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Ја у позоришту – позориште у мени 
Сећање на Велимира Лукића 

Нада и моја мајка су биле веома сличне по схватањима и понашању 
(заједничко врањанско порекло), па је њихово друговање било засновано на 
искреном поштовању и љубави. Њихова блискост била је ојачана и 
нераздвојним дружењем нас двојице, дечака, безмало вршњака. Неколико 
година заредом наша четворка је ишла заједно на летовање, прво у Рибарску 
Бању, подно Јастрепца, а потом у Мојстрану, подно Триглава. 

Са сетом над давно прохујалим годинама сећам се како смо нас двојица 
бивали опчињени истим књигама, како смо откривали узбудљиви и тајанствени свет 
Андерсена, Карла Маја, Фенимора Купера, Сјенкјевича, Диме, Ловрака, Дикенса... Наше игре 
су се често састојале од “поделе улога” и неке врсте импровизованог позоришта. Заогртали 
бисмо се столњацима и ћебадима, набијали на главе посуђе, шешире и јастучнице, мачевали 
се штаповима, бекељили се и засмејавали дечју публику из краја која је радо гледала наше 
“представе”, иако се у њима није знало ни ко пије ни ко плаћа, ни ко кога напада, а најмање 
зашто... Често смо подражавали одрасле, познате ликове из комшилука, што је био уједно 
врхунски домет наше дечје комедиографије... Све се то збивало у годинама Другог светског 
рата и непосредно пошто је био окончан, кад су одрасли били опседнути бригама о 
преживљавању, страхом и неизвесношћу. Заштићени, предавали смо се играма и нарочито 
трагању за стриповима. Надметали смо се у откривању нових наслова књига и правили 
важни што смо нешто прочитали један пре другог. Хрлили смо често у биоскопе и потом 
данима препричавали филмове или се дивили појединим јунацима са филмског платна и 
њиховим подвизима. 

И данас, после шест деценија, кроз копрену времена видим мог нераздвојног друга: босоноги 
мршави дечачић златасто-смеђе косе, са великим таласом на темену, уских рамена и танких 
ногу. Лети, у купаћим гаћицама плавкасте боје, немиран и скакутав (добио је чак надимак 
“Скакавац”!), често са окрајком хлеба премазаним машћу или пекмезом, учествовао је у свим 
враголијама, осим у пењању по дрвећу. За разлику од других дечака у нашем крају, ни он ни 
ја нисмо волели пентрање и опасне вратоломије. Једино место где смо се ипак излагали тој 
врсти опасности било је напуштено градилиште у Улици Милана Ракића, које је било за нас и 
тајанствени аветињски замак, и тамница грофа Монтекриста, и хајдучка пећина, и зачарана 
кућа духова – неодољиво привлачна сценографија за дечје препуштање машти, за скокове са 
једног високог зида на други, за завлачење у мрачне подрумске просторије... 

Веома драг и добар, увек весео, Веца је имао и тренутке прзничавости и склоности ка кавги. 
Изненада, кад му неко дирне у понос и сујету, или кад би нека његова намера била осујећена, 
умео је да плане и замахне песницама. Али, његова јарост била је као сев му-ње, после које 
следи ведрина тихог дана. Није био злопамтило, нити је умео да мрзи. Ове особине задржао 
је до краја живота. 

На летовању у Мојстрани, 13-годишњи Веца прочитао ми је своју прву песму. То је био низ 
сликовитих стихова којима је изразио усхићење једним предивним водопадом. Био сам 
задивљен звуком стихова који су дочаравали кристалну раскош и снагу планинске воде, њено 
бучно сурвавање у бездан. Нисам тада још слутио да се формира оригинални поета, чија ће 
мисаона лирика доживети ошпте признање. Кад смо закорачили у четрнаесту-петнаесту 
годину, као гимназијалци, написали смо “у коауторству” своју прву и последњу заједничку 
драму! Носила је наслов “Ко је крив”,ауњој су неки разочарани и промашени људи (!?), 
потонули у алкохол, сподобе оптерећене савести због прељубе, оптуживали једни друге 



