 
Југословенског драмског позоришта, а средином деведесетих на челу жирија за избор најбољег 
српског романа током протекле половине века. Већ својом првом књигом есеја О естетици, о 
етици, о тици, објављеној 1965. године, Мирковић је прокламовао широка, и неспутана, размеђа 
властитих књижевних инструмената и опредељења, своју неутаживу жеђ и давичовску глад за 
поезијом (отуда она ударна деоница наслова – “о тици”). Поезију и песнике, пре свега, 
осветљавао је штедро, али и критички итекако вредновао, од “бардова Бранка Радичевића и Лазе 
Костића, а онда и оних из водеће песничке колоне измеђ у два рата, Растка, Црњанског, Вуча, Д. 
Максимовић, Матића, Дединца, Давича, па све до скоријих његових савременика, Раичковића и 
Павловића. 

Најоригиналнији као критичар Мирковић се доказао – уосталом ту се некако и најкомотније и 
најмериторније осећао – у сазвежђју песника-вршњака (тако ће и насловити једну своју збирку 
есеја, Песници моји вршњаци, Градина, 1990). А вршњаци су му сада већ читав један блистави 
разред мртвих песника, уз једва неколико преосталих живих.

Те, њему најближе песнике, с којима је непосредно делио мрвице свакодневног песничког хлеба 
и славе, Мирковић је страсно и непогрешиво сагледавао изнутра, навијачки, с једним великим 
уосећавањем, са смелошћу деоба и откриће њихових немира и непоновљивости, васпостављајућ 
и прецизну номенклатуру предочених поетичких регистара. Мирковићеви есеји су импресије у 
мимоходу али које не пролазе, то су “брујне” арене свежих. “al fresco“ живих, захукталих, крајње 
веродостојних портрета и заштитних знакова стваралаца о којима је писао – Ивана В. Лалића – 
”јуноше” на “безименим валовима”, Бранка Миљковића – те “простране метафизичке дворане” 
Божидара Тимотијевића и оног његовог “лебдећ ег стања детета”, Блаже Шћепановић а чији су 
стихови “наслоњени као на пушку”, Томислава Мијовића с већ “од почетка огромним апетитом 
за поезију”, Бране Петровића и оног чувеног његовог “пролећног дивљег озона”... На сличан 
начин опечатио је Мирковић и појаве једног Ристовића, Крњевић а, Гордане Тодоровић, 
Бећковића, Шујице, али и својих вршњака из тадашње Југославије, Зајца, Павловског, 
Тахмишчића. Своје есеје писао је страсно, благонаклоно и оштро, служећи се умногоме, и сам, 
песничким метафорама и сликама. Говор о поезији за њ никада није била ефемерна, техничка 
работа. 



У свој критички, и критичарски, вокабулар није се устручавао да убаци речи и изразе из 
ванкњижевних области, медицине, музике, гастрономије, спорта. Улогу водећег критичара 
сопствене генерације, Мирковић је прихватио очигледно врло ажурно и ауторитативно, као неку 
врсту покретача, или локомотиве, што ће укупну нову поезију извести испод крила различитих 
шињела и тунела самозатајавања. И кад прочитавамо данас, после неколико протеклих деценија, 
бројне ове текстове више је него упадљиво да су они та “рендгенска слика наше младе песничке 
колоне”. Дијагностицирајући најпре “специфич ну тежину” дела из текуће књижевне продукције 
у београдском листу “Младост” крајем педесетих, Милосав Мирковић ће током шездесетих, 
заједно са Мухаремом Первићем, стајати на челу редакције најугледнијег послератног 
књижевног часописа “Дело”, без чијег доприноса је незамислива авангарда и космополитизам 
српске књижевности новијег доба. Супротстваљајући се конформизму, ствараоци окупљени око 
овог гласила неуморно су изоштравали естетичке критеријуме, ширили сазнања и просторе 
поетских идеја, све док су оне представљале окосницу и смисао бављења књижевношћ у, 
односно док се, како каза умни један наш савременик – демон теорије није заморио... 

Милосав Буца Мирковић, међутим ни данас не посустаје. Тренерску (критичарску) клупу своје 
песничке армаде заменио је ништа мање него личним изласком на терен, на само песничко 
игралиште. Једна прегршт наслова песничких збирки, које је изнедрио последњих десетак па и 
више година, његови су својеврсни лирски прелудијуми (и палимпсести) о “бићу самог песни- 
штва”, позоришта (ваља поново прочитавати његову антологијску песму посвећену глумици 
Невенки Урбановој), о завичају жупском, крушевачком и немањићком, о Душану Матићу (читава 
збирка посвећена је овом песнику и надреалисти), о српским манастирима, о ”трави од 
разгона"... Да се неким случајем животни век Мирковићев “склопио” у добу у ком је отишао 
Скерлић, и он би у нашој књижевној историји био уписан једино као маркантни критичар и 
есејиста.

Моћ његовог видовитог књижевног просуђивања преточила се с годинама у мноштво родова и 
рукаваца, па и преврело певање саме тице... А да су песма и песништво оно првобитно и 
насушно, аксиом духа и постојања, Милосав Мирковић је изрекао још у свом познатом есеју 
Бечићи Миодрага Павловић а, где је кључ поезије описан овако: “... Летимице сам поновио 
Павловићеве стихове, оне без којих се не може ући у Бечиће а камоли доживети њихова опасна 
усамљена и логична раскош...”


