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„ЉУДИМЕСЕЧЕВЕСВЕТЛОСТИ“

По чет ком XX ве ка, ру ски пи сци, пе сни ци и фи ло со фи 
фор ми ра ли су по крет ко ји је са др жа вао иде ју сим бо ли зма. 
Та иде ја из два ја ла их је од оста лих по кре та. Уче сни ци по
кре та ви ше су во ле ли да ка жу ка ко је то по се бан на чин жи
во та, а не не ки умет нич ки ме тод или фи ло соф ски си стем. 
Је дан од глав них про бле ма сим бо ли ста био је про блем 
по ла. Пр ви ко је са сво јим је дин стве ним сти лом по ста вио 
пол као ин те лек ту ал ни про блем ко ји тре ба раз ма тра ти 
у ви ду чи та ња и пи са ња био је Ва си лиј Ро за нов. Ње го ва 
осо бе ност би ла је та што је из ла гао сво је ерот ске фан та
зи је, не да уз бу ди, не го да за па њи чи та о ца. По се до вао је 
не ве ро ва тан књи жев ни дар ко ји му је омо гу ћио да у сво је 
књи ге уне се спо зна ња до ко јих се те шко до ла зи. Ро за нов је 
обо го тво рио пол, за шао је у про блем по ла и све то за пи сао 
у јед ној књи зи ко ја оста вља не из бри сив и про га ња ју ћи ути
сак на чи та о ца и ко ја има нео би чан на зив: Љу ди ме се че ве 
све тло сти (Ме та фи зи ка Хри шћан ства). То је књи га по сле 
чи јег чи та ња сва ко по ста је упо знат са про бле мом по ла, не 
оста ју ћи ин ди фе рен тан пре ма се би и дру ги ма јер по сле 
ове књи ге свет и љу ди се гле да ју дру гим очи ма.

Мо ра се узе ти у об зир и то да је Ро за нов ову књи гу 
пи сао са ма лим при ме са ма остра шће но сти, јер он сам је 
имао про блем са са мим со бом. Код ње га пол не ву че ка 
раз вра ту, ни ти ка ин це сту, већ га јед но став но ву че ка по ро
ди ци, ко ја је ње му би ла нај ве ћи про блем. Глав ни адут ње
го ве остра шће но сти не пот пу ног ре ше ња по ро ди це, би ло 
је по ве за но са ње го вим лич ним жи во том. Пр ви брак ко ји 
је за вр шен раз во дом имао је са бив шом љу бав ни цом До
сто јев ског, ко ја га је мно го на му чи ла, та ко да ка сни је ни је 
мо гао да скло пи цр кве ни брак са дру гом же ном са ко јом 
је жи вео у сре ћи и љу ба ви. Ово су по да ци ко ји се мо гу са
зна ти од ње га јер све што је пи сао про же то је за па њу ју ћом 
искре но шћу. Ње го ва ми сао је от кро ве ње нај ин тим ни јег 
кут ка сво га би ћа, не по ку ша ва ју ћи да се са кри је иза ре
чи. Ро за нов пре ту ра по „до њем ве шу“ ин те ре су ју ћи се за 
„до ма ће ства ри“, ка ко би про ни као у ду би ну људ ске ду ше.

Ста ри За вет га при вла чи ви ше од Но вог За ве та. То је 
ан ти но ми ја пред ко јом сто ји Ро за нов, где се он од лу чу је 
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за бла го слов сва ке људ ске ра до сти про же то стра шћу и за 
би блиј ско пре о би ље ста да и до ба ра ово га све та. Ро за нов је 
пси хо ло шки био ју до фил, али је по ли тич ки исту пао као 
„ан ти се мит“…

Из вор: http://www.vidovdan.org/arhiva/print481.html

http://www.vidovdan.org/arhiva/print481.html
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ЈОШУВЕКНИЈЕКАСНО

(Ини ци ја ти ва од пре пет го ди на)

Но во удру же ње пи са ца? По сто је ћа удру же ња срп ских 
пи сца за слу жу ју кри ти ке, али: ко је ов де спре ман за ту вр
сту отво ре не јав не кри ти ке? Мо жда не ко ли ко по је ди на ца 
тек? Не чи ни ли вам се да сва ко од по сто је ћих удру же ња 
има сво ју упра ву на лик на ка кав по лит би ро? Ако гре шим, 
ако су ове ре чи пре те ра не, по ка жи те и до ка жи те… По губ
не су по сле ди це ћу та ња и пре ћут ки ва ња по је ди них пи са
ца, да ле ко од свих ре жи ма. У срп ском дру штву, кул ту ри, 
књи жев но сти, ре ал на и ства ра лач ка књи жев на кри ти ка 
ни су оми ље не! Баш за то, у свим по сто је ћим удру же њи
ма срп ских пи са ца има пре ви ше чла но ва, а у по не ким то
ли ко, као да је реч о ка квим клу бо ви ма фи ла те ли ста или 
ка квих љу би те ља по е зи је! Би ло би до бро да сва по сто је ћа 
књи жев на удру же ња об ја ве спи сак сво јих чла но ви ма са 
нео п ход ним биоби бли о граф ским по да ци ма, ка ко би се 
утвр ди ло ко ли ко на тим спи ско ви ма има „мр твих ду ша“. 
То за по че так.

Ини ци ја ти ва бе о град ских ЗА ВЕ ТИ НА вред на је па
жње. Текст Основ не ка вр ста Пра вил ни ка или Ста ту та јед
ног но вог удру же ња не за ви сних пи са ца, пре све га сло бод
них љу ди, мо же би ти вре ме ном ожи во тво ре на. Да на шња 
удру же ња срп ских пи са ца су ви ше су по де ље на, за тво ре на 
у се бе. Ко ли ко су по ме ри жи вих пи са ца? Ко ли ко уоп ште 
пи сци чла но ви та квих удру же ња сме ју да се јав но огла се а 
да не про ђу без изве сних по сле ди ца? Уоп ште, Ини ци ја ти
ва ЗА ВЕ ТИ НА, по кре ну та пре не пу них 8 го ди на вре ди да 
бу де ожи во тво ре на. Ка ко ће се то но во удру же ње пи са ца 
зва ти, то се мо же вре ме ном од ре ди ти. До бро је да се чу је 
што ви ше ми шље ња не за ви сних пи са ца, и за и про тив, али 
ар гу мен то ва них. Мо жда ова Гру па мо же ус пе ти у осни ва
њу јед ног но вог удру же ња пи са ца, ко је би би ло по ме ри 
пи са ца, вре ме на, и ствар них по тре ба и мо гућ но сти срп ске 
кул ту ре и књи жев но сти? Шта би се до би ло Но вим удру
же њем пи са ца? До и ста, шта се до би ја ства ра њем но вог 
удру же ња срп ских пи са ца? Зна мо ли ко ли ко их тре нут но 
уоп ште има? Ко ли ко чла но ва има ју укуп но? Мо жда ви
ше од три хи ља де ре ги стро ва них чла но ва? Зар ни је пре че 
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от по че ти по сао ре ви зи ја, вред но ва ња и пре вред но ва ња? 
Тре ба да се бо ри мо за ства ра ње и по што ва ње вред но сти. 
Ка да су вред но сти не сум њи ве, зар је ва жно ко ли ко има 
удру же ња? До вољ но би би ло и са мо јед но удру же ње срп
ских пи сца, ка да би ње гов сто жер би ле вред но сти. Та ко да 
би ова Гру па мо ра ла пр во да се бо ри за от кри ва ње и по
што ва ње не сум њи вих вред но сти…
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ТематпосвећенСазвежђуЗАВЕТИНА

Ка кво је ста ње књи жев них ча со пи са и ли сто ва, штам
па них на па пи ру, да нас у Ср би ји? Ко ли ко је ли сто ва, ча со
пи са ко ји се иш че ку ју са не стр пље њем и гу та ју од ко ри ца 
до ко ри ца? Зар ни је мно го ви ше оних ко ји су сво је вр сни 
му тан ти тран зи ци је? Ка да је све то за по че ло и до кле ће 
тра ја ти то сво је вр сно му ти ра ње и ми та ре ње чу до ви шта? 

Има ли уоп ште из ла за из овог мрач ног ту не ла да на
шњи це? Ко га оли ча ва?

Ко у ства ри ов де пред ста вља ону дру гу, не по зна ту, 
при да вље ну Ср би ју?

Ви ди ли се на хо ри зон ту мр твог мо ра не ка све тлост у 
да љи ни?

Ко је окре нут бу дућ но сти, ма ка ко она би ла 
за стра шу ју ћа? 

Чи ји су, оди ста, про зо ри отво ре ни, да се кроз њих мо
же ви де ти да ле ко, да ле ко?

Ме ни се чи ни, не од ју че, да не ка но ви на, ве дри на, 
урав но те же ност и че жња пре ма ре не сан сним под не бљи ма 
и ду хо ви ма, зра чи кроз ши ром отво ре не, сто о ке про зо ре 
ЗА ВЕ ТИ НА…
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СазвежђеЗАВЕТИНЕ

Је дин стве но Сазвежђе од сто ти нак сај то ва,
бло го ва и дру гих ин тер нет ло ка ци ја 

уз по др шку Wor dPres s-a, Go o gle-a, My Ope ra-e

КАПИЈА
СaзвежђаЗ

ЈединственоСазвежђе
https://si tes.go o gle.com/si te/za ve ti ne a gre gat/ 

ЗЕЛЕНИДУЋАН
https://si tes.go o gle.com/si te/za ve ti ne2012/ourcom pany

КОГИТОКЛУБ
https://si tes.go o gle.com/si te/usme ru vr tlo ga/ 

БиблиотекаПРЕТЕКI
https://si tes.go o gle.com/si te/bi bli o te ka a las/ 

ЗлатниРасуденац
http://zlat ni ra su de nac.wor dpress.com/

Ренесанса
http://prin ci po va.wor dpress.com/

Васељенскеновине
http://m950.wor dpress.com/

КаналЗАВЕТИНЕ
http://www.youtu be.com/za ve ti ne/

https://sites.google.com/site/zavetineagregat/
https://sites.google.com/site/zavetine2012/our-company
https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/
https://sites.google.com/site/bibliotekaalas/
http://zlatnirasudenac.wordpress.com/
http://principova.wordpress.com/
http://m950.wordpress.com/
http://www.youtube.com/zavetine/
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(Академијаалхемије)…ОКРУГПАУЧИНЕ,
СМЕТОВИПРАШИНЕ/Белатукадруз

Капија

Да би сте мо гли да иде те да ље, да иде те уоп ште, по ку
шај те да про ђе те кроз ову нео бич ну ка пи ју. Јер, у Дру гу, 
не по зна ту, по ти сну ту и ско ро при да вље ну Ср би ју, или свој 
за ви чај, је ди но та ко мо же те сти ћи. Да кле, по ђи те, по ку
шај те да про ђе те!

Ако сте про шли, за и ста, ево шта ће те пр во угле да
ти. За гле дај те се до бро и за пам ти те овај За штит ни знак 
(ини ци јал)…

Сто ји уса мљен као рет ки хра сто ви, За пи си. По све ће
на др ве та. По ђе те ли још ма ло, ви де ће те за ве су од пљу ска.

То је, тек, прет ход ни ца хи ља ду го ди шњих пљу ско ва… 
Две хи ља ду го ди шњих…

ЛЕПОИНОВО?

Све је друк чи је не го што се чи ни. У овој сво је вр сној 
и још нео пи са ној зо ни су мра ка је два се на зи ре Зо на пре
ли ва ња. Све што је на Зе мљи оцр та ва се на Не бу у су тон. 
За гле дај те се у не бо док за ла зи Сун це. Уду би те се у обла ке; 
и ви де ће те на не бу – мо ра и пла ни не ко је сте за пам ти ли, 
ре ке, ушћа и за ли ве… Про ве ри те. По сто ји тре ћа ди мен зи
ја; по сто је тро ди мен зи о нал не сли ке, али их не мо же сва ко 
ви де ти… Про бај те…

ДРУ ГИ ЖИ ВОТ КЊИ ГЕ ТА ЈАН СТВЕ НОГ ПИ СЦА (о зла ту 
и ба кру ис точ не Ср би је). У Па ри зу је 1907. го ди не, у из да
вач кој ку ћи „Ди но и Пи но“, об ја вље на књи га Ду ша на Јо ва
но ви ћа Зла то и ба кар ис точ не Ср би је (Ser bie ori en ta le – or 
et cu i vre). Пре ве де на је на срп ски и об ја вље на тек де цем бра 
2001. го ди не. Ни до да нас ни је утвр ђе но ко је Ду шан Јо ва
но вић, аутор је дин стве не књи ге о руд ном бла гу Ср би је. Ру
дар ски ин жи њер? Ма сон? Уче сник Мај ског пре вра та 1903. 
го ди не? Има ин ди ци ја да је аутор био жив 1941. го ди не, 
јер је са чу ван при ме рак са по све том ње го вој ро ђа ци из те 
го ди не. Јо ва но вић на во ди, у сво јој књи зи, да је Ср би ја 14. 
ве ка има ла сто руд ни ка зла та и сто руд ни ка сре бра! Књи га 
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има че ти ри де ла. У пр вом Јо ва но вић пред ста вља исто ри ју 
ру дар ства од пра и сто риј ских вре ме на. Он сма тра да рим
ски по хо ди на кра је ве око Ду на ва ни су има ли дру ги циљ 
осим осва ја ња ове обла сти. Ово ми шље ње пот кре пљу је 
по ли тич ком кар том Рим ског цар ства са гра ни ца ма ко је 
опа су ју про вин ци ју Да ки ју и Ме зи ју. Јо ва но вић пре ци зно 
ана ли зи ра рим ске пу те ве и ука зу је на ло ги ку њи хо вог кре
та ња, бли ско по ве за ну са руд ним бо гат стви ма. У оста ла 
три де ла књи ге, „Ге о ло ги ја“, „Ми не ра ло ги ја“ и „Екс пло
а та ци ја“, аутор пра ви сво је вр стан и је дин ствен ге о ло шки 
пу то пис, оби ла зи ло ка ли те те ко ји у се би са др же на сла ге 
зла та и ба кра. Ве ли ка вред ност књи ге је и у то ме што су ти 
ло ка ли те ти и да нас зла то но сни… Књи га је вред на и за да
на шње ге не ра ци је, и због не по зна тих фо то гра фи ја из овог 
под руч ја… Књи гу (у пре во ду Мир ја не Пе тро вић) об ја ви
ли су Срп ско дру штво за исто ри ју на у ке и СА НУ, уз по моћ 
Ме ђу на род ног ску па Мај дан арт…

(Од ло мак из Јо ва но ви ће ве књи ге): ДЕ ЦА БЕ РУ ЗЛА ТО. 
(Под руч је Ру сман–Гин ду ша, ма сив ко ји по ла зи од Ша
шке, Руд не гла ве и про сти ре се пре ма ју гу, пре ко Цр нај ке 
и Тан де, да би не стао ис под кри стал них шкри ља ца и креч
ња ка у око ли ни се ла Лу ка. По то ци ко ји се спу шта ју са тог 
еруп тив ног ма си ва оби лу ју зла то но сним пе ском. По сле 
ве ли ких ки ша де ца из та мо шњих се ла оби ла зе све ја ру ге и 
БЕ РУ зла то. Ка да смо апри ла 1905. го ди не оби ла зи ли сон
да жне ра до ве око Бе ле ре ке, уче ство ва ли смо у слич ној 
ЕКС КУР ЗИ ЈИ и мо гли смо ви де ти де цу ка ко до но се сит на 
зр на зла та ко ја су се по сле ки ше на шла у јед ној су вој ја
ру зи. Ки ша бе ше опра ла по вр ши ну сте но ви те под ло ге, от
кри ва ју ћи та ко злат на зрн ца…

ЖИ ВОТ У ТРИ ВЕ КА. Кра так но вин ски чла нак об ја вљен 
је у истом бро ју но ви на, као и вест о дру гом жи во ту књи
ге та јан стве ног пи сца. Стој на Во ји но вић, из Ра ко ве Ба ре 
код Ку че ва, ро ђе на је 1. ма ја 1894. го ди не, тј. ро ђе на је 
три, че ти ри го ди не ра ни је, по што ни је исте го ди не при ја
вље на. Њен пр ви муж Ста но је Жу ма ре ће био је не ва љао, 
рас про дао је бо га то на сле ђе. Бе кри ја, жен ска рош, коц кар, 
ро би јаш. Да би на кра ју жи во та про да вао на ва ша ри ма ЦР
ВЕ НУ ВО ДУ (кла кер). На са мр ти јој је за бра нио и за пре тио 
да не сме да се уда за Ми ла на Срп ца на, ко ји је од њих от
ку пио сву њи хо ву имо ви ну. Ни је га по слу ша ла: уда ла се за 
бо га тог су пар ни ка. Је ди на те шко ћа до пи сни ку ли ста би
ла је на глу вост ба ба Стој ни на. По ну ди ла је до пи сни ка ви
ном ОТЕ ЛО; гро жђе је, што ра ђа ис под стре хе, по ста ром 
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вла шком оби ча ју, на ме ни ла мр тви ма: нај пре свом пр вом 
ло ли Ста но ју…