богзна зашто и ради чега. Није ту било ништа јасно – ни ко су ти ликови, ни шта се тачно 
збива. Само патетични монолози и фразе, и наша младалачка жеља да напишемо драму! 
Однели смо текст тада већ познатом глумцу Милану Пузићу, с којим сам ја започео 
пријатељство као глумац-аматер у школској драмској секцији када нам је он режирао једну 
француску комедију. И данас се чудим стрпљењу и доброј вољи иначе веома запосленог 
уметника. Добронамеран какав је био, Пузић је пажљиво прочитао нашу “драму” и 
забележио своје примедбе. Веома разложно, без трунке подсмеха, изнео нам је све што мисли 
о написаном тексту, закључивши да у нама “тиња неки дар”, али да морамо још много, много 
да учимо. Веца и ја смо његове примедбе доживели као извесно признање, сложивши се даје 
у свему у праву. 

Кад је Велимир ушао у седамнаесту годину, његов “тата-змај” и мама-Маца одлучише да 
напусте приземну кућу на Звездари и да се преселе у центар града, и то у зграду број 4 у 
Улици Иве Лоле Рибара, данас Светогорској. Заболео ме је тај растанак, чинило ми се да мој 
Веца одлази на другу планету и да је нашем незамењивом дружењу дошао крај. 

Њихово пресељење било је наредног лета обележено једним немилим догађајем. Летујући с 
породицом на Бохињском језеру, Веца се преврнуо веслајући сандолином и добио запаљење 
плућа, које је прерасло у озбиљнији процес. Слабуњав и нежан одвајкада, оболео је потом од 
туберкулозе костију. У годинама ошптег сиромаштва и оскудице у лековима, Веца се читаве 
три године борио с опаком болешћу. Те три године провео је у постељи, у соби на другом 
спрату, изнад бучне улице. Учио је лежећи и приватно полагао разред за разредом, па тако и 
матурирао – увек са одличним успехом. 
Наше другарство је трајало и даље, али већ смо били више младићи него дечаци, наши 
разговори су били смеша успомена, препричавања догађаја у старом крају, па и Београду, и 
озбиљних анализа прочитаних књига. Прихватио сам обавезу да га редовно снабдевам 
књигама из библиотеке, а он их је гутао таквом брзином и упорношћу да ја често нисам 
успевао да одговорим на време његовим интересовањима. Велимир је имао невероватно 
памћење, у његов млади ум урезивао се сваки детаљ класичне прозе и поезије. Често сам био 
задивљен количином стихова које је знао напамет. 

Обично бисмо суботом или недељом седели сатима у његовој соби, он у кревету, а ја на 
столици, и покушавали да одгонетнемо прави смисао онога што смо нашли код Софокла, 
Раблеа, Сервантеса, Шекспира, Молијера, Дикенса, Стендала, Балзака, Бодлера, Игоа, 
Лоренса, Мана... Веца је нарочито упијао поезију, дивио се и Бајрону, и Гетеу, и Пушкину, и 
Његошу, и нашим песницима романтизма, и песницима двадесетог века, Мајаковском, Блоку, 
Јесењину, Рилкеу, Лорки, француским симболистима... Није, међутим, у нашем заносу било 
неког система. Грабили смо без реда све што нам падне шака, или што бисмо чули да је 
вредно и занимљиво. И док сам ја одустајао од неких штива, сматрајући их компликованим и 
неразумљивим, Веца се није предавао. Био је увек за корак испред мене у освајању нових 
аутора. У сећању ми је остао дуг разговор о Достојевском: Веца је готово страсно доживео 
патње кнеза Мишкина и искушење Раскољникова, запитаност великог писца над 
ирационалним слојевима људске природе и словенске судбине. У њему се развијао инстинкт 
за поетску експресију и умеће да истински доживи и разуме литерарно де-ло. Услед болести 
и усамљености постао је одвећ рано веома зрео, каткад замишљен и удубљен у свој скривени 
унутарњи свет. Његова весела природа, духовитост, стална спремност на шалу и изливи 
читавих бравура комичног приповедања, способност да се смеје од срца, чинили су 
драгоцену и неопходну равнотежу у његовом карактеру. Веца је свакоме умео да надене 
надимак, и да то увек буде доброћудно. Ерудита широког поимања света, млад човек отменог 
духа и неодољивог шарма, кадар да проникне у мисли других људи и унапред предвиди 
ефекат својих речи, претварао се све више у својеврсног шоумена, усменог хумористу, 
забављача-импровизатора вајлдовског типа, који је био у стању да по сву ноћ држи пажњу 
окупљених око његовог стола у Клубу књижевника. У младости се радо дружио са писцима и 
песницима наше генерације – Миљковићем, Булатовићем, Лазићем, Тимотијевићем, 