Ју на ци ни за мо јих књи га (ро ма на) ро дом су из ових 
кра је ва. Од ра стао сам у њи ма, бе ру ћи, као и мо ји пре ци, 
зла то. По се до ва ли смо реч но остр во, не ве ли ко, ни де се так 
ари, на чи јој је се вер ној стра ни био пе шчан спруд са фи
ним све тлу ца вим пе ском пу ним љу спи ца зла та и пи ри та. 
На не ко ли ко ко ра ка од то га спру да био је ду бок вир, на ша 
пла жа… Ту се нај ин те зив ни је од ви јао жи вот пр вих мо јих 
два де сет го ди на… Ви ше смо, као де ца, во ле ли див не и ду ге, 
не за бо рав не лет ње да не, пр же ња на вре лом пе ску, ро ње
ња у зе ле не ду би не ви ра и ва ља ње у плит ким гли бо ви тим 
ба ра ма, у ко ји ма би во да про кљу ча ла на ви со ким лет њим 
тем пе ра ту ра ма, не го зла то. Оно се ле пи ло за на ша те ла, и 
ми смо га спи ра ли са се бе, као бла то, пр љав шти ну…

Сви љу ди, сви ко је сам по зна вао та мо, ви ше ни су та
мо. Ве ћи на се пре се ли ла на гро бље. Ми шље но вац ко ји сам 
ја упам тио, ле жи са хра њен на гро бљу у ПО ТО ЧИ ЋУ. У то 
сам се уве рио око Бо жи ћа 2002. го ди не. Пре не пу не две 
не де ље. Ни су та мо са мо мо ји де до ви и пра де до ви, ба бе 
и пра ба бе и чу кун ба бе по оцу, не го и по мај ци, и мно ги 
дру ги, фа ми ли је и фа ми ли је и број на род би на… Ро ман 
по ла зи ода тле, од гро бља и смр ти… Мај ка мо је мај ке – 
ба ба Ми ца – са хра ње на је, по што ви ше ни је би ло сло бод
ног про сто ра на гро бљу, у свом ви но гра ду – ка ле му: крај 
гро бља. Са хра ње на је у 73. го ди ни. Са знао сам за ње ну са
хра ну на кнад но, тек по сле са хра не. Исто та ко је би ло и са 
пра ба бом Џа ном: ја ви ли су ми, тек кад су је са хра ни ли…У 
тај ви но град ме је, мој ујак, као де ча ка, че сто во дио да бе
ре мо соч не гро здо ве. Око Бо жи ћа 2002. го ди не ви ше ни је 
би ло ни тра га од ви но гра да – ка ле ма. Са мо снег, бле штав 
снег ско ро до ко ле на, и гро бо ви, гро бо ви…

У зби љи, по сто је са мо две фа ми ли је – нај бли же крв но 
срод ство – мо ја бо ле сна се стра – ћер ка по кој ног стри ца 
Жи во те и ње ни по том ци, и Уја ко ви, али род бин ски од но
си ни ка да не бе ху ускла ђе ни, ва ља ни. Ка да ми је се стра 
од стри ца по след њи пут те ле фо ни ра ла, пи са ла? Ка да је то 
учи нио Ујак? Мо ра да је би ло пре но ве ере, кад не мо гу да 
се се тим?…

(Одломци из књиге Метла дрвене Марије, 1–2, Београд 
2002, Мобаров институт – ЗАВЕТИНЕ)

Видети више: http://kamenipecatneolita.wordpress.com/
2011/08/10/центарз/

http://kamenipecatneolita.wordpress.com/2011/08/10/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%B7/
http://kamenipecatneolita.wordpress.com/2011/08/10/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%B7/
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Извор: Академија алхемије: http://akademijaalhemije.
wordpress.com/2011/08/10/округпаучинесметови 
прашине/

Категорије: Из библиофилских издања, Мит и поезија, 
Стваралачка иницијатива, или тешко доступних издања 
Белатукадруза

http://akademijaalhemije.wordpress.com/2011/08/10/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5/
http://akademijaalhemije.wordpress.com/2011/08/10/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5/
http://akademijaalhemije.wordpress.com/2011/08/10/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5/
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ЗАВЕТИНЕAvatar
(Стваралачкаиницијатива)

Са зве жђе ЗА ВЕ ТИ НАје по ка за ло и до ка за ло да се мо
же оп ста ти и као ал тер на тив ни, нео фи ци јел ни из да вач, 
не мо но пол ски, не вла дин, не на ме тач ки, а да се при то
ме не бу де у опа кој вла сти јед ног уза ног или ши рег кру га 
огра ни че них ви зи ја… 

ЗА ВЕ ТИ НЕ (по зна те и као „Мо ба ров ин сти тут“, тзв. 
„Ал тер на тив на“или „Пи шче ва из да ња“) по кре ну те су са 
ве ром да су ча со пи си и књи ге веч ни но вац, свет ски ка
пи тал. То је де ви за Еди ци је ЗА ВЕ ТИ НА, бе о град ских ЗА
ВЕ ТИ НА, ко је су по кре ну те 1983. го ди не. ЗА ВЕ ТИ НЕ су 
оп ста ле ви ше од че тврт ве ка без ичи је по мо ћи, пре све га 
без по мо ћи и СФРЈ и СР Ср би је. Бе ла ту ка друз (М. Лу кић) 
осно вао је и об ја вљи вао не ко ли ко књи жев них ча со пи са
(За ве ти не, Др во жи во та, Умет ност ма ха го ни ја. Тре ћа Ср-
би ја, Иден ти тет, По себ на по ро дич на за ве ти на, Ал ма нах за 
жи ву тра ди ци ју, књи жев ност и ал хе ми ју и Ве ли ку ма га зу). 
Ус пео је да об ја ви на сто ти не бро је ва спо ме ну тих ча со пи
са, исти на у ти ра жи ма не ве ли ким. Али: до мет штам па них 
ства ри у огра ни че ним ти ра жи ма је – огра ни чен. ЗА ВЕ
ТИ НЕ су, из то га ге та ма лих ти ра жа, иза шле за хва љу ју ћи 
ин тер не ту…

То јест Са зве жђу ЗА ВЕ ТИ НЕ.
То Са зве жђе има пре ко сто ти ну про зо ра – отво ре них 

про зо ра. Кроз њих мо же те по гле да ти и да ле ко уна пред 
и да ле ко уна зад, го ре пре ма зве зда ма, и до ле, где зја пе 
по но ри и без да ни умет но сти и про ти ву реч но сти јед ног 
дру штва.

За хва љу ју ћи Са зве жђу ЗА ВЕ ТИ НА – сво је вр сној Зо ни 
пре ли ва ња – где се раз ли чи тост европ ских на ци ја и кул
ту ра, књи жев но сти, умет но сти укр шта, пре пли ће, ства ра
ју ћи не што мно го бо ље што Ср би ја, Евро па и свет до са да 
ни су има ли… – ло ка ци је овог Са зве жђа су по ста ле ве о ма 
по пу лар не и по се ће не. 

У на ме ри да пот по мог не очу ва ње жи ве тра ди ци је, 
књи жев но сти и ал хе ми је, ан тро по ло ги је, упо ред не ре ли
ги је, ста рог и но вог бал кан ског на сле ђа, оп ште ко ри сног за 
све сло је ве срп ског дру штва, Евро пе и чо ве чан ства, искон
ске кул ту ре, на ци о нал не, европ ске и свет ске, Са зве жђе је 
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на свет ској мре жи ор га ни зо ва ло ути цај не агре га те, би бли
о те ке и про мо те ре, пла не тар но до ступ не.

За хва љу ју ћи агре га ти ма Са зве жђа, мо же се ла ко и у 
сва ко до ба кре ну ти у сво је вр сни елек трон ски ла ви ринт 
бе о град ских ЗА ВЕ ТИ НА, иза ко јих не сто ји ни ве ли ки ни 
пр љав ка пи тал, већ не се бич ност и не у мор ност срп ског пи
сца, ан то ло ги ча ра, ро ма но пи сца, уред ни ка, из да ва ча Бе
ла ту ка дру за (М. Лу ки ћа) и при ја те ља. 

До де љу ју ћи две књи жев не на гра де, „Др во жи во
та“ и „Ам блем тај ног пи сма све та“, ЗА ВЕ ТИ НЕ су за у ста
ви ле опа ку и по губ ну ин фла ци ју књи жев них на гра да у Ср
би ји. ЗА ВЕ ТИ НЕ су прак тич но мо ра ле да се за све из бо ре 
са ме. Та ко је и ства ра ње и по кре та ње „сто о ких про зо ра ЗА
ВЕ ТИ НЕ“ на свет ској Мре жи део те стра те ги је бор бе и са
мо ор га ни зо ва но сти у јед ном све ту ко ји је ду бо ко огре зао у 
се бич но сти, на ме тач ком ду ху и са мо до вољ но сти.

Са зве жђе је ши ро ко отво ре но свим они ма спрем ним 
да при по мог ну оп штој об но ви на род ног ду ха и вред но сти, 
вред но ва ња и пре вред но ва ња, ши ре ња ка ко кла сич не та
ко и са вре ме не или мо дер не књи жев но сти, на ци о нал не, 
европ ске, свет ске, пру жа ју ћи при ли ку за ства ра ње и огла
ша ва ње – пре ко ве ли ких књи жев них кон кур са – ве ли ком 
кру гу да ро ви тих по је ди на ца без об зи ра на на ци о нал ну, 
вер ску или по ли тич ку при пад ност, љу ди ма нео п те ре ће
ним по ли тич ким или ра сним и дру гим пред ра су да ма… 

Књи ге и ча со пи си су бо љи од пи лу ла. Ако мо гу му зи
ка, ми ри си, кри ста ли, за што не би мо гла да ле чи и реч? 
Или, ба рем, до бра реч – она из књи ге?

Са том иде јом гру па ен гле ских ин те лек ту а ла ца отво
ри ла је у Лон до ну књи жа ру спе ци ја ли зо ва ну за „би бли о те
ра пи ју“. Књи жа ру су на зва ли „Шко ла жи во та“, на ла зи се 
у Блум сбе ри ју, књи жев ном цен тру бри тан ске пре сто ни це 
још од вре ме на ка да је у тој че твр ти свој ли те рар ни кру
жок др жа ла Вир џи ни ја Вулф.

Ме ђу чла но ви ма про јек та су Ален де Бо тон, пи сац, 
Ро берт Мек фер лејн, про фе сор на уни вер зи те ту Кем бриџ, 
Со фи Ха у ард, ку стос му зе ја и га ле ри је Тејт.

Би бли о те ра пи ја функ ци о ни ше на сле де ћи на чин: сва
ко ко има не ки про блем (у по ро ди ци, љу ба ви, на по слу…) 
мо же да до ђе у књи жа ру и из ло жи га не ком од би бли о
те ка ра. До би ће ко фер чић са шест књи га и „упут ство за 
упо тре бу“, од но сно об ја шње ње за што баш тих шест књи
га тре ба да про чи та. За оне ко ји же ле да оду да ље са би
бли о те ра пи јом ту је и пе то ме сеч ни про грам раз го во ра о 
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про бле ми ма свих вр ста и то ме ка ко они мо гу да се ре ше 
чи та њем књи га. Мо де ра тор, пи сац Су зан Ел дер кин, во ди 
раз го во ре елек трон ском по штом или те ле фо ном, али цео 
„курс“ ко шта са мо 50 фун ти – око 60 евра – што је не сум
њи во мно го јеф ти ни је од јед не по се те пси хо а на ли ти ча ру…

То је де ви за и – Са зве жђа ЗА ВЕ ТИ НЕ.
Ста ти сти ка по се ће но сти „сто о ких про зо ра ЗА ВЕ ТИ

НА“, тј. Де фи ни са них и пре по зна тљи вих ин тер нетло ка
ци ја на свет ској мре жи (чак и не пот пу на – без про вер
љи вих па ра ме та ра за ве ћи ну сај то ва ЗА ВЕ ТИ НА (19 веб 
сај то ва уз по др шку Go oglea), 2. но вем бра 2012. го ди не по
ка зу је Стал ни раст по се та…, чак из ван ре дан скок по се та!

Ми си ју Са зве жђа су, ко нач но, ПРЕ ПО ЗНА ЛИ мно ги 
по се ти о ци, не са мо стал ни са рад ни ци ЗА ВЕ ТИ НА, не го и 
чи та о ци срп ског по ре кла из срп ске ди ја спо ре. А је дан од 
њих је на свој на чин нај о тво ре ни је и из ра зио:

„Од кад се ро ди мо учи мо да го во ри мо, по ма ло да раз-
го ва ра мо (не ко то ни кад и не на у чи), не и да жи ви мо, као 
да то зна мо. ЗА ВЕ ТИ НЕ то чи не на ин спи ра ти ван на чин. 
Ка ко би смо па ра фра зи ра ли Де кар та у на ше вре ме: ‘Ко му ни-
ци рам, да кле, по сто јим.’ Али и ви ше од то га. То је ван вре-
мен ски ди ја лог. Ко му ни ци ра ју они ко ји до ла зе с они ма ко јих 
ви ше не ма ме ђу на ма, а би ће увек то што је су.“

За што ра сте број по се та Са зве жђа ЗА ВЕ ТИ НЕ? Ви ше 
има раз ло га за то. Пре све га, Са зве жђе ЗА ВЕ ТИ НА има у 
це ли ни узев пла не тар ни до мет. Дру го – ЗА ВЕ ТИ НЕ ре пре
зен ту ју нео фи ци јел ну срп ску кул ту ру и умет ност, отва ра
ју ћи вра та и про зо ре ко ји су у Ср би ји и бив шим ју го сло
вен ским ре пу бли ка ма ина че чвр сто за бра вље ни. Тре ће, и 
не по след ње – ЗА ВЕ ТИ НЕ, за хва љу ју ћи пре све га глав ном 
ко ор ди на то ру, Бе ла ту ка дру зу, има ју спе ци фи чан кри тич
ни и кри тич ки и кре а тив ни по тен ци јал, ка кав мањ ка у 
пост ко му ни стич ким дру штви ма, али и у оним за пад ним…

Нај по се ће ни је ло ка ци је Са зве жђа ЗА ВЕ ТИ НЕ (пре
ма ме ре њу по се ће но сти оба вље ном 2. но вем бра 2012. 
го ди не) су „Злат ни Ра су де нац“ (28.745 по се та), „Опа ло 
ли шће“ (18.131), „Са зве жђе З“(на Феј сбу ку – 13.830), „Ре
не сан са“ (11.000), „Ка нал ЗА ВЕ ТИ НЕ“ (филм ски ка нал 
на YouT u beу – 10.388), „ЗАВЕТИНЕPress“ (9.712), „ПРО
ТИВ О ТРОВ“ (8.565), „ВА СЕ ЉЕН СКЕ НО ВИ НЕ“ (7.371), 
„ЦЈЕ ЛО МУ ДРИ ЈА“ (6.228), „СЕ ВЕР ЦИ“ (4.919), „Еди ци ја 
БРА НИ ЧЕ ВО“ (4.857), „ЗА ПИС LI – Умет ност ма ха го ни ја“ 
(4.066), итд.
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При мет на је тен ден ци ја ра ста и „За пи са“ (по се те из
над 1.000 и ви ше!).

ЗА ВЕ ТИ НЕ су, та ко, на по кон, иза шле из тзв. Ге та ма-
лих ти ра жа штам па них из да ња, и до сти гле по се те о ка
квим се ни је мо гло ни са ња ти пре, ре ци мо де сет го ди на, 
или пре три де се так го ди на, ка да су по кре ну те као „Пи
шче ва из да ња“!

Са зве жђе ЗА ВЕ ТИ НА је по се ће но у Ср би ји, и бив
шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, али и у: САД, Ру си ји, 
Ве ли кој Бри та ни ји, Фран цу ској, Не мач кој, Хонг Кон гу, на 
Аља сци, у Ар ген тин, Бра зи лу, Ју жно а фрич кој Ре пу бли
ци, Швед ској, Укра ји ни, Ле то ни ји, Ју жној Ко ре ји, Ка на ди, 
Тур ској, Ита ли ји, Ни ге ри ји, Хо лан ди ји, Изра е лу, Шпа ни
ји, Пољ ској, Ру му ни ја, Ја па ну, Укра ји ни, Мол да ви ји… итд.

Пре ко 300.000 по се та на ло ка ци ја ма Са зве жђа ЗА ВЕ-
ТИ НЕ до ка зу ју и по твр ђу ју да су „сто о ки про зо ри“ Са зве-
жђа по ста ли да ле ко ви ди, по жељ ни, моћ ни ји и од нај моћ-
ни јих дур би на!Шта је то што при вла чи то ли ку по се ту? 
Нео фи ци је лан, не дво сми слен став? То што на мно гим ло
ка ци ја ма Са зве жђа по се ти о ци мо гу да на ђу тек сто ве ко ји 
су про тив сва ког илу зи о ни зма – и у жи во ту и у књи жев
но сти? Не ће мо из бе га ва ти да об ја ви мо не га тив не, па чак 
и са свим ома ло ва жа ва ју ће ко мен та ре ко ји се од но се на 
не ка об ја вље на де ла, под јед ним је ди ним усло вом – да у 
тим ко мен та ри ма – чак и кад су сро че ни на бр зи ну – има 
ар гу ме на та. Не јед на ло ка ци ја Са зве жђа по све ће на је ре
ал ној ства ра лач кој кри ти ци и раз об ли ча ва њу свих об ли
ка пер фид но сти. Бе о град ске ЗА ВЕ ТИ НЕ су до шле на свет 
из нај не о че ки ва ни јег прав ца по пут ава та ра (у хин ду и зму 
ин кар на ци ја бо жан ства у људ ској или жи во тињ ској фор
ми ра ди су про ста вља ња злу на све ту; обич но се од но си на 
де сет по ја ва Ви шнуа, укљу чу ју ћи и ин кар на ци ју Бу де Га у
та ме и Кал ки на – ин кар на ци ја ко ја ће тек до ћи; ово уче ње 
по ја вљу је се у Ба га вад ги ти у ре чи ма бо га Кри шне Ај ру ну: 
„Кад до ђе до па да пра вич но сти и успо на не пра вич но сти, 
та да се ја по ја вљу јем“, Ен ци кло пе ди ја Бри та ни ка, А–Б,  
По ли ти ка – На род на књи га, Београд 2005, 10).

Број ке тих по се та су, при кра ју 2012. го ди не већ, зна-
чај но уве ћа не. Про ве ри те за што.
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КРАЈ2012.
СИМБОЛИИСИГНАЛИ

СазвежђеЗАВЕТИНЕнаветрометини

(ЗАВЕТИНЕ My Ope ra) БиблиотекеЗАВЕТИНА
одсиноћпоновонаметихакера!

Ко су, у ства ри, оти ма чи не ко ли ко веб сај то ва Са зве
жђа ЗА ВЕ ТИ НЕ?

Не ко ли ко Веб сај то ва Са зве жђа ЗА ВЕ ТИ НЕ уз по др
шку Googlea оне мо гу ће но је од ју че по под не, 21. 11. 2012. 
Go o gle на лог вла сни ка сај та је оне мо гу ћен због за бе ле же не 
по вре де усло ва ко ри шће ња услу ге. 

У че му је ствар?
По на вља мо: То су сај то ви по све ће ни са вре ме ној срп

ској књи жев но сти, са вре ме ни срп ским пи сци ма.
У че му је гре шка? Где је пре кр ше но пра ви ло? 
Ако је то гре шка Googlea, хо ће ли би ти ис пра вље на?
Ви ше го ди на је уло же но у из град њу спо ме ну тих веб 

сај то ва…

Би бли о те ка ЗА ВЕ ТИ НЕ (1)
Би бли о те ка ЗА ВЕ ТИ НЕ (2)
Edi ti on SEC TIO CA E SA REA. Еди ци ја ЦАР СКИ РЕЗ
ЗА ВЕ ТИ НЕ Но во са зве жђе

Видети више: http://my.opera.com/zavetine/blog/show.
dml/56224092

http://my.opera.com/zavetine/blog/show.dml/56224092
http://my.opera.com/zavetine/blog/show.dml/56224092
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*

(ШИ БА ЊЕ) РЕАЛНАКЊИЖЕВНАКРИТИКА;
ЛУСТРАЦИЈА;ПАМЕТ…

… Па мет је нај ску пља на све ту, а у Ср би ји и ме ђу Ср
би ма? Ба ци те по глед на 19. и 20. век и од го во ри те по ште
но се би. Ин те лек ту а ли зам, под се ти мо, у фи ло зо фи ји и 
те о ри ји спо зна је пред ста вља схва та ње на осно ву ко јег до 
спо зна је до ла зи мо ин те лек том, ра зу мом, а не чу ли ма.

… Ко ли ко се Па мет це ни да нас, на по чет ку 21. ве ка, у 
Ср би ји и ме ђу Ср би ма? Ако се на ро чи то це ни за што се то
ли ко и још увек не пре ста но из за ви ча ја, од ли ва? Ако се не 
це ни Па мет, ако је ома ло ва же на и по ву че на у по но ре глу
по сти, без вред но сти и не ста ја ња, зар ни је крај ње вре ме да 
се упи та мо, ра зу мљи во, ја сно: шта се де ша ва са срп ском 
Кул ту ром, Па ме ћу, Ре ли ги о зно шћу?

По сто ји ли пра ва, ре ал на пред ста ва о срп ским ин те
лек ту ал ци ма и ин те ли ген ци ји у по след њих сто пе де сет го
ди на, ре ци мо?

Рајс је са ве то вао Ср би ма: „Др жи те се са мо ви, Ср би, 
оне пра ве: што мо жеш да нас, не оста вљај за су тра. И, при-
о ни те! Про цве та ће те.“

Ср би кроз 20. век ни су „про цве та ли“. Ин те лек ту ал ци 
дру ге по ло ви не овог ве ка ни су до ра сли па ме ти и са мо пре
го ру сво јих де до ва, оче ва… Би ро крат ска ин те ли ген ци ја, 
зва нич на, она нај зва нич ни ја, по мра чи ла је хо ри зонт срп
ске кул ту ре 20. ве ка.

Раз ми шља ју ћи о Рај су и док то ру Пе тро ви ћу, Ди ми
три је вић (2) кри тич ки пи ше:

„И Рајс и док тор, пи сац днев ни ка, бе ху у слич ном по
ло жа ју док су ис пи си ва ли нај за бри ну ти је сво је стра ни це. 
На Рај са се по сле Ве ли ког ра та у Бе о гра ду ни ко већ освр
тао ни је; ни су га за ре зи ва ли. Глат ко су од би ја ни ње го ви 
ела бо ра ти. Ни Па шић га ни је при мао. Бе ше у по ло жа ју као 
и док тор, за ба та љен. Као пи сац днев ни ка у Дра го ман ци ма, 
од мах по сле про бо ја фрон та, па у Би то љу. На де жност про
тиб без на де жно сти. Да ли та бит ка бе ше до би је на упр кос 
пре ко мер ном оном мр цва ре њу?“

Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/
реалнакњкритикалустрација/ 

http://zavetineaneks.wordpress.com/%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%9A-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0/
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%9A-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0/
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*

(ИЗ ЗА О СТАВ ШТИ НЕ) АПЕЛ

Ка да ће и ко осно ва ти Ар хив у осни ва њу? 
И да ли ће?
По кре та ње јед ног збор ни ка или ча со пи са, ко ји би се 

штам па ли на па пи ру нај ма ње 2 пу та го ди шње, у ко ји ма би 
се об ја вљи ва ли при ло зиса свим не по зна ти ка ко нај ши рој 
та ко и на уч ној јав но сти, би ла би до бра ствар.

ЗА ВЕ ТИ НЕ би мо гле да се упу сте у овај по сао ви со ке 
кул ту ре под усло вом да их не ко и ма те ри јал но ис по мог не,
јер штам па ње – ко шта.

… ЗА ВЕ ТИ НЕ до би ја ју ра зна пи сма по др шке, ме ђу 
ко ји ма има и не ко ли ко за ни мљи вих ини ци ја ти ва за по
кре та ње јед не би бли о те ке, ко ја би пу бли ко ва ла гра ђу из 
ру ко пи сних за о став шти на пи са ца ко ји су пре ра но пре ми
ну ли, ко јих ви ше не ма. Иде ја је вред на па жње, мо гао би да 
поч не да је оства ру је не ки од на ших књи жев них или дру
гих ин сти ту та и ар хи ва. Ме ђу тим, ка ко код нас све спо ро 
иде, ЗА ВЕ ТИ НЕ пре у зи ма ју на се бе да по кре ну и ево по
кре ћу „Про то тип јед не би бли о те ке“, „ЗА О СТАВ ШТИ НА“, 
у ко јој ће би ти об ја вљи ва на ра зно вр сна гра ђа из ру ко пи
сних за о став шти на. За ин те ре со ва ни ар хи ви, ин сти ту ти, 
би бли о те ке, по ро ди це, или на след ни ци аутор ских пра ва 
по је ди них пи са ца, или љу ди до бре во ље ко ји су на шли и 
са чу ва ли не ки ру ко пис мо гу да нам пи шу на уоби ча је ну 
адре су ЗА ВЕ ТИ НА, или пу тем ин тер не та.

Видети више: Рукописна заоставштина: https://sites.
google.com/site/zaostavstinarukopisna/

*

(ТА ЛОГ. Ал ма нах за…) Јесењибројкњижевног
часописаБраничево5–6/2012(Духсрпске
књижевности)

Узовајизбор

Пи са ти о „ду ху срп ске књи жев но сти“ без са ти рич не 
но те уза лу дан је по сао. О епо хи со ци ја ли зма ви ше го во ре 
ре чи ко је се из бе га ва ју од оних ко је се на ши ро ко зло у по
тре бља ва ју. По сма тра те ли срп ске пи сце афир ми са не по
сле 1945. па до да на шњих да на па жљи во, по чев од Хо ме ра, 
као че сто ци ти ра ни са ти ри чар? Да ли је се но у гла ви нај
на ме та ни јих пе сни ка до ста до бро по слу жи ло Пе га зу?

https://sites.google.com/site/zaostavstinarukopisna/
https://sites.google.com/site/zaostavstinarukopisna/
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За што ов де ни је до шло до књи жев не лу стра ци је, књи
жев них ре ви зи ја?

Овај из бор је мо гао би ти и три пу та обим ни ји да је 
ко јим слу ча јем из да вач имућ ни ји и у ми ло сти вла да ју ћих 
књи жев них ко те ри ја и дру гих оли гар хи ја. Али, и ова кав 
ка кав је сте, он је мо гу ћи под сти цај за раз го вор о јед ној го
ру ћој те ми, као што је – исто вре ме но – и не ка вр ста огле
да ла – тек сто ви ма ко ји сле де (при ло зи ма пи са ца, ко ји су 
се ода зва ли).

За што та ко ма ло тек сто ва има о ду ху срп ске књи жев
но сти у окви ру срп ске књи жев но сти?

13. ок то бра 1943. Бран ко Ла за ре вић за пи су је у свој 
днев ник сле де ће ре до ве: Ко ли ко је пу те ва, ста за и ста зи-
ца људ ска ми сао про кр чи ла и на пра ви ла. Ту шта и тма их је 
и нај ра злич ни јих. Она се му чи ла за ово пет хи ља да го ди на, 
и сва ка ми сао је по је дан пут. Ско ро и да их не ма два исто-
вет на. Сва ки ве ћи чо век је пра вио свој пут. Сви они иду од 
чо ве ка ка чо ве ку и сви су та ко раз лич ни. По не ки по ђе ста-
зом ко јом је не ко већ про шао и, по сле, одва ја се и иде за себ но.

Не ки су од њих по прав цу нај ма њег от по ра, а не ки 
стр ме ни и кри ву да ви и ка ме ни. Не ки иду прав це, не ки за
о би ла зно, не ки стран пу ти цом, не ки рав ни цом, а не ки уз
бр до или низ бр до. На не ки ма су ти ши не, на не ки ма ве тро
ме ти не, на не ки ма за ве три не. Ка кав је ко ји дух, та кав му 
је и друм… 

Видети више: http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/
07/31/духсрпскекњижевностичасописбрани/ 

*

(ШИ БА ЊЕ)КАДЈЕДНОМБУДЕМСТАРИЈИ/
РадивојШајтинац

А за де сим се, до ко но и про во ка тив но
Пред огле да лом, нај леп шим ме стом
за му мла ње и цуп ка ње
Од мах ћу отр кри ти тај одој че та сјај
У оку кад му вре ме по дру гљи во од сли ку је
И при ја ви ти се они ма ко ји ле че пред смрт ни свраб
Ле пу љуп ку оза ре ност бе смрт но шћу
С ми ри сом ци ме та из ма лог џе па
Оног
у ком је и сат што по слу шно от ку ца ва,
Се ли вре ме у мо шни це и згло бо ве,
Ми сли ма бе ли по ча сна ко на чи шта,

http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/07/31/%D0%B4%D1%83%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/
http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/07/31/%D0%B4%D1%83%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/
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Гла ча ле ђа од ка ме не ма хо ви не, пр сте од во ска
Про вид но и лаг хко,
Крил це мо краћ но
Под обла ком, се де фа сто зе ле ним ис пљув ком
Ког уза луд сма трам да ни је од о зго већ чи ста
Ту ђа та шти на, за вист баш у овој со би с огле да ли ма…

Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/
11/24/кадједномбудемстаријирадивојшајт/

*

(ШИ БА ЊЕ) Новинар,поБ.Томашевићу,
иПолитика

… Увек су му да пи ше о не ко ме дру ги на ре ди ли. То је 
ла мент но ви на ра без ли ца. Исти је на вод но но ви нар ко
ји упли ви са но про из во ди ла жи, то јест не ко ко је упра во 
сто га не сло бод но би ће. Ко је, ре ци мо, за ви си од воље јед не 
Ве сне Ро га но вић, а ње на воља за ви си од ка би не та не ког 
ми ни стра за кул ту ру или не ког апа рат чи ка стран ке. Или 
за ви си од моћ них из да ва ча, по пут „Службе ног гла сни ка“, 
„Ар хи пе ла га“. Сви су но ви на ри, на вод но, не сло бод ни, али 
они су упра во сто га и ту да бу ду не сло бод ни, да би би ли 
не ко ко га во де на по во цу. Лаж та ко по ста је де ло не ког на
вод но не по зна тог Мон стру ма ко ји не де ла у име не ка кве 
под ра зу ме ва не по тре бе за исти ном, ако иста уоп ште по
сто ји, но слу жи че му год му је „на ре ђе но“ да слу жи. Ма
ло гра ђан ски но ви нар је слу га па ла нач ки ор га ни зо ва не др
жа ве. Ма ла Ср би ја је у по гле ду но ви нар ства од у век би ла 
та ква, то јест ци цва ри ћев ска.

Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/
11/23/novinarpobtomasevicuipolitika/ 

Елект. верзија: https://zavetine.wordpress.com/2012/07/13/
politikindodatakboskotomasevic/ 

*

(ИЗ ЗА О СТАВ ШТИ НЕ) Уобичајенеујдурме
Политике

… Очи глед но да ти ра жи По ли ти ки них из да ња па да
ју, из да на у дан, или да је не ко ову вр сту чла на ка по ру
чио, али за што? У ко је свр хе? И тзв исто ри ча ру „без дла ке 
на је зи ку“, и спо ме ну тој но ви нар ки, мно го би бо ље би ло, 

http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/11/24/%D0%BA%D0%B0%D0%B4-%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%88%D0%B0%D1%98%D1%82/
http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/11/24/%D0%BA%D0%B0%D0%B4-%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%88%D0%B0%D1%98%D1%82/
http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/11/23/novinar-po-b-tomasevicu-i-politika/
http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/11/23/novinar-po-b-tomasevicu-i-politika/
https://zavetine.wordpress.com/2012/07/13/politikin-dodatak-bosko-tomasevic/
https://zavetine.wordpress.com/2012/07/13/politikin-dodatak-bosko-tomasevic/
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да су про чи та ли ме мо а ре прин ца Ђор ђа Ка ра ђор ђе ви ћа, 
по себ но по гла вље „За бра њу ју ми улаз у двор“, или по гла
вље о окол но сти ма под ко ји ма је ухап шен принц Ђор ђе 
Ка ра ђор ђе вић… 

До бро би би ло да су, по ред све га оста лог, по ну ди ли и 
до ка зе за не ка ме ста у ма га зи ну.

Да ли су и тзв. „двор ски исто ри ча ри“ Ти то ва вре ме на 
па да ли на ова ко јеф тин, ћиф тин ски ни во?

Но во о сно ва на Фон да ци ја „Ми ха и ло Пе тро вић Алас“ у 
Бе о гра ду по се ду је ин тим ну пре пи ску прин ца Ђор ђа Ка ра
ђор ђе ви ћа, ко ја је ско ро век про ве ла на не ком од та ва на. 
Ин вен та ри шу ћи ту пре пи ску, уче ни ка и учи те ља, ни смо 
на и шли на „тврд ње“ из не те у члан ку спо ме ну тог ма га зи на.

Књи ге би, исто риј ске, тре ба ло пи са ти, на осно ву ис
црп ни јих ис тра жи ва ња и до ка за, зар не?

И но ви на ри и на уч ни ци би тре ба ло да бу ду опре зни ји 
у из ри ца њу оце на за ко је не ма до ка за. Ако су до ка зи прет
по став ке, ин си ну а ци је и ла жи – зар то мо же по мо ћи у ра
све тља ва њу лич но сти и исти не?

Ни ко ни је све та кра ва и за шти ћен од ис тра жи ва ња.
До зво ље но нам је да по сум ња мо у По ли ти ку, да се 

за чу ди мо, и упи та мо: Шта јој то тре ба?
Где смо тре нут но? Још увек у бе сов ским вр тло зи ма 

20. ве ка?
Упо ре ди те двор ско об ја шње ње, штам па но у По ли ти-

ци од 3. ма ја 1925. са члан ком „Геј ју на ци из срп ске про
шло сти“, штам па ном у Ма га зи ну По ли ти ке 20. фе бру а ра 
2011. и из ве ди те за кљу чак са ми.

Ка ква другачијаисторија! Мо лим вас, зар ни је реч 
о ис тој?