Шћепановићем, Бећковићем, Црнчевићем... 

После велике матуре започео је студије филозофије и запослио се као репортер градске 
рубрике Радио Београда. Због неког прилога о проблемима канализације добио је 
редакцијски надимак “Луле Колектор”. Како сам и ја истовремено започињао новинарску 
каријеру у “Вечерњим новостима”, у другој половини педесетих година често сам се с Вецом 
сусретао на новинарским задацима. Једном смо заједнички тумарали по неким подрумима на 
Теразијама трагајући за најездом жутих мрава!.. 

Ваљда због велике количине примљених антибиотика, а свакако и због недовољног кретања у 
дужем периоду, мој Велимир се као младић поприлично раскрупњао и чак угојио. Његова 
природна таласаста коса била је прави неукротиви жбун изнад овалног лица млечне пути, а 
једна нога му беше нешто краћа после залечене болести костију. Но, његов бодри дух, и 
смисао да ужива у малим стварима, чинили су да тај недостатак буде посве неприметан. 

Неким случајем о коме не знам нипгга Веца је постао чест гост у кући знаменитог песника 
Душана Матића. Надреалиста између два светска рата, ученик Бергсона и преводилац 
Елијара, веома утицајан у културним круговима Београда, Матић је плодотворно подстицао 
групу младих песника, чији је лиризам био прожет мисаоношћу (Б. Радовић, М. Павловић, Ј. 
Христић). Том утицају није се отео ни Велимир Лукић, чији су стихови били испуњени 
метафизичким страхом и тражењем смисла у природи и људском постојању. Колики је био 
сањар иреалних визија, открио је у својим првим збиркама “Лето” (1956) и “Чудесни предео” 
(1962). Матић је са наклоношћу прихватио Лукића, помогао му да изда прве књиге поезије, и 
да се потпуно посвети литератури. У штампаном програму за премијеру Лукићеве драме 
“Афера недужне Анабеле” (Југословенско драмско позориште, 1970) објављена је Матићева 
белешка о Лукићевим остварењима, у којој између осталог пише: “...Као да се код њега 
згушњава поезија и драма. Као да оне једна другој пружају руку, нераздвојиве у некој 
унутрашњој повезаности, тако да његова поезија, његова лирика, постаје све чистија, 
устрепталија, ослобођена сваке штафаже и свег баласта, а његове драме добијају у оштрини, 
у врцавости, у патетици, у свирепости истине, озарене из саме сржи његове лирике....”. 

Велимир Лукић је био један од првих, ако не и први поратни драмски писац који се усудио да 
ствара сценска дела у стиховима. Напустивши студије филозофије, уписао се на Академију за 
позориште, филм, радио и телевизију, међу првих осам студената тек основане Катедре за 
драматургију коју је осмислио и водио професор Јосип Кулунyић. И тада, као студент, 
заљубљеник у античку трагедију и поезију, надахнут највише Есхилом, срочио је Окамењено 
море, драму у стиховима, која је већ 1962. била приказана у Народном позоришту и која му је 
донела Октобарску награду Београда. 