Видети више: https://sites.google.com/site/zaostavstina
rukopisna/nekdh/uobicajeneujdurmepolitike 

*

(ИЗ ЗА О СТАВ ШТИ НЕ) УвиноградуМих.
Петровића,ТопчидерскоБрдо/Павле
Поповић

АнђелијаЛазаревићева

I
„Срп ска књи жев на за дру га“ има ла је пот пу но пра во 

не са мо што је штам па ла ову књи гу не го и што је за тра жи
ла да се на пи ше пред го вор о пи сцу. Јер за што би пред го вор 
мо рао до ћи са мо код пи са ца ко ји су чу ве ни и има ју сво је 

https://sites.google.com/site/zaostavstinarukopisna/n-e-k-dh/uobicajeneujdurmepolitike
https://sites.google.com/site/zaostavstinarukopisna/n-e-k-dh/uobicajeneujdurmepolitike
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ме сто у књи жев но сти? Зар се та па жња не мо же ука за ти и 
мла ди ма ко ји ни су до шли до гла са а има ју вред но сти? У 
по себ ном слу ча ју на ше га пи сца зах тев је још ви ше оправ
дан. Пи сац ове књи ге има оди ста је дан леп та ле нат, и ка
ко из гле да, са мо су ње го ва из ван ред на скром ност и хуч не 
при ли ке у на шој књи жев но сти по сле ра та учи ни ле да он 
до сво је смр ти оста не не за па жен. Пи сац је де вој ка; то је, 
ако се мо же ре ћи, раз лог ви ше, или бар раз лог на ро чи те 
вр сте, за ова кву па жњу. Де вој ка је ова и лич но за слу жи ла 
ту па жњу, по мно гим ле пим осо би на ма ко је су је кра си ле. 
Уз то, она је кћи јед ног од на ших нај бо љих пи са ца. Нај зад 
она је умр ла; пре ма то ме, по гре шка не ће би ти ве ли ка ако 
јој се ука же ко ја част ви ше а ипак по за слу зи. Све су то 
раз ло зи да се ов де да сли ка ње ног жи во та и ра да.

Кћи Л. К. Ла за ре ви ћа, Ан ђе ли ја Ла за ре ви ће ва, ро ђе на 
је 3. ок то бра (по ста ром) 1885. у Бе о гра ду. На оца здра
вљем, она је од ро ђе ња би ла бо ле шљи ва. Отац јој је умро 
кад је она би ла је два у ше стој го ди ни; он се мно го бри нуо 
за сво ју де цу…

Видети више: https://sites.google.com/site/zaostavstina
rukopisna/pavlepopovic/uvinogradumihpetrovicatopci 
derskobrdo 

*

(Ал ма нах СУЗ) ШестЛазаревићевихСкерлића/
Белатукадруз

Бран ко Ла за ре вић, уче ник и на ста вљач, Скер ли ћев, 
до не кле, пи сао је о Скер ли ћу ка да је умро (мај 1914). То 
је био ње гов пр ви Скер лић. Дру ги Ла за ре ви ћев Скер лић 
на пи сан је у Бер ли ну, 1924, на по зив Срп ског књи жев ног 
гла сни ка. Тре ћег Скер ли ћа је Ла за ре вић на пи сао, опет, на 
по зив Срп ског књи жев ног гла сни ка, у Вар ша ви, 1934. Че
твр ти пут је Ла за ре вић пи сао о „го ро ста су на ше енер ги
је“, у Хер цегНо вом, 1963, по во дом пе де се то го ди шњи це 
смр ти Скер ли ће ве, на зах тев Бе о град ског уни вер зи те та. 
По пе ти пут се Ла за ре вић усу дио да се на свој на чин на
ђе, „пред Скер ли ће вим на чи ном ви зи ра ња и ин ту и ти ра ња 
на ше књи жев ноисто риј скосо ци јал нона ци о нал не гра ђе 
и ми сли свих на ших по ко ле ња осам на е стог, де вет на е стог 
и по чет ка два де се тог ве ка ко је је и кроз ко је је и ду бо ко 
рас ко пао, про ко пао, ка на ли сао и кроз јед но пет на е стак…

Видети више: https://sites.google.com/site/almanahsuz/
poll/prvasrpskarenesansa/nenaslovlenpost

https://sites.google.com/site/zaostavstinarukopisna/pavle-popovic/uvinogradumihpetrovicatopciderskobrdo
https://sites.google.com/site/zaostavstinarukopisna/pavle-popovic/uvinogradumihpetrovicatopciderskobrdo
https://sites.google.com/site/zaostavstinarukopisna/pavle-popovic/uvinogradumihpetrovicatopciderskobrdo
https://sites.google.com/site/almanahsuz/poll/prva-srpska-renesansa/nenaslovlenpost
https://sites.google.com/site/almanahsuz/poll/prva-srpska-renesansa/nenaslovlenpost
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*

(Ал ма нах СУЗ) P.S./Белатукадруз

Да ли су срп ски ре не санс и др Јо ван Скер лић, ко ји 
је у том раз до бљу за у зи мао јед но вр ло, вр ло зна чај но ме-
сто; на ро чи то оно про фе со ра енер ги је и бу ди те ља и во-
ђе јед не омла дин ске ге не ра ци је, ме ђу ко ји ма је би ло и вр ло 
бри љат них епи го на тог ре не сан сног до ба у ко ме су цве та ли 
сви цве то ви, до вољ но схва ће ни, схва ће ни на пра ви на чин? 
Од го вор је – не. За што?… Ова какв ка кав је, он је био јед на 
од во де ћих лич но сти оне на ше ве ли ке ре не сан се 1895–1920, 
у ко јој су би ле и та ко ве ли ке фи гу ре ка кве су Иван Ме штро-
вић, Ни ко ла Те сла, Јо ван Цви јић, Мо кра њац, и та ко да ље и 
та ко да ље до Пу пи на, Су пи ла, Па ши ћа, Апи са, Жив ка Па-
вло ви ћа и, ра ни је по ме ну тих у од но су на Скер ли ћа, и би ло 
их је још…

Видети више: https://sites.google.com/site/almanahsuz/
poll/prvasrpskarenesansa/postscriptum 

*

(Ал ма нах СУЗ) Сјајибедавеликана
бирократскекњижевности/Белатукадруз

Од у стао сам, мо рам од мах при зна ти, од скри ве ног и 
пра вог на сло ва овог ра да – Срп ски ре не сан сни ду хо ви – јер 
је мо жда од већ пре ши рок, а мо гао би би ти про ту ма чен и 
као пре тен ци о зан и не пре ци зан. „Ре не сан сни или уни вер
зал ни чо век Бал ка на и Ср би је, Све то зар Бр кић, пи ше о Ко
сов ском бо ју и о Џем су Џој су“, све до чи Вла де та Је ро тић, 
у књи зи Се ћа ња (Ars Li bri – За ду жби на Вла де те Је ро ти ћа 
– Бе ок њи га, Бе о град 2010, 99). До ста го ди на по сле од ла ска 
Све то за ра Бр ки ћа са овог све та, Је ро тић је осе ћао по тре бу, 
пи шу ћи по го вор за Бр ки ће ву књи гу Од сут ност, да по раз
го ва ра са при ја те љем ко га је во лео, сма тра ју ћи га, по ред 
оста лог, и за „Ре не сан сног срп ског чо ве ка“ (нав. дело, 102). 
Да ли у на шој кул ту ри и ли те ра ту ри има ре не сан сних…

Видети више: https://sites.google.com/site/almanahsuz/poll/
prvasrpskarenesansa/srpskirenesansniduhovibelatukadruz 

https://sites.google.com/site/almanahsuz/poll/prva-srpska-renesansa/nenaslovlenpost
https://sites.google.com/site/almanahsuz/poll/prva-srpska-renesansa/nenaslovlenpost
https://sites.google.com/site/almanahsuz/poll/prva-srpska-renesansa/srpskirenesansniduhovibelatukadruz
https://sites.google.com/site/almanahsuz/poll/prva-srpska-renesansa/srpskirenesansniduhovibelatukadruz
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*

(ПИ СМА) ВАСЕЉЕНСКИЧАСОПИС
(прикупљањеновцазаштампање)

Ја не мам илу зи је ни о све ту, ни о свом на ро ду ни о 
сво јој др жа ви. Али – шта мо гу?

Е, сад што се ти че, ожи вља ва ња ча со пи са ЗА ВЕ ТИ НА, 
ко ји би би ли штам па ни на па пи ру ма кар у 500 при ме ра ка. 
Ево, при ку пљам но вац за та кву јед ну иде ју, тра жим јеф
ти ног и по вољ ног штам па ра. Мо ја је иде ја да об ја вљу јем, 
ма кар че ти ри пу та го ди шње, ма кар у сим бо лич ним ти ра
жи ма, је дан ва се љен ски ча со пис, ча со пис бу дућ но сти – за 
по че так да то бу де ба рем из бор из 100 Бил те на Са зве жђа 
ЗА ВЕ ТИ НЕ, где би уз лин ко ве и оста ло, би ла од штам па на 
у це ли ни и пар ода бра них есе ја, пе са ма – пу бли ко ва них на 
ло ка ци ја ма Са зве жђа ЗА ВЕ ТИ НЕ. За што?

Видети више: http://70653dotcom.wordpress.com/
васељенскичасопис/

*

(ВА СЕ ЉЕН СКЕ НО ВИ НЕ) Спречена
отмачинаналогауредникаиуправника
СазвежђаЗАВЕТИНЕ…

Ја вља мо свим на шим при ја те љи ма, у Ср би ји, али и 
ши ром све та, тј. Пла не те Зе мље, да је од ју че, 8. ја ну а ра, 
по но во омо гу ће на по се та по пу лар ним веб сај то ви ма Са
зве жђа ЗА ВЕ ТИ НЕ уз по др шку Googlea.

Као што смо оба ве сти ли све на ше при ја те ље хит но 
баш на Бад ње ве че 2013. го ди не, оне мо гу ће ни су де сет веб 
сај то ва ЗА ВЕ ТИ НА, из раз ло га сум њи вих, не ра зум них.

Сај беркри ми нал ци су оне мо гу ћи ли де сет сај то
ва ЗА ВЕ ТИ НА, ко ји пред ста вља ју сво је вр сне елек трон
ске би бли о те ке срп ске књи жев но сти, или ча со пи се, или 
књи жев не сај то ве ко ји пред ста вља ју „књи жев ни ар хи пе лаг 
Бе ла ту ка друз“…

Ју че је ко нач но спре че но оти ма ње на ло га уред ни ка и 
управ ни ка Са зве жђа ЗА ВЕ ТИ НЕ, али – до кле?

Веб сај то ви уз по др шку Googlea су ве о ма ра њи ви, на
жа лост. За ми шље ни да бу ду мо сто ви из ме ђу нај у да ље ни
јих де ло ва на ше пла не те и нај ра зли чи ти јих кул ту ра, по не
кад, из раз ло га са мо сај бе ри ма зна ним, успе шни сај то ви 
се бри шу, нај че шће, или за у зи ма ју и пре у зи ма ју, као што 

http://70653dotcom.wordpress.com/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81/
http://70653dotcom.wordpress.com/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81/
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су се не ка да за у зи ма ле не по зна те зе мље. За у зи ма ју се уз 
по моћ нај мо дер ни је тех но ло ги је.

Што је нај чуд ни је, ка да сај бе ри сру ше и из бри шу је
дан ду го го ди шњи и му ко трп ни рад, ко ји пред ста вља ви ше 
не го под сти цај ни фонд за бу дућ ност – као да се ни шта ни
је до го ди ло.

Сај бе ри де лу ју из сво јих ђа вољ ских окри ља по ко зна 
чи јим на ло зи ма.

Ле тос и на Бад ње ве че на ме ти ха ке ра и оти ма ча на
ло га би ле су ЗА ВЕ ТИ НЕ и уред ник и осни вач ЗА ВЕ ТИ НА, 
а кроз ко ју не де љу то се мо же до го ди ти и дру гим пор та ли
ма, веб сај то ви ма, и елек трон ским ча со пи си ма. Јер, ва се-
љен ска и не по зна та сај бер хај ду чи ја де лу је као и онај бес по-
сле ни поп што не ма шта дру го да ра ди…

Видети више: http://m950.wordpress.com/2013/01/09/
спреченаотмачинаналогауредникаиу/

*

(ПИ СМА) ЗАВЕТИНЕнисусаме,
исподбарјакавашеидејесвечовечности
„Заветована“самија

Дра ги Ми ро сла ве,
Жао ми је због све га што се де ша ва са ЗА ВЕ ТИ НА МА од 

стра не гру пе ор га ни зо ва них кри ми на ла ца ко ји до бро зна ју 
шта ра де и шта им је циљ, а циљ им је не са мо оти ма ње 
или про сто кра ђа не ко ли ко сај то ва, већ мно го ду бље за ти-
ра ње јед ног ста ва, иде је и мо гу ре ћи Ми си је ко ју Ви, као уса-
мље ник, спро во ди те ево већ три де се так го ди на уз не ре дов ну 
по моћ рет ких по је ди на ца, а ко ли ко сам за кљу чи ла, нај ви ше 
су вам по ма га ли они ко ји вам ни су од ма га ли.

Све сни сте да сте сво јом уни кат но шћу озна че ни и то 
ка ко у по гле ду ра ри тет ног умет нич ког ства ра ла штва та-
ко и у по гле ду ван се риј ских лич но сних ква ли те та и тај 
знак, тај жиг одва ја вас од остат ка све та. Ако је за уте ху 
„да сте њи хо ви не би вас ни ку ша ли“. Ва ше ви зи о нар ство у 
по гле ду јед не дру га чи је, отво ре ни је и здра ви је, све тли је Ср-
би је не ко ме је за сме тао. Они су не са мо ва ма не го и сви ма 
на ма ко ји смо вам сво јим све мно го број ни јим при су ством 
да ли охра бре ња да ис тра је те, по сла ли знак да у Ср би ји тре-
ба да бу де и за у век оста не мрак, све про зо ре (и ва ше) тре ба 
за тво ри ти, за тр ти исти ну и…

Видети више: http://70653dotcom.wordpress.com/2013/01/
13/заветиненисусамеисподбарјакаваш/

http://m950.wordpress.com/2013/01/09/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%83/
http://m950.wordpress.com/2013/01/09/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%83/
http://70653dotcom.wordpress.com/2013/01/13/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%98%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%88/
http://70653dotcom.wordpress.com/2013/01/13/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%98%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%88/
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Прототип
ВАСЕЉЕНСКИХКЊИЖЕВНИХНОВИНА

(Избор,a)

(ВА СЕ ЉЕН СКЕ НО ВИ НЕ) КАФАУПЕПЕЛУ
ЦАРСТВА/Белатукадруз

Да „У ма ха ла ма исто ри је има слат ке ши ре“, ка ко ве
ли је дан од нај ве ћих жи вих пе сни ка Ру му ни је и зна ча јан 
европ ски пе сник, Мир ча Ди не ску, и да је у њи ма „цар / 
не ка вр ста ста ри јег бра та“, да су у тим ма ха ла ма исто ри је 
„све ти ња – сви ња и сви њац“ и да су фуд бал „Ње го ва ви
сост и Аугуст“, а Сло бо да „обич на глу пост, / за ма ја ва ње 
све ти не / и мли во уза луд“, уве ри ће се сва ки онај чи та лац 
ко ји је већ јед ном био ушао у Ла ви ринт цар ства Ни ко ла
ја Ча у ше скуа, чи та ју ћи из вр сне ме мо а ре Јо на Ми ха ја Па
ће пе, бив шег ше фа оба ве штај не слу жбе Ру му ни је, Цр ве ни 
хо ри зон ти.

Уве ри ће се по но во у то, чи та лац ако по но во бу де про
чи тао Ди не ску о ву пе сму Жде ро ња*:

*) Ову пе сму чи та лац мо же на ћи на клап ни књи ге Пи јан ство са 
Марк сом, у пре пе ву А. Пу сло ји ћа. Ова књи га је об ја вље на као пр ва 
у но во по кре ну тој еди ци ји „Felix Romuliana“. То је из бор из пе сни
штва Мир че Ди не скуа, ле ко вит из бор „про тив свих вр ста дог мат
ског пи јан ства“ (ка ко је при ме тио у пред го во ру С. Иг ња то вић). У 
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Иде жде ро ња и ка ши ком се ла ки да
цр кве на зво на он ср че без сти да
и цр кве он оре да за вла да па ни ка
жа ње их је зи ком ње го ва ме ха ни ка.
Знао је да ка же Грк онај, пра во:
не же ни се Тур ки њом – то је ђа во
и у Вла шкој, мој Бо же, ку ћу не зи дај,
у три је се ни про зо ри ће па сти, знај
јер до ћи ће Ку ма ни и Пе че не зи ови
све го ла ни шта ри ја и ма ли бо го ви
и на че лу вој ске, да му сви пу пак ви де
с Ве ли ком ку тла чом – наш Жде ро ња иде

(1989)

Видети више: http://m950.wordpress.com/песнико
песнику/кафаупепелуцарствабелатукадруз/ 

*

(ВА СЕ ЉЕН СКЕ НО ВИ НЕ) ОБИТНОМ
ПЕСНИШТВУ,ПОНОВО/БошкоТомашевић

Има ју ћи у ви ду при род но су се до ва ње пе ва ња и ми
шље ња, бит но пе сни штво сто ји ве о ма бли зу бит ног ми шље
ња, па га сто га од ре ђу је мо пре све га као пе смо ва ње ко је 
те ма ти зу је не са мо пи та ње о би ћу (Se in sfra ge) и, па ра лел но 
с тим, спро во ди пе ва ње о бит ном устрој ству са мог оп стан
ка ту би ћа (Da se in), већ, исто вре ме но, оно ка зу је и не што о 
од но су би ћа и пе смо ва ња те, за хва љу ју ћи истом за јед ни
штву са др жа ном у грч ком пој му lógosa, за сни ва су се до ва
ње с ми шље њем. У окви ру ре че ног од но са би ћа и пе смо ва
ња про ис хо ди ви ше чи ње ни ца од јед ном. Нај пре, тај од нос 
по ка зу је у ка квом се „сти ца ју“ на ла зе би ће и ка зи ва ње, из
но се ћи на ви де ло да се тај од нос у ра но грч ком ми шље њу 
по ве зу је са јед ном ре чи: lógos. Ова реч, на и ме, ка ко нас 
Хај де гер пот се ћа, го во ри ујед но ка ко име за би ће, та ко и 
име за ка зи ва ње. Тај од нос до но си нам ис ку ство о то ме ка
ко, с јед не стра не, сто ји ствар с ми шље њем, а ка ко, с дру ге, 
с пе смо ва њем. Оба про це са људ ске де лат но сти, пе смо ва ње 
и ми шље ње, из но се на ви де ло свој од нос с је зи ком. У том 

сво јој зе мљи, Ди не ску је ве о ма при хва ћен пе сник, као са мо још 
два име на: Ни ко ла је Ла биш и Ни ки та Ста не ску. Сва три пе сни ка 
су из ра жа ва ли но ви „по ет ски бунт и суд бин ски ду ел са ти ра ни јом 
иде о ло шког су же ња све сти и опа ким ре ци ди вом про леткул ти зма 
и бољ ше ви за ци је са ру мун ским бо ја ма“.

http://m950.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0-%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/
http://m950.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0-%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/
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њи хо вом од но су с је зи ком про ис хо ди на кнад но раз у ме ва
ње шта сто ји у би ти су се до ва ња пе смо ва ња и ми шље ња. И 
пе смо ва ње и ми шље ње на те ме љу ис ку ства с је зи ком из ла
жу би тан од нос ко ји по сто ји из ме ђу ства ри и ре чи…

Видети више: http://m950.wordpress.com/одабрано/
opstiuvodumojepesnickodeloboskotomasevic/zaborav
izvornogodredenjapoezijeboskotomasevic/pevanje
bitnogmisljenjaboskotomasevic/obitnompesnistvu
ponovoboskotomasevic/

* 

(ШИ БА ЊЕ) Почетак21.векаупоезији
иуметности/СандаРистић-Стојановић

Шта нам до но си 21. век ка да су по е зи ја и умет ност 
у пи та њу? За вла да ло је до ба ин тер пре та ци је, мо же се ре
ћи лу ди ло ин тер пре та ци је. Умет ност са ма по се би из гле да 
не до вољ на. Ту ма че ња, ин тер пре та ци је су го то во по ста ле 
про ду же так пе сме и умет но сти. За што је то та ко? Пи са ти о 
по е зи ји, о умет но сти, ту ма чи ти је, по треб но је, али го ми ле 
бес ко ри сних кри ти ка се пи шу о још бес ко ри сни јој и без
вред ној „умет но сти“. Раз ло зи за то су мно го стру ки. Је дан 
од њих ле жи и у не по зна ва њу Есте ти ке и Фи ло зо фи је ко ја 
нам ве о ма ја сно об ја шња ва са му су шти ну умет но сти…

Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/отпор/
pocetak21vekaupoezijiiumetnostisandaristic
stojanovic/

*

(Би бли о те ка ПРЕ ТЕК) Слаткатајна/изнових
рукописаЗоранаМ.Мандића

Бо же ко ли ко тр ке за чи сто том у овом
згу жва ном пр ља вом све ту у
на се љу бе лих ку ћа ко је се вр те око
Лир ске ку ће Б. С, у ко јој Мер кур
Ве не ра и Марс го лим оком ди ра ју у
срж и од у зи ма ју мир
са би ра ју се ћа ња на ту жне да не ка да се
је два че ка ла зо ра да се
ви ди ко је ће се ле чи ти ра не
Те шко је без Б. С. овом све ту ре ћи ДА чак у

http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/opsti-uvod-u-moje-pesnicko-delo-bosko-tomasevic/zaborav-izvornog-odredenja-poezije-bosko-tomasevic/pevanje-bitnog-misljenja-bosko-tomasevic/o-bitnom-pesnistvu-ponovo-bosko-tomasevic/
http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/opsti-uvod-u-moje-pesnicko-delo-bosko-tomasevic/zaborav-izvornog-odredenja-poezije-bosko-tomasevic/pevanje-bitnog-misljenja-bosko-tomasevic/o-bitnom-pesnistvu-ponovo-bosko-tomasevic/
http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/opsti-uvod-u-moje-pesnicko-delo-bosko-tomasevic/zaborav-izvornog-odredenja-poezije-bosko-tomasevic/pevanje-bitnog-misljenja-bosko-tomasevic/o-bitnom-pesnistvu-ponovo-bosko-tomasevic/
http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/opsti-uvod-u-moje-pesnicko-delo-bosko-tomasevic/zaborav-izvornog-odredenja-poezije-bosko-tomasevic/pevanje-bitnog-misljenja-bosko-tomasevic/o-bitnom-pesnistvu-ponovo-bosko-tomasevic/
http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/opsti-uvod-u-moje-pesnicko-delo-bosko-tomasevic/zaborav-izvornog-odredenja-poezije-bosko-tomasevic/pevanje-bitnog-misljenja-bosko-tomasevic/o-bitnom-pesnistvu-ponovo-bosko-tomasevic/
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%BE%D1%80/pocetak-21-veka-u-poeziji-i-umetnosti-sanda-ristic-stojanovic/
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%BE%D1%80/pocetak-21-veka-u-poeziji-i-umetnosti-sanda-ristic-stojanovic/
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%BE%D1%80/pocetak-21-veka-u-poeziji-i-umetnosti-sanda-ristic-stojanovic/
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ње го вој ку ћи НЕ
На по љу су пти це са обла ци ма и 
сен ка ма по че ле од бро ја ва ње 
до тре нут ка по ја ве 
Кон цер та из Ви је не
Ње го ве пре ми је ре на ово до ди шњем
Сај му књи га у Бе о гра ду

У Апатину, 14. августа 2012.

Видети више: https://sites.google.com/site/bibliotekaalas/
home/iznovihrukopisazoranamandica/slatkatajna

*

(ВИР ТУ ЕЛ НИ МУ ЗЕЈ) МАЛОИЗНАДПАТОСА/
РадивојШајтинац

Угљеши,банатскомветруикинескомзмају

Ле же ћи по ло жај ни је за жи ве. Бар не ова кав у ком те
ло као ко жно ко шта на ли бе ла ми ру је ле де ћи или ока ме њу
ју ћу не по мич ност. Уме сто оног ше та ју ћег ме ху ра, ли це са 
скло пље ним очи ма, су вим усти ма, но здр ва ма без ва зду ха, 
хлад ним шпи цом бра де, пра шња вим пра ме ном ко се. Али, 
овај је по ло жај је ди ни мо гућ, ов де и са да, јер све су сад ово 
пред ме ти, мр тва при ро да, те ло без то пло те и по кре та, без 
спра ва за зву ке ми ри се и до ди ре, без ика кве по тре бе и без 
ика квог осе ћа ја, кост у ме су, ме со под ко жом, ко жа по па
муч ној тка ни ни, тка ни на по др ве ним прит ка ма и да ска ма, 
гла ве ек се ра сра сле с тка ни ним и др ве том, кон ци, ни ти, 
па у чи на и ивер је, тро шне ма те ри је и мрач не пра зни не, ко 
би ре као да се за жи во та ов де, на све му ово ме, мо гло икад 
и ишта са ња ти. 

Сад је то не ка ко ја сни је, као све што је ја сни је јер сва
ка па и нај ма ња ја сно ћа ов де и са да не ма ни ци ља ни по во
да, ни сми сла ни раз ло га. Ово је одар.

Видети више: https://sites.google.com/site/zavetinevirtuelni
muzej/testimonials1/ugljesibanatskomvetruikineskomzmaju 
radivojsajtinac

https://sites.google.com/site/zavetinevirtuelnimuzej/ 

https://sites.google.com/site/bibliotekaalas/home/iz-novih-rukopisa-zorana-mandica/slatkatajna
https://sites.google.com/site/bibliotekaalas/home/iz-novih-rukopisa-zorana-mandica/slatkatajna
https://sites.google.com/site/zavetinevirtuelnimuzej/testimonials-1/ugljesibanatskomvetruikineskomzmajuradivojsajtinac
https://sites.google.com/site/zavetinevirtuelnimuzej/testimonials-1/ugljesibanatskomvetruikineskomzmajuradivojsajtinac
https://sites.google.com/site/zavetinevirtuelnimuzej/testimonials-1/ugljesibanatskomvetruikineskomzmajuradivojsajtinac
https://sites.google.com/site/zavetinevirtuelnimuzej/
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*

(ЦР ТЕЖ Л. Ш.) МАХАЊЕБОЛЕСНОМРУКОМ
/РадивојШајтинац

Ако ће те тек та ко бе сом ту жног ср ца
Или ср цем ту жног бе са
Оти ћи на ону стра ну не ја сно ће
Где се ви ше ни шта
Ни не чу је ни не го во ри
Где вла да нео се тљи ва ми ло сти ња
Где вам до чек на ис пра ћа ју
Већ при пре ма веч ни та јац

Видети више: http://zavetineplusultra.blogspot.com/2012/
08/mahanjebolesnomrukomradivojsajtinac.html

*

(ВА СЕ ЉЕН СКЕ НО ВИ НЕ) СРПСКИРАТНИ
ПОМЕНИК:Браничево1912–1918,II

НапоменаЗАВЕТИНА

Упр кос ве ли ком тру ду са ста вља ча и ис тра жи ва ча, ви
со кој пре по ру ци, ова књи га, штам па на у, на жа лост, сим
бо лич ном ти ра жу (500 пр.), го то во 100 го ди на доц ни је од 
спо ме ну тих тра гич них до га ђа ја, иг но ри са на је ка ко од 
нај ши ре јав но сти у Ср би ји, али и од ди рект них по то ма ка 
оних рат ни ка упи са них у овај По ме ник.

БројкеилиСтатистикајенеумољива

Пре у зе то са Ви ки пе ди је: Пре ма по пи су из 2002. би ло 
је 465 ста нов ни ка Ми шље нов ца, ско ро три пу та ма ње не го 
1910.

Тен ден ци ја па да при мет на је и у су сед ним се ли ма: 
Ље шни ца (536 ста нов ни ка, 1910), Се на (616), Му ста пић 
(1.721), Ра бро во (1.966). Пре ма по пи су из 2002. би ло је 
236 ста нов ни ка Ље шни це, 232 ста нов ни ка се ла Се на, 740 
ста нов ни ка Му ста пи ћа, 1.219 ста нов ни ка Ра бро ва.

За кључ ци су ви ше не го су мор ни. Се ло Кра ље ви не Ср
би је би ло је мно го ја че и ва жни је не го да на шња се ла, ко ја 
су углав ном у опа да њу и од у ми ра њу.

29. ав гу ста (2012), ка да смо, ви ше игром слу ча ја, 
пре гле да ли ову књи гу у јед ном од се ла Оп шти не Ку че во, 

http://zavetineplusultra.blogspot.com/2012/08/mahanje-bolesnom-rukom-radivoj-sajtinac.html
http://zavetineplusultra.blogspot.com/2012/08/mahanje-bolesnom-rukom-radivoj-sajtinac.html
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ви де ли смо и дру ге тра го ве опу сто ше ња, ре ци мо: пра ве 
пра шу ме уз оба ле Пе ка (Се на, Ље шни ца, Ми шље но вац). 
Се дам де се тих го ди на ми ну лог ве ка – ту су би ле ли ва де, 
са ла ши; ли ва де по ко ше не, одр жа ва не… воћ ња ци…

Раз го ва ра ли смо са осам де се то го ди шња ци ма; али они 
се сла бо се ћа ју име на рат ни ка из овог По ме ни ка. Тек по
не ког име на!!!

За бо рав је по гу бан. Ка ко да нас по шту ју на ши не при
ја те љи и крв ни ци кад ми са ми не по шту је мо сво је де до ве 
и пра де до ве?

Видети више: http://m950.wordpress.com/коментари/
српскиратнипоменикбраничево19121918ii/ 

*

(КО ВИ О НА) КОЛЕНИКЕ–ВРЕТЕНО?/
АлександарЛукић

Раз ми шља ју ћи о Сај му књи га у Бе о гра ду, ба ве ћи се 
ње го вим фе но ме ном, пре да ме ис кр сну ше не ка ну жна пи
та ња. Не мо гу отр пе ти, а да не ка жем ка ко та при ред ба већ 
де це ни ја ма, до да на шњих да на, под се ћа на ко чи ју при ви
ле го ва них ве се ља ка, пре то ва ре ну по не ја сним прин ци пи
ма са не за о би ла зним глав ним ју на ци ма од Ор га ни за то ра 
сај ма, Из да ва ча, Пи са ца, Уред ни ка, Тр го ва ца, чи та ла ца, до 
Слав не не и ме но ва не пу бли ке ко ја ме ђу њи ма, ва ља ре ћи, 
има нај и скре ни ју уло гу, до чим без ус те за ња и фо ли ра ња 
на са мом ула зу у са јам ку пу је јеф ти но, а по том, без сти да 
ли же уше ће ре ну ја бу ку. Сви су се на шли на оку пу, зби је ни 
је дан уз дру гог, те шко се ов де мо же рас по зна ти ко је ко? 
Осим ла жи… 

Видети више: http://zavetinekruna1.wordpress.com/2012/
08/31/коленикевретеноалександарлукић/ 

*

(КО ГИ ТО КЛУБ) NEMOPROPHÉTAIN
PATRIA(ПевцисаБајлон-сквераимојафрка
сањима)/МирољубТодровић

Зливолшебницинаделу

На па ди на сиг на ли зам, као и на сва ку аван гард ну по
ја ву, ни су би ли ни шта но во, ни шта из не на ђу ју ће. На па дан 

http://m950.wordpress.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-1912-1918-ii/
http://m950.wordpress.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-1912-1918-ii/
http://zavetinekruna1.wordpress.com/2012/08/31/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://zavetinekruna1.wordpress.com/2012/08/31/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
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је још од пр вог ма ни фе ста, као пе снич ка на у ка, па и пре 
то га као сци јен ти зам. На па да ли су га и они од име на, ко
ји ма ни је од го ва рао јер је ру шио њи хо ву пред ста ву о ли те
ра ту ри и умет но сти, раз но сио у па рам пар чад оно у шта су 
ве ро ва ли, и она ано ним на пи ска ра ла чи ја су име на по сле 
тог њи хо вог „зве зда ног тре нут ка“ од бра не на ше кул ту ре 
од „вар вар ског“ и „уби лач ког“ сиг на ли зма од ла зи ла бр зо 
и не по врат но у „пра ши ну ста рих но ви на“.

На па дан је од тра ди ци о на ли ста, јер је очи то био су
прот ста вљен тра ди ци о на ли зму не ги ра ју ћи сво јим де ли ма, 
сво јим ма ни фе сти ма у це ли ни и пот пу но вла да ју ћи тра
ди ци о на ли стич ки тренд ко ји се, у срп ској кул ту ри ше зде
се тих го ди на, оформ љу је у сво је вр сни по крет ари јер гар де 
и као там ни облак пре кри ва чи та ву књи жев ност пре те ћи 
да је, ако не пот пу но угу ши, оно бар уна за ди за ви ше де
це ни ја сво јом не ин вен тив но шћу, сво јом по кло нич ком 
ода но шћу ис тро ше ним мо де ли ма, сво јим хи сте рич ним 
от по ри ма пре ма сва кој но ви ни, екс пе ри мен ту, ис тра жи
вач ком на по ру, са вла да ва њу је зи ка дру га чи јим ме то да ма 
и ин стру мен ти ма, уво ђе њу у по е зи ју раз ли чи тих, па и не
је зич ких (у ужем сми слу) еле ме на та, итд… 

Видети више: https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/

*

(Ка нал ФИЛ ТРА) ШЕЛОГОВШТИНАили
белешкеповодомпетпесама/Белатукадруз

Књи га у ко јој су ове пе сме штам па не, сти гла је до нас, 
игром слу ча ја, са из ве сним за ка шње њем овог ле та, у вре
ме слу ђу ју ћих вру ћи на (Вин ко Ше ло га, Уз вод но, Topy, Бе
о град 2011). Сам аутор у про прат ном пи сму, на пи сао је 
(ша ле ћи се на свој ра чун) да је „мар ги нал на по ја ва, пе
снич ка усе де ли ца“, што је из ве сно „го ле шко пре те ри ва
ње“, оно на свој на чин упу ћу је на не што дру го. Не дав но 
смо ауто ра пред ста ви ли на Са зве жђу ЗА ВЕ ТИ НА из бо ром 
од не ко ли ко пе са ма, без ко мен та ра. Њи ма до да је мо и ових 
пет, уз на по ме ну…

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/политикаи
књижевност/тзвофицијелнасрпскакњижевнакрити/ 
испуњавањекњижевнеправде/шелоговштинаили 
белешкеповодомпет/ 

https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/
http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/%D1%82%D0%B7%D0%B2-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B5/%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%82/
http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/%D1%82%D0%B7%D0%B2-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B5/%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%82/
http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/%D1%82%D0%B7%D0%B2-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B5/%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%82/
http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/%D1%82%D0%B7%D0%B2-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B5/%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%82/
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*

(ПРО ТИВ О ТРОВ) СТРАВАИСРАМОТА:Књиге
изДворскебиблиотекебаченеуконтејнер

Ка ко се то ра ди у Ср би ји? То јест у На род ној би бли о
те ци Ср би је?