Но, уместо да настави стопама античког трагичара, Лукић следи свој унутарњи горко 
сатирични императив и пише низ фарси, тачније квазиисторијских приказања у којима 
алудира на актуелне друштвене прилике (Дуги живот краља Освалда, Сцена Круг 101, 
Народно позориште, 1963). Ускоро бива примљен у Народно позориште као драматург, а већ 
после две године постаје директор Драме, да би потом заузео положај управника Куће на 
Тргу Републике, на коме остаје пуних 18 година. 
Кад ме је позвао на разговор имао је иза себе значајан опус поетских збирки и изведених 
драмских дела (осим поменутих, још Бертове кочије или Сибила, 1963; И смрт долази на 
Лем-но, 1970; Завера, 1979). Његов позив ми је годио, јер сам се у потаји надао да ће ми 
понудити неки посао. Иако сам изишао из Београдског драмског позоришта са горчином у 
срцу, нисам у себи сузбио слабост према “даскама што живот значе”. За Народно позориште 
су ме везивале веома лепе успомене. Ту сам се први пут сусрео са чаролијом сцене као дете, 
када су ме водили да гледам Кир Јању, негде 1942. године; затим, са тим истим Велимиром 
Лукићем, одслушао сам први пут једну оперу, пошто смо васцели дан чекали ред за улазнице: 
била је то представа Љубавни напитак, на музику Доницетија, са младим певачима 
Чангаловићем, Нинковићем, Бакочевићком... Најзад, био сам лауреат те Куће 1968., када сам 



на јубиларном конкурсу о 100-годишњици освојио другу награду за драму Кафана у луци,  
која је наредне године била премијерно приказана (прва награда је припала Ивану Студену за 
драму Вожд). И, 1971. , на сцени Круг 101, био сам почаствован извођењем комедије Ве-
штац, у режији Милана Пузића – оног истог глумца коме смо Веца и ја као дечаци дали своју 
прву “драму” на читање!... 

Много је било сећања, много слика у мојој свести, нарочито призора из разних представа о 
којима сам писао као критичар у часописима “Сцена” и “Позоришна култура”. Уважавао сам 
и волео многе глумце које сам лично познавао. 

Ушавши из Француске улице у административни анекс зграде, био сам изненађен 
запупггенопћу и дотрајалошћу подова, зидова, тепиха, намепггаја... Све је било сиво, 
потамнело, излизано и похабано. Веца је седео за гломазним столом од изрезбареног дрвета, 
на фотељи с високим наслоном, са вечито недопушеним остатком цигарете међу пожутелим 
прстима. По-дужа кудрава коса расипала му се преко ушију и крагне сакоа. Осмехнуо се, 
поздравио ме и показао ми столицу иза округлог сточића на којој обично седе посетиоци. 
Ускоро сам добио кафу, а он кафу и чашу минералне воде. Тај ноћник, који је читаво 
богатство оставио у Клубу књижевника, годинама није попио ни гутљај алкохола. По сву ноћ 
би засмејавао друштво и цедио кроз зубе минералну воду!... Обуздавајући нервозу, 
преосетљив у души, непрестано би дрмао десну ногу не одвајајући врхове прстију од пода. 
Чинило се као да му се једна нога тресе услед грознице. Дакле, тако, уз кафу и подрхтавање 
екстремитета, он ми сасвим кратко предложи да се прихватим дужности директора Драме. 

Звучало је то веома ласкаво, признајем. Готово као нека врста признања за мој ангажман у 
Београдском драмском, као нешто пгго припада драмском писцу. Позив да се латим веома 
сложене и одговорне дужности схватио сам не само као израз Лукићевог личног уверења да 
ћу оправдати очекивања, већ исто тако као логичну последицу мојих претходних радних 
(ауторских, критичарских, управљачких) домета. Не оклевајући ни часка, радостан што ћу 
наставити да радим у тако великом и угледном театру, одмах сам пристао. Кроз главу ми је 
муњевито пролетео низ имена и слика великана српске културе чији су духови лебдели у том 
светилишу. Са извесном језом доживео сам велики изазов, тачније велику одговорност коју 
примам на себе. 

Ускоро, можда после три или четири недеље, пошто сам прошао кроз конкурсну процедуру, у 
мају 1982. об-рео сам се у својој новој канцеларији, на првом спрату оронулог анекса. 
Дотадашњи вршилац дужности директора Драме, познати редитељ Бора Григоровић, 
поскочио је од среће, срдачно ме поздравио и после неколико примопредајних реченица, 
брже-боље утекао у позоришни бифе, задовољан што се ратосиљао мука и компликација у 
које ћу ја ускоро упасти. 