Пре ма пи са њу По ли ти ке: КњигеизДворскебибли-
отекебаченеуконтејнер

Не ма огре ше ња о За кон о кул тур ним до бри ма, ка же 
Вла ди мир Ше ку ла рац из На род не би бли о те ке Ср би је

„Сма трам да је ово не појм љив зло чин учи њен пре ма 
на шој кул ту ри и да књи ге из Двор ске би бли о те ке не сме ју 
и ни ка да ни су сме ле да се на ђу на ђу бри шту. Ове књи ге су 
сво је вре ме но од не те из Кра љев ске у На род ну би бли о те ку 
ка ко би се о њи ма во ди ло ра чу на, ка ко би се та мо чу ва ле 
и из ла га ле, а не да се от пи шу као ста ри па пир“, ис ти че 
Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић.

Видети више: http://zavetine.wordpress.com/подигнута
рампа/страваисрамота/

*

(ВЕ ЛИ КО ВРА ЋА ЊЕ) ИзБележницаЈелене
Бодражић

Мојеписање

Ја сам др во, ко је је из ра сло из мла ди це, ви со ко др во 
са ду гим вит ким гра на ма чи је је ко ре ње ду бо ко уса ђе но у 
зе мљу Ср би ју и ње ну крв.

Мо је гра не се пру жа ју ка чи та вом све ту, ка не бу, ка 
љу ба ви зе маљ ској и оној дру гој…

Видети више: http://kamenipecatneolita.wordpress.com/
jelenabodrazic/izbeleznicajelenebodrazic/ 

*

(АМ БЛЕМ ТАЈ НОГ ПИ СМА СВЕ ТА)                   
ФАТАМОРГАНАКОМПЛЕКСАСПАСОВО

… Да ли ми је Бог по слао Фа та мор га ну Ком плек са 
Спа со во да би по след ње го ди не мо га жи во та ста вио на нај
ве ћа мо гу ћа ис ку ше ња?

http://zavetine.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://zavetine.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://kamenipecatneolita.wordpress.com/jelena-bodrazic/iz-beleznica-jelene-bodrazic/
http://kamenipecatneolita.wordpress.com/jelena-bodrazic/iz-beleznica-jelene-bodrazic/
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По не ка да ми се чи ни да ћу и на дру гом све ту са ња
ти Му зеј не мо гу ћег ра та ра, ако не успем да га осну јем на 
овом.

Тре ће из да ње Му зе ја немогућег ра та ра би ло је при
пре мље на за штам пу сре ди ном је се ни 1999. го ди не. Из 
фи нан сиј ских раз ло га ни је об ја вље на кра јем исте го ди не.

Сам на слов књи ге је ве о ма при вла чан; мо гао би, јед
но га да на, би ти и на зив но вог ча со пи са.

То је пр ва књи га мо јих об ја вље них есе ја; сва три из
да ња се раз ли ку ју. Мо гу ће да ће се и че твр то из да ње, ако 
јед но га да на до ње га до ђе, раз ли ко ва ти од овог тре ћег; али 
је са свим си гур но, да ће ово тре ће би ти осно ва или је згро 
за сва бу ду ћа. То је пр ва мо ја књи га ко ја је до жи ве ла и тре
ће из да ње.

Пр во из да ње је има ло сво ју адре су.
Би ло је упу ће но –
Не по зна тим и по зна тим.
Да на шњим и бу ду ћим.
Пле ме ни тим. Па мет ним. Бо га тим.
Пред у зи мљи вим и да ле ко ви дим. Ви зи о на ри ма.

И оним нај не знат ни јим.
Жи ви ма и мр тви ма.
Срп ском ра та ру и плу гу.

Видети више: https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/
arhivuosnivanui/utraganuzapogodnimpodneblemzamuzej 
podvedrimnebom/fatamorganakompleksaspasovo 

*

(ВА СЕ ЉЕН СКЕ НО ВИ НЕ) КАФКИНА
ФОНТАНА:Изабранепесме/ЗоранМ.
МАНДИЋ

Улизицелижулажнелизалице

Ме ђу нај јед но став ни јим ре чи ма
на ла зи се реч хар ти ја
не ки хар ти и ја
ла ко по зла ће на сен ка што се
пре ви ја
пре ви и ја
из ну тра као из мра ка
рас ко ра че ног на сред со бе за стр те
хар ти јом

https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/arhiv-u-osnivanu-i/utraganuzapogodnimpodneblemzamuzejpodvedrimnebom/fatamorganakompleksaspasovo
https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/arhiv-u-osnivanu-i/utraganuzapogodnimpodneblemzamuzejpodvedrimnebom/fatamorganakompleksaspasovo
https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/arhiv-u-osnivanu-i/utraganuzapogodnimpodneblemzamuzejpodvedrimnebom/fatamorganakompleksaspasovo
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Не ма баш ква ли тет ног вре ме на за
пи са ње
по пу сти ли су по ве зи на про шлом
раз гла ви ле ал ке на лан цу са да шњег
Ве тар рас пи ру је за штит не бе де ме
ве ли ких и ма лих ку ти ја
гор љи ви јих од кар то на По тем ки но вих
Ва тре са ви ле вра то ве на стра ну
та ко да за мр ше не го ре јед на дру гу
На сред ули це цви ли оглад не ли пас
кр пе љи до ку су ру ју ње го ву раз бла же ну крв
а он не мо ћан да ур ли че дрх ти из ме ђу
си ре на во зо ва ко ји од ла зе…

Видети више: http://m950.wordpress.com/песнико
песнику/кафкинафонтанаизабранепесмезоран/ 

*

(ВА СЕ ЉЕН СКЕ НО ВИ НЕ) НЕСТВАРНИ
ОКВИРИЕСЕЈИСТИЧКОГУМАНДИЋЕВОЈ
ЛИРИЦИ/ДушанСтојковић

Пе сме за наш из бор пре у зе ли смо из не коли ких по
след њих Ман ди ће вих збир ки: Не стварни шта фе лај (2005), 
Ма ли (п)огле ди (2006), Бог у про дав ни ци огле да ла (2010) и 
Оквир (2011). Једну од њих – по след њу на ве де ну – схва
ти ли смо она ко ка ко она је ди но и мо же би ти ра зу мље на 
до кра ја – као по е му или ма ли, ком пакт ни, еп те је сто
га до но си мо ис це ла. Пе сма ма смо при кљу чили и крат
ке про зне тек сто ве, ми ниесе је и пе сме у про зи, осо бе но 
лир скопро зно шти во, ман дићев ско по све му, жан ров ски 
не у хва тљи во и до кра ја нео д ре дљи во, ко је ко ре спон ди ра 
са ње го вом чи стом по е зи јом и то та ко да се мно го број ни 
ова кви тек сто ви обич ним ком по зи ци о ним ре ор га ни зо ва
њем мо гу „пре ме сти ти“ у пе сме, а да не из гу бе ни шта од 
сво је вред но сти…

Видети више: http://m950.wordpress.com/песнико
песнику/кафкинафонтанаизабранепесмезоран/
нестварниоквириесејистичкогуманд/ 

http://m950.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD/
http://m950.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD/
http://m950.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%98%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4/
http://m950.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%98%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4/
http://m950.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%98%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4/
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*

(Ка нал ФИЛ ТРА, Ме та фи зи ка у бе лом оде лу)
МЕЛАНХОЛИЈА:ВАРИЈАЦИЈЕ/М.Л.

… Но вин ски чла нак, у су шти ни, не мо же за ме ни ти 
не по сред но све до чан ство.

При пре ма ју ћи су срет са Цр њан ским, пок. проф. Бан
дић ме је за мо лио да са ста вим круг пи та ња за пи сца. За
што је за мо лио ме не? Да ли за то што је мој се ми нар ски рад 
оДнев ни ку о Чар но је ви ћу сма трао успе шним? За што ни је 
пре пу стио оста лим сту ден ти ма да пи сца ди рект но пи та ју 
оно што их за ни ма? Не знам. При хва тио сам здра во за го
то во и са ста вио пе де се так пи та ња – Цр њан ски је углав ном 
са мо на та мо ја пи та ња од го ва рао. Ве ли ка са ла Је да на е
сти ца бе ше пу на сту де на та, и дру гих по што ва ла ца та лен та 
М. Цр њан ског. По сле су сре та, проф. Бан дић је са Цр њан
ским оти шао у свој ка би нет. Ни ког од сту де на та ни је по
звао. Ни ме не.

Три го ди не по сле то га, Ми лош Цр њан ски је умро. Се
ћам се то га по по дне ва; бе ше ла па ви ца. Ни сам оти шао на 
спро вод. Про фе сор Бан дић је над жи вео Цр њан ског осам
на ест го ди на…

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/
метафизикаубеломоделу/меланхолијаваријације/ 

*
(Еди ци ја ЦАР СКИ РЕЗ: Ру ска по е зи ја)
МаријанаКолосова(1903–1964)

По што је 1949. го ди не Шан гај пао у ру ке ки не ских ко
му ни ста, По кров ски и Ко ло со ва бе же, нај пре на Фи ли пи не, 
ода тле у Бра зил и, на по кон, 1957. го ди не до ла зе у пре сто
ни цу Чи леа Сан тја го да Чи ле, где жи ве си ро ма шким жи во
том. Има ли су би бли о те ку од че ти ри хи ља де ру ских књи га 
ко је су би ле је ди ни њи хов име так и ко ју су из најм љи ва ли 
ма ло број ним ру ским чи та о ци ма. Ма ри ја на Ко ло со ва је 
умр ла 6. ок то бра 1963. го ди не и са хра ње на у пред гра ђу 
Сан тја га да Чи леа Пу ен те Ал ту. На гро бу, на ко јем сто ји 
„ру ска на ци о нал на пе сни ки ња“, уре за ни су ње ни сти хо ви: 

Смрт ни смо и ти, и ја.
Скло пи мо умор не ве ђе.
Ал жи ви мо ја Ру си ја.
И са да – и на век ће.

http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83/%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5/
http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83/%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5/
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Ар се ниј Не смје лов је пи сао да су сти хо ви Ма ри ја не 
Ко ло со ве пре све га гра ђан ски. Це ни ли су је у хар бин ској 
пе снич кој око ли ни – пе сни ци Пе ре ле шин, Ача јир, и дру
ги… (В. Ја гли чић)…

Видети више: https://sites.google.com/site/edition
sectiocaesarea/ruskapoezija/marijanakolosova19031964 

*

(Мај дан БО ДЛЕР) Измеђумитарења
чудовиштаиуметностибудућности/
АлександарЛукић

… Ме ни ни је би ло по треб но да по зајм љу јем сти хо ве 
из древ них пе са ма Ср ба, Ру са или Ки не за, да бих ствар
но из ра зио исти ну. Имао сам стр пље ња да са че кам да ме 
про бу ди цве та ње кром пи ра. А по том да спо знам да сва ко 
уса мље но др во пре ко ре ке на бре гу, на па ди на ма ка ди фе
ним, ја сни је је од сто ти на књи га пе сни ка ко је су мла ди ћи 
про гу та ли у мла до сти, ра чу на ју ћи и књи ге оних ко је исто
ри ча ри по е зи је свет ске, европ ске и на ци о нал не убра ја ју у 
ва жни је. Уса мље но ста бло пре ко ре ке на бре гу ни је би ло 
са мо од оног тре нут ка ка да сам га об у хва тио по гле дом и 
уду био се у ње га. Са мо ћа ме је го ни ла да по ста вљам и од
го ва рам на пи та ња. Кад пе сник мо же да пи ше све, о све му, 
за што да пи ше ко је шта? По сто ји про грес ду ше, и у ње га 
се мо ра мо по у зда ти до кра ја. Оно што је у срп ској или бал-
кан ској по е зи ји би ло ле по и при ма мљи во, тре ба и мо ра да се 
за ме ни и ис ти сне са мо не чим леп шим и та ко да ље све леп-
шим од леп ше га до у веч ност! Пе сник на овом све ту мо ра 
да зна да има ба рем не ко ли ко све до ка ко ји има ју мно го 
при ја те ља, али да ње го ва пат ња не ма при ја те ља.

Ме не не оду ше вља ва ко лек тив ни на пор за усто ли че
њем тзв. ве ли ког умет ни ка. Та бле да кон ту ра обез ду хо вље
но сти, има ал тер на ти ву. Поезијубезданеуметности.

Ако пе сник не из ра жа ва исти ну, он да ту не мо же би ти 
го во ра о ства ра лач кој лич но сти…

Видети више: http://majdanbodler.blogspot.com/2012/09/
blogpost.html 

https://sites.google.com/site/editionsectiocaesarea/ruska-poezija/marijanakolosova1903-1964
https://sites.google.com/site/editionsectiocaesarea/ruska-poezija/marijanakolosova1903-1964
http://majdanbodler.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
http://majdanbodler.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
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*

(Ор ке стар СУЗ: Цје ло му дри ја) УЗНЕМИРЕНЕ
ВОДЕИЗАПОВРШИНЕРАЉЕНОГОГЛЕДАЛА
(ЧитајућиПесоа)/СуТанасковић

„Не же ле ти све, зна чи до ве сти све у пи та ње“, ре као је 
јед ном је дан фран цу ски фи ло зоф – XX век. Пе сник се пи та 
и све до во ди у пи та ње. Чо век је би ће же ље ро ди те ља да чо
век бу де, па ка сни је он на ста вља да же ли да бу де, и то це лог 
жи во та. Да бу де Лич ност. „Би ћу оно што же лим да бу дем. 
Али тре ба да же лим да бу дем оно што ћу би ти.“ Му чан пут 
до Лич но сти и Пе соа осе ћа по ку ша ва ју ћи да се про на ђе и 
из ван ње? А пре зи ме Пе соа зна чи Лич ност. Да ли је мо гу
ће про на ћи се бе и из ван се бе, мо жда у соп стве ном од ра зу 
иза огле да ла. Сум ња ин те лек ту а ли зма? Ка ко ис пра зни ти 
мо зак и ра зум при ве сти уму кроз ср це? Пе соа се од ри че 
же ља, осим „же ља ства ри што по сто је, а не вре ме на ко је их 
ме ри“. Оне су ипак при сут не, али обо је не че жњом…

Видети више: https://sites.google.com/site/orkestarsuz/
home/orkestar/uznemirenevodeizapovrsineuramljenog 
ogledala

*

(ОркестарСУЗ)NEMOPROPHÉTAIN
PATRIA(ПевцисаБајлон-сквера)/Мирољуб
Тодоровић

КЛИ КЕРШТРИ КЕ РАЈ ЈА СМИ НЕ ЛУ КИЋ
ЕПИ ГОН СИГ НА ЛИ ЗМА
„ОТ КРИ ЋЕ“ СЛО БО ДА НА РА КИ ТИ ЋА

Видети више: https://sites.google.com/site/orkestarsuz/
knizevnafiloksera/pevcisabajlonskveraimojafrkasanjimami
roljubtodorovic

*

(ПО СЕБ НА ПО РО ДИЧ НА ЗА ВЕ ТИ НА:              
до бит ни ци књ. на гра де ЗА ВЕ ТИ НЕ) КРИТИКА
ИОДГОВОРНОСТ/ЈованПејчић

Сме ли се као кри тич ки узе ти текст из ко јег се, те о риј
ски и ло гич ки, не мо же из ве сти по јам књи жев не кри ти ке?

https://sites.google.com/site/orkestarsuz/home/orkestar/uznemirenevodeizapovrsineuramljenogogledala
https://sites.google.com/site/orkestarsuz/home/orkestar/uznemirenevodeizapovrsineuramljenogogledala
https://sites.google.com/site/orkestarsuz/home/orkestar/uznemirenevodeizapovrsineuramljenogogledala
https://sites.google.com/site/orkestarsuz/knizevna-filoksera/pevcisabajlon-skveraimojafrkasanjimamiroljubtodorovic
https://sites.google.com/site/orkestarsuz/knizevna-filoksera/pevcisabajlon-skveraimojafrkasanjimamiroljubtodorovic
https://sites.google.com/site/orkestarsuz/knizevna-filoksera/pevcisabajlon-skveraimojafrkasanjimamiroljubtodorovic
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До пој ма кри ти ке не ће се, ме ђу тим, до спе ти уко ли ко 
осно ви цу или са му су шти ну кри тич ко га тек ста не гра ди 
(уко ли ко у из град њи ове осно ви це не су де лу је) јед на ја сна 
и стро га свест о то ме шта је кри ти ка и ка да кри ти ка је сте.

По гле дај мо из бли за до ба у ко јем жи ви мо. Шта ће мо 
ви де ти?

Два де се то сто ле ће не по зна је је дин ствен, тач но опи
сан, сви ма ра зу мљив и од свих при хва ћен по јам књи жев не 
кри ти ке. Два де се ти век, на про тив, ка рак те ри ше јед но го
то во ани мал но мно же ње док три на о кри ти ци – док три на 
ко је, као да ни су по сре ди иде је већ ми кро би и ће ли је, не 
пре ста ју да се ме ђу со бом гло же и про жди ру…

Видети више: https://sites.google.com/site/posebna
porodicnazavetina/dobitniciknizevnihnagradazavetina/
kritikaiodgovornostjovanpejcic 

*

(ХО МОЉ СКИ МО ТИ ВИ) ОБЈАШЊЕЊЕ/
М.Лукић

АЛ БУМ СЛИ КА, фор ми рао сам од сли ка ко је сам по
се до вао но вем бра ме се ца 1979. го ди не, ка да сам имао пу
них 29 го ди на: та да сам ста но вао у гар со ње ри са мач ког 
хо те ла у Ду бро вач кој ули ци, у Бе о гра ду. Ра дио сам, као 
би бли о те кар (у бли зи ни). Ле ген де уз сли ке до вр шио сам 
19. но вем бра 1979. го ди не. За што сам то учи нио? Знам да 
сам све то ста вио у је дан ве ли ки ко ве рат и за тво рио га, 
и од ло жио на нео д ре ђе но вре ме, као што сам имао оби
чај да од ла жем и сва ку од бе ле жни ца, ка да бих је ис пу нио 
бе ле шка ма.

Тај ко ве рат сам отво рио кра јем ле та, као по оби ча ју, 
тра га ју ћи за не чим дру гим. Сли ке су са чу ва ле, за у век, не
што што би ина че при па ло без да ну за бо ра ва.

Сли ке јед ног пе ри о да (1899–1977). Ле ген де уз сли ке 
се за вр ша ва ју кон ста та ци јом: „То је све“, али ја знам да је 
то са мо хи ља ди ти део све га…

Видети више: http://homoljskimotivi.blogspot.com/2009/
01/blogpost_19.html 

https://sites.google.com/site/posebnaporodicnazavetina/dobitnici-knizevnih-nagrada-zavetina/kritikaiodgovornostjovanpejcic
https://sites.google.com/site/posebnaporodicnazavetina/dobitnici-knizevnih-nagrada-zavetina/kritikaiodgovornostjovanpejcic
https://sites.google.com/site/posebnaporodicnazavetina/dobitnici-knizevnih-nagrada-zavetina/kritikaiodgovornostjovanpejcic
http://homoljskimotivi.blogspot.com/2009/01/blog-post_19.html
http://homoljskimotivi.blogspot.com/2009/01/blog-post_19.html
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*
(ЗА ВЕ ТИ НЕ Али не ја): ПУТПРЕМАДРУКЧИЈОЈ
СРБИЈИ:Одабранаместа

… Да би се сте кло име у књи жев но сти у тзв. дру гој 
и тре ћој Ср би ји ни је ви ше нео п ход но пи са ти до бре књи
ге. До вољ но је да сте на пи са ли књи гу о ко јој ће пи са ти на 
сав глас ве чер ња и жу та штам па, на ко јој ће слав ни пи сац 
мо ћи да спа ва! Ко ли ко је сла ве у Ср би ји на тај на чин, без 
сум ње не пра вед но, сте че но?

Али Ср би ја мо ра да од го во ри на то ли ка дру га пи та
ња. Па и на пи та ње пра вед но сти, ма кар и прав да не би ла 
пот пу на, јер из гле да да је та ква не мо гу ћа. Оног тре нут ка 
ка да је Ср би ја по ста ви ла исто ри ју на пре сто уме сто Бо га, 
кре ну ла је пре ма не че му вар вар ском и не свом. И она је 
још увек на том пу ту. 

Та ква Ср би ја оне мо гу ћу је са му се бе, ону бо љу, 
друк чи ју…

Видети више: http://zavetinealineja.blogspot.com/2010/03/
blogpost_25.html 

*

(ВЕ ЛИ КО ВРА ЋА ЊЕ) Удолинизидова,књига
А.Лукићанаенглеском

(По след ње по гла вље по е ме У до ли ни зи до ва)

TheSpeechontheFieldoftheMars

How far did I co me? You are gi ven only one chan ce to 
le arn how the sto nes spe ak.

He was gi ven the chan ce to be li e ve and to fol low his te
ac hing. To know how to fall out of the nest li ke a fe at her less 
young bird. That kind of the idler only knows how to nar ra te.

Scram! Ar cha e o logy, oh, unk nown! Glo omy hi story. Au
tumn smud gi er than the wa ter co lors. It thre ats. Man is wal
king all over the world brin ging his sha dow with him. Ta ught 
to nar ra te. He had let it scre ech li ke an aged bo ne. It lo oks li ke 
a ro o ster go od for the so up. It is re pe a ting the ex pe ri en ces we 
ga ve up on. It is sput te ring li ke sto nes, sho wing the wo unds 
and the te eth that ca u sed the wo unds. I had years to re con ci le 
the ex tre mes that con tra dic ted li ke the kni fe with two bla des.

Видети више: http://kamenipecatneolita.wordpress.com/
udolinizidovaknjigaalukicanaengleskom/ 

http://zavetinealineja.blogspot.com/2010/03/blog-post_25.html
http://zavetinealineja.blogspot.com/2010/03/blog-post_25.html
http://kamenipecatneolita.wordpress.com/u-dolini-zidova-knjiga-a-lukica-na-engleskom/
http://kamenipecatneolita.wordpress.com/u-dolini-zidova-knjiga-a-lukica-na-engleskom/
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*

(АЛ ТЕР НА ТИВ НА ИСТО РИ ЈА) УДБ-ајепобила
елитууемиграцији/ИванаЦветковић

– Пр ви на ли сти за од стрел на шли су се уред ни ци ли
сто ва и ча со пи са, пи сци ан ти ко му ни стич ких пам фле та 
или углед ни по слов ни љу ди – ка же Ка ла бић ис ти чу ћи да 
тај ним аген ти ма ни су би ле ин те ре сант не ка фан ске па три
о те ко је су евен ту ал но вр бо ва ли да за њих шпи ју ни ра ју. 

Жр тве су, ка ко пи ше у књи зи, уби це обич но са че ки ва
ле у ста ну, но ћу, ка да су до ла зи ле са ме, док је за уби ја ње 
ко ри шће но ис кљу чи во хлад но оруж је, јер је би ло ва жно да 
се „те ло жр тве уна ка зи и из мр цва ри“. 

Ка ла бић прет по ста вља да је УДБа зва нич не тај не 
аген те пре ста ла да ко ри сти на кон слу ча ја екс трем ног ле
ви ча ра Вла де Дап че ви ћа, ко јег су аген ти тај не по ли ци је у 
са рад њи са ру мун ском тај ном слу жбом Се ку ри та те ом оте
ли у Бу ку ре шту. Том при ли ком уби је на су дво ји ца Дап че
ви ће вих пра ти ла ца.

Видети више: http://alternativnaistorija.blogspot.com/2012/
09/udbajepobilaelituuemigracijiivana.html 

*

(Гру па ЗА ВЕ ТИ НЕ) БАСНАОМУДРОСЕРИМА/
РадивојШајтинац

Ма ло, ма ло па ето ти не ки од њих да у по во ду Свог ис
фо ли ра ног са мо за ма ра ња про збо ре ко ју о ис трај но сти, ин
спи ра цји, од ле жа ва њу и ти ма ре њу спрам хи пер при дук ци
је и оних ко ји пи шу сва ко днев но. Да се раз у ме мо, та дру га 
крај ност, скри бо ма ни ја, по сто ји и те шко је уни шти ва, али 
кад год се тре ба са др жај но по све ти ти ин тро спек ци ји и са
мо про су дји ва њу он да је то као код оно га о ду жно сти, од
мах нам на ум пад ну дру ги.

Видети више: http://1983z.wordpress.com/ 

http://alternativnaistorija.blogspot.com/2012/09/udba-je-pobila-elitu-u-emigraciji-ivana.html
http://alternativnaistorija.blogspot.com/2012/09/udba-je-pobila-elitu-u-emigraciji-ivana.html
http://1983z.wordpress.com/
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*

(АМ БЛЕМ ТАЈ НОГ ПИ СМА СВЕ ТА) NEMO
PROPHÉTAINPATRIA/МирољубТодоровић

Б.А.П.бежиубарок

Тај сме шни, ми зо ни стич ки страх од ма ши не и ду
ше бри жни штво над то бо же угро же ним ху ма ни змом и 
„искон ским људ ским вред но сти ма“ у осно ви је свих по
то њих на па да тра ди ци о на ли ста и нео тра ди ци о на ли ста на 
сиг на ли зам. Та ко ће глав ни за го вор ник, ан то ло ги чар и ду
хов ни вођ тра ди ци о на ли ста Бог дан А. По по вић исте го ди
не те а трал но из ја ви ти: „Од би јам да ову умет ност при мим, 
да је усво јим, да се њо ме ба вим. Не ћу чак ни да знам за 
њу. (…) Ра ди је ста вљам на гла ву на пу де ри са ну пе ри ку с 
лок на ма, обла чим чип ка сту ко шу љу са жа бо ом, пр слук и 
огр тач, на вла чим пот ко ле ни це са под ве зи ца ма и при зна
јем: Одох ја на траг у ба рок!“

Видети више: https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/
nikolajovanovic/odiznenadnogbola/nemoprophetain 
patriamiroljubtodorovic 

*

(ПИ СМА) МИРОСЛАВЉЕВО,Мера/
СлободанБранковић

По што ва ни,
У ноћ ном ауто бу су, при сла бој све тло сти, пре гле да вах 

пи сме не сту де на та с Ко со ва, на пу ту с ју га на се вер. Не где, 
љу ди у ду бо ким чи зма ма и оруж јем пу ним му ни ци је, за у
ста ви ше, из ве до ше и пре тре са ше до го ле го же. Бе ху бе сни 
на ме не, јер не на ђо ше ни шта.

Кад пре ђо смо има ги нар ну гра ни цу, пр во ме сто на ко
је на и ђо смо, не зна дох ко је, али ја ре кох не ко ме скри ве
ном ис под мог рас це пље ног се ди шта: МИ РО СЛА ВЉЕ ВО, 
ако и то, у да љи ни, бе ше Ср би ја.

Из тог хро но ло шког бе ле га је и по све та Го спо ди ну 
Ми ро сла ву Лу ки ћу под име ном Ме ра…

Видети више: http://70653dotcom.wordpress.com/2012/09/
27/мирослављевомераслободанбранкови/ 

https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/nikola-jovanovic/od-iznenadnog-bola/nemoprophetainpatriamiroljubtodorovic
https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/nikola-jovanovic/od-iznenadnog-bola/nemoprophetainpatriamiroljubtodorovic
https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/nikola-jovanovic/od-iznenadnog-bola/nemoprophetainpatriamiroljubtodorovic
http://70653dotcom.wordpress.com/2012/09/27/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8/ 
http://70653dotcom.wordpress.com/2012/09/27/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8/ 
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*

(ШИ БА ЊЕ) БОЖЈАВИЗУРА/Мирослав
Тодоровић

…Другастранавидела

Са чу вај те зе ле но др во у ср цу,
и мо жда ће на ње га сле те ти пти ца пе ва чи ца!

ДОК сам по све ту и свој жи вот тра жио
И не зна ју ћи но сио сам у се би ове пре де ле
У ме ни је жи вео воћ њак по над род не ку ће
Мо трио сам кроз те пеј за же
С обе стра не све тло сти
Пеј за же ли ца зе мље све та овог
Са да у за ви чај ном пеј за жу
С ис ку ством жи во та ко јем не тре ба ју ре чи
Спо зна јем са вр шен ство ти ши не у род ној ку ћи
Ку ћа пра зна пу на са мо те
У воћ њак сти гли но ви жи те љи
Ме ђу ста бли ма ја бу ка и јошт жи вих успо ме на
Бу ја на род шу ме
Ви о ре се бре зи це гра на ба грем
И храст је ов де на шао ста ни ште…

Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/o/
божјавизурамирославтодоровић/

*

(Би фе „БРИ О НИ“) УззбиркуПакаоМилисава
Миленковићауиздању„Браничева“,
Пожаревац1969.године

Ср бо љуб Ми тић

Иако се фак ту ром чи ни не што хер ме тич ка Ми лен
ко ви ће ва по е зи ја се од ли ку је ис тан ча ном ру стич но шћу и 
чвр сто је ве за на за по ет ске про сто ре род ног кра ја. Ско ро у 
сва кој ње го вој пе сми спон та но и упе ча тљи во се ја вља ју рас
ко шни то но ви за ви чај них ин спи ра ла, иза тка ни од ча ро ви
тог та јан ства и ми стич но сти по ет ског би ћа сти шке рав ни це.

Ми лу тин Срећ ко вић 

Пе снич ка књи га Ра не Ми ли са ва Ми лен ко ви ћа 
има у сво јим нај бит ни јим ме та фо рич ким и мо тив ским 

http://zavetineaneks.wordpress.com/o/%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/
http://zavetineaneks.wordpress.com/o/%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/
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опре де ље њи ма јед ну из ра зи то згу сну ту емо ци о нал ност, из 
ко је из ви ру основ ни то но ви ње не ин спи ра ци је. Ту емо ци
о нал ност Ми лен ко вић пре во ди у је зик по е зи је…

Ран ко Ри со је вић

Све до ци смо јед не чуд не по ја ве – да љу ди ко ји жи ве 
пот пу но нор мал ним гра ђан ским жи о том ства ра ју умет
нич ка де ла нон кон фор ми стич ка, да кле, у не ку ру ку, бун
тов нич ка, из ра жа ва ју ћи на тај на чин, екс пли ци те, сво је 
уну тра шње про клет ство. Оту да за „чи нов ни ке сва ки да
шњи це“ мо же се услов но ре ћи да су чи нов ни ци па кла јед
не оту ђе не стан дард ци ви ли за ци је…

Видети више: http://zavetinebr1.wordpress.com/2012/09/
26/уззбиркупакаомилисавамиленков/ 

*

(ЗЛАТ НИ РА СУ ДЕ НАЦ) MOARAPARASITA:
Лице/Белатукадруз

… Ве ћи на пе сни ка (го во рим о оним нај бо љим) обич
но пој ма не ма ју о ве ли чи ни и ду би ни пе снич ке сна ге, ко јој 
је по ве ли чи ни и ду би ни рав но је ди но чи та о че во пам ће ње: 
пам ће ње оног чи та о ца ко ји је у свом би ћу исто вре ме но и 
ла буд, и рак и шту ка…

Ова књи га се ни ка да не ће мо ћи об ја сни ти до кра ја, јер 
онај ко ји ју је ства рао осе ћао се мо за ич ки: као ла буд ко ји 
те жи обла ци ма, као рак ко ји иде уна тра шке, као шту ка ко
ја ву че у мут ну ду би ну – и све то у јед ном би ћу. Ве ро ват но 
је Емер сон у пра ву ка да је јед ном при ме тио да је по е зи ја 
би ла на пи са на пре сви ју вре ме на: и ве ро ват но про дре ти у 
оне ре ги о не, где је ва здух му зи ка, где је сан исти на, зна чи 
чу ти по не ку од тих пр во бит них ме ло ди ја и вре ди по ку ша
ти и за пи са ти. Ре чи и пе сме су са свим ин ди фе рент ни об
ли ци бо жан ске енер ги је… Фан та зи ја, ко ја те че, ко ја се не 
мр зне, из у зет но је ва жна, а нај ва жни је је не за у ста ви ти се 
код уоби ча је них зна че ња ре чи или пој мо ва, не го их упо
тре би ти за сво је но ве ми сли… (стр. 318)

Видети више: http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/
09/24/moaraparasitaлицебелатукадруз/ 

http://zavetinebr1.wordpress.com/2012/09/26/%D1%83%D0%B7-%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://zavetinebr1.wordpress.com/2012/09/26/%D1%83%D0%B7-%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/09/24/moara-parasita-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/
http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/09/24/moara-parasita-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/
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*

(АКА ДЕ МИ ЈА АЛ ХЕ МИ ЈЕ) ЗАБОРАВ
ИЗВОРНОГОДРЕЂЕЊАПОЕЗИЈЕ/Бошко
Томашевић

За по чи њу ћи пи са ње ово га ра да на ла зи мо се у при ли
ци да на је дан абре ви ја ту ран на чин по но ви мо оно за шта 
смо се то ком по след њих два де се так го ди на за ла га ли, на и
ме да по твр ди мо сво је пе снич ко и по е тич ко уве ре ње да је 
по е зи ја на пе снич ки на чин уре ђе на он то ло ги ја ко ја, као и 
„пр ва фи ло со фи ја“, про пи ту је из вор ни од нос бив ство ва
ња пре ма бив ству ју ћем. По јам он то ло ги је, ње но име, ов де, 
да кле, озна ча ва јед но „ис пи ти ва ње и од ре ђи ва ње усме ре
но на бив ство ва ње као та кво“, од но сно на оно ис пи ти ва ње 
ко је је уну тар пе снич ке про бле ма ти ке од лу чу ју ће, на и ме 
про бле ма ти ке ту бив ство ва ња из ко га и за ко га не са мо да 
фи ло со фи ја јесте, већ и по е зи ја. Ука зи ва ње на ова кву ба
шти ну по е зи је је сте за пра во ука зи ва ње на све при сут ни за
бо рав ње ног из вор ног од ре ђе ња ко ји, ко ли ко и фи ло со фи
ју, про жи ма то ком два и по ми ле ни ју ма тра ја ња за пад ног 
ми шље ња и пе ва ња…

Видети више: http://akademijaalhemije.wordpress.com/
универзалнабиблиотека/zaboravizvornogodredenja 
poezijeboskotomasevic/ 

*

(Ма га зин ФА НИ КА) КАКОИЗБЕЋИ
АРМАГЕДОН/СлободанЧворовић

… Жи вот на флу ид ној мен тал ној рав ни. Све му је по
зна то, све зна и ни шта ни је „ње го во“ осим бо је них успо
ме на. Оне не бо ле ако се ве ру је да оне и је су ста за жи во та 
ко ју бо ји мо сво јим осе ћа њем „по из бо ру“. То што смо са да 
у ма те ри јал но бо љој или го рој си ту а ци ји, не мо же да уз др
ма успо ме не… Жи ви се и са по зна тим, то плим енер ги ја ма 
про сто ра и до га ђа ја; ули ца, шко ле, уста но ва, не ба, по знан
ста ва, до жи вља ја… ко ји вас он да а и да нас, уте шно об ли ку
ју. Од Вас за ви си…

Оп ста је већ го ди на ма. Он је је дан од умет ни ка ко ме је 
не мо гу ће за тво ри ти енер ги ју ду хаду ше и она се про ма ља 
са зна њем ко је мо ра да се из го во ри, ис пе ва, ис ка же, осли
ка… на ђе ра зу мљи ву фор му.

http://akademijaalhemije.wordpress.com/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/zaborav-izvornog-odredenja-poezije-bosko-tomasevic/
http://akademijaalhemije.wordpress.com/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/zaborav-izvornog-odredenja-poezije-bosko-tomasevic/
http://akademijaalhemije.wordpress.com/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/zaborav-izvornog-odredenja-poezije-bosko-tomasevic/


49

Пр во што је као сва ки умет никин те лек ту а лац, же
леомо гао да чи ни, од но си ло се на по ку ша је ис прав ки 
ме ђу соб них од но са? Ис пу ња вао у ства ри основ ни за да так 
умет но сти. Осве шће ње про сто ра око се бе, љу ди, се бе са
мог, сред стви ма ду ше и ду ха – бо јом, то ном, ме ло ди ком 
ре чи… Раз би јао, не све сно, тзв. не га тив ну енер ги ју ко ја се 
као грип ши ри ла и у ра зним ва ле ри ма ши ри про сто ром…

Видети више: http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/09/
18/kakoizbeciarmagedonslobodancvorovic/ 

*

(ЗА ПИС XIX) ДОБИЦИГУБИТНИКА/
М.Лукић

ДрагомирМатић,Неупокојенииостали,
Апостроф,Београд1996.

Ко нач но је угле да ла све тлост да на књи га про зе (збир
ка при по ве да ка), ши рој јав но сти не до вољ но по зна тог,Дра
го ми ра Ма ти ћа, не ка да шњег за ме ни ка глав ног уред ни ка 
Бра ни че ва, пе сни ка и есе ји сте, пи сца по ле мич ких рас пра
ва и ис тра жи ва ча кул тур не и оп ште исто ри је Ср ба, ауто ра 
до са да јед не је ди не об ја вље не збир ке пе са маЛеп ти ри ца 
(че ка ла на об ја вљи ва ње ви ше од де це ни је), Ср би на ро ђе ног 
у Ис точ ној Бо сни, пи сца ко ји се по чео ба ви ти пи са њем по
о дав но – још као ка дет вој не шко ле у За дру. Мно ги ће ову 
ње го ву нај но ви ју књи гу чи та ти као де ло за ка сне лог пи сца, 
али они ко ји су, сти ца јем окол но сти, има ли при ли ке и да 
га лич но упо зна ју, по зна то им је да пред ста вља чо ве ка из
у зет не жи вот не суд би не и не сум њи и вог књи жев ног да ра…

Видети више: http://majdanbodler.blogspot.com/2012/09/
blogpost_20.html 

*

(ЗА ПИС L) ВебиздањеСлепивиде–непознате
драмепознатогпесника

Ка да су 1962, пре ви ше од три дeценије, Ми о драг Па
вло вић и Све то зар Бр кић, у ре дов ном LХ ко лу „СКЗ“ об
ја ви ли пе сме Ра до ми ра Про да но ви ћа под на сло вом Глас, 
на ша јав ност је от кри ла јед ног зна чај ног срп ског пе сни
ка, ко ји је био мр тав већ осам на ест го ди на. Штам па њем 

http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/09/18/kako-izbeci-armagedon-slobodan-cvorovic/
http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/09/18/kako-izbeci-armagedon-slobodan-cvorovic/
http://majdanbodler.blogspot.com/2012/09/blog-post_20.html
http://majdanbodler.blogspot.com/2012/09/blog-post_20.html
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ње го ве дра ме Сле пи ви де на ша по зо ри шна јав ност до би ја 
дра му ко ја је ви ше од по ла ве ка у ру ко пи су оста ла за гу бље
на и ко ја се са да ну ди ма шти не ког са вре ме ног ре ди те ља.

Да ова дра ма по сто ји оста ло је за пи са но у „На по ме
ни“ штам па ној у по ме ну тој збир ци пе са ма. Ме ђу са чу
ва ним ру ко пи си ма, од драм ских тек сто ва на во де се под 
бро јем 7 – Сно ви, дра ма у три чи на (са чу ва на су са мо два 
чи на), под бр. 13. план за дра му о хвар ској бу ни, под бр. 
14 план за дра му Бе да, а под бр. 15. дра ма – Сле пи ви де 
(у це ло сти)…

Видети више: http://zavetine.blogspot.com/2010/07/blog
post.html 

*

(ВА СЕ ЉЕН СКЕ НО ВИ НЕ) Поетичка
екцплицитност…окњизиКукавичлук
А.Лукића/Шајтинац

По е тич ка екс пли цит ност, из го ва ра ње и озву ча ва ње 
„са др жај не муч ни не“. Ве ри зам као тврд ња и ква ли фи ка
ци ја ко ја од зва ња, од је ку је чак и кад је Знак или грч, ме
та фо рич но оте то од успо ра ва ју ће ре то ри ке. По е зи ја не у
кро ће не пре о се тљи во сти али и же сто ких чул них узо ра ка. 
До каз да по е зи ја ни је лир ски афо ри зам али ни кло зет ски 
гра фит, три по ва ње и ре по ва ње али ни тр бу збо рач ка и му
мла ју ћа са мо до вољ ност.

До каз да је по е зи ја ИЗ НАД. Без об зи ра ка ко то ко 
схва тао или не…

Видети више: http://m950.wordpress.com/2012/09/13/
poetickaekcplicitnostoknjizikukaviclukalukicasajtinac/ 

*

(ЗА ПИС XXXII) OДСУСТВОЦЕЛИНЕ/Милица
ЛилићЈефтимијевић

Верауисцељење
Св. Ва си ли ју

Са овом „ри бљом ко сти у гр лу“
Осла бље на сам
На мо гу да ље
А пу сти ња бес крај на.

http://zavetine.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
http://zavetine.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
http://m950.wordpress.com/2012/09/13/poeticka-ekcplicitnost-o-knjizi-kukavicluk-a-lukica-sajtinac/
http://m950.wordpress.com/2012/09/13/poeticka-ekcplicitnost-o-knjizi-kukavicluk-a-lukica-sajtinac/
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Ниг де ре чи уте шне.
Са мо зве ри око ло, глад не.
Пред си лом љу ба ви у мом оку
При ђо ше при пи то мље не
Јер обо жи их твој лик.
Ус трај но че кам
Да сво јом моћ ном ру ком
До не сеш ис це ље ње
И из ба виш ме…

Видети више: http://carskirez.blogspot.com/2012/09/o.html 

*

(Би бли о те ка ЗА ВЕ ТИ НЕ 1) КАТАСТАР,АНЂЕО
ИСМРТ/ЖиводрагЖивковић

Изкњиге:ЖиводрагЖивковић,Изабране
иновепесме,Јефимија,Крагујевац2001,148–149

… На кло бу че но ли це Ан ђе ла ли чи на цваст 
Ли це там но од бде ња на ко ме се сја ји 
Са мо сен ка Зе мљо ме ра (обри си у зла ту!) 
Тре ба му по мо ћи да од вр не сла ви ну 
И у аков по тек не пра сак ви но гра да 
И да у му ља њу из ме ри сва ки зев пло да…

Видети више: https://sites.google.com/site/inicijativalukic/
listajuciperiodikuknige/zivodragzivkovic 

*

(ЗА ПИС XXXVII) КОЛИКОСЕПОЗНАЈЕМО

Ко ли ко по зна је мо Ср би ју? Ма ло? Мно го? По ло вич но. 
Сла бо.

Ко ли ко по зна је мо се вро и сточ ну Ср би ју? Звижд? Пек? 
Мла ву? Хо мо ље.

Не ки де ло ви Ср би је су об ра сли ли ша је ви ма и 
ма хо ви ном.

На ше по зна ва ње је сум њи во.
Мно го то га о Ср би ји не зна мо.
А и оно што зна мо че сто ни је си гур но…

Видети више: http://misljen.blogspot.com/2010/06/blog
post.html 

http://carskirez.blogspot.com/2012/09/o.html
https://sites.google.com/site/inicijativalukic/listajuci-periodiku-knige/zivodragzivkovic
https://sites.google.com/site/inicijativalukic/listajuci-periodiku-knige/zivodragzivkovic
http://misljen.blogspot.com/2010/06/blog-post.html
http://misljen.blogspot.com/2010/06/blog-post.html


52

*

(ВА СЕ ЉЕН СКЕ НО ВИ НЕ) ЧУДЕСНАМОЋ
УМЕТНОСТИКАОПОТВРДЕЧУДАЖИВОТА/
МрМилицаЈефтимијевићЛилић

МилисавМиленковић,Болестбрестова,роман-
фантазијауприповестимабајкамаизаписима,
Прометеј,2008

Умет ност као моћ, оре ол над жи во том, бу ја ње ду хов
но сти, си ли на уобра зи ље спо соб не да по но ви чу до жи во
та, ону сна гу ко ја се са зда је у су да ру стра сти и смр ти, да 
са зда но ви све о бу хват ни жи вот ко ји опи ја су ге стив но шћу 
и за во дљи во шћу ис при ча ног је сте пр ви ути сак над про чи
та ном књи гом Бо лест бре сто ва, Ми ли са ва Ми лен ко ви ћа. 
Ста па ње про зног тек ста и по ет ског за но са, ствар ног жи во
та и про жи вље не умет но сти, пат ње и ве ре у сми сао пре га
лач ког но ше ња са аван ту ром жи вље ња и ства ра ња.

Видети више: http://m950.wordpress.com/2012/09/11/
чудеснамоћуметностикаопотврдечуд/ 

*

(Би бли о те ка ЗА ВЕ ТИ НЕ 1 – Ли ста ју ћи
пе ри о ди ку, књи ге, ру ко пи се) Покренутанова
страницапосвећеначитавомједномнизу
занемарених,игнорисанихаутора…

… Та ко ђе у тре ће из да ње ове књи ге ни је ушао и чи тав 
низ са вре ме них пе сни ка:

Дра го слав Ан дрић, Го ран Ба бић, Бран ко Ба јо вић, Ху
се ин Ба шић, Ми ро слав Бе ло вић, Ра до ван Бла го је вић, Сло
бо дан Бла го је вић, Бо шко Бо ге тић, (…) Не ве на Ви то ше вић, 
Пет ко Вој нић Пур чар, Ђор ђи је Ву ко вић, Ду шка Вр хо вец, 
Јан ко Ву ји сић, Бе ћир Ву ко вић, Пе тар Ву ко вић, Сло бо дан 
Вук са но вић, Во ји слав Ву ла но вић, (…) Сла во мир Гво зде но
вић, Си мон Гра бо вац, Ду шан Го ве да ри ца, Ми ло рад Гру јић, 
Ми ло Дор (Ми лу тин До ро сло вац), Не бој ша Де ве так, Рат
ко Де ле тић, Бра на Ди ми три је вић, Рат ко Дра ги ће вић, Та
тја на Дра ку лић, Дра ги ша Дра шко вић, Ни ко ла Дре но вац, 
Бу ди мир Ду бак, Јо ван Дун ђин, Зо ран Ђе рић, Дра ган Б. 
Ђо ко вић, Бо ри слав Бо ра Ђор ђе вић, Но ви ца Ђу рић, Бо шко 
Ив ков, Мир ко Ико нић, Лен ка Јак шић, Гој ко Ја њу ше вић, 
Пе тар Јев то вић, Дра го љуб Јек нић, Во ји слав В. Јо ва но вић, 

http://m950.wordpress.com/2012/09/11/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%9B-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4/
http://m950.wordpress.com/2012/09/11/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%9B-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4/
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Бо јан Јо ва но вић, Да ни ло Јо ка но вић, Дра ган Ко ла ре вић, 
Исо Ка лач, Ми ро љуб Ке ше ље вић, Иван Ко ма ри ца, (…) 
Зла та Ко цић, Ми ли сав Кр сма но вић, (…) Или ја Ла ку шић, 
Дра го слав Лац ко вић, (…) Мла ден Лом пар, Рај ко Лу кач, 
Зо ран Ми шић, Ду шан Ма ри чић, (…), Мо мир Мар ко вић, 
Пре драг Мар ко вић, Дра го мир Ма тић, Ми ли сав Ми лен ко
вић, Бран ко Ма ши ре вић, Бо жи дар Ман дић (1952), Ми ро
слав Це ра Ми ха и ло вић, Ми лић од Ма чве, Ко ља Ми ће вић, 
Стан ко – Ћа ни ца Опа чић (1903–1994), Ми хај ло Ал. По по
вић (1908–1990), Вла ди мир Пи шта ло, Ми лен ко Па јо вић, 
Вла ди мир По по вић, Сре тен Пе ро вић, Ра ша По пов, Па вле 
По по вић, Бра ни слав Пре ле вић, Ра до мир Пут ник, Ду шан 
Ра дак, Не над Ра да но вић, Љу би во је Ршу мо вић (1939), Ду
шан Ра ди во је вић, Ко ста Ра до вић, Дра ги ша Ра до са вље вић, 
Са ша Ра до њић, Исмет Ре бро ња, (…) Сло бо дан Се ле нић, 
Пе тар Са рић, Дра ган Си мо вић, Ве ра Ср би но вић, (…) Ми
лин ко То ро ман, Ми лан Узе лац, Бо ра Ћо сић, Ве ли мир Ћур
гуз Ка зи мир, Бла жо Шће па но вић (1934–1966), Ра ди вој 
Шај ти нац, Ра де Шер бе џи ја, Бо жи дар Шу ји ца, Ми ло слав 
Шу тић… (Спи сак овим ни је исцр пљен!)

Видети више: https://sites.google.com/site/inicijativalukic/
listajuciperiodikuknige 

*

(Би бли о те ка ЗА ВЕ ТИ НЕ 2) КАЛЕМЉЕНА
ТРЕШЊААЛАВАНИКОЛАЈЕВИЧА/
МилисавМиленковић

Це лог жи во та са мо се сва ђа те са смр ћу. Час јој се 
удва ра те, час је мр жњом оба си па те, а по не кад јој се и уми
ља ва те. Гле дам вас и слу шам, ка ко го во ри те, ка ко ди ше те 
и увек, не пре ста но чу јем да се са њом спо ри те. И он да ка
да је би ла да ле ко од вас и са да, ов де у Аста по ву. Не у хва
тљи ви сте Љо воч ка! – Не жно, али бла го пре кор но го во ри 
Ла ву Ни ко ла је ви чу Људ ми ла Са ве ље ва, де вој че ко је је он 
од не го вао.

ЗРЕЛИПЛОДОВИСАКАЛЕМЉЕНИХ
ТРЕШАЊАМИЛИСАВАМИЛЕНКОВИЋА/
ЉубишаД.Јовановић

Пред на ма је збир ка од че тр на ест при по ве да ка Ми
ли са ва Ми лен ко ви ћа са на зи вом Ка ле мље на тре шња Ла ва 

https://sites.google.com/site/inicijativalukic/listajuci-periodiku-knige
https://sites.google.com/site/inicijativalukic/listajuci-periodiku-knige
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Ни ко ла је ви ча, име но ва на та ко по вр хун ској по ет ској при
чи из ове књи ге. Ме ђу тим, сва ка при по вет ка, пре пу на кон
цен три са ном и кри ста ли зо ва ном по е ти ком, код чи та о ца 
иза зи ва нео до љи ву ви зи ју по себ не ка ле мље не тре шње са 
зре лим пло до ви ма спе ци фич ног са ста ва, бо је, уку са и ми
ри са, свој ства ко је је у њих на дах ну то угра дио Ми ли сав 
Ми лен ко вић, пе сник и при по ве дач као ка ле мар. Уме сто 
ка ле мар ског но жа Ми лен ко вић је упо тре био свој књи жев
ни дар ко ји је ди вље али сла бо род не или не род не тре шње 
са сна гом зе мље и ди вљих ге на у се би пло до но сним пел це
ри ма или ка ле мо ви ма ду ха спо јио и опле ме нио сво јом ства
ра лач ком све шћу у род не ли те рар не воћ ке са мно го број
ним дра го це ним свој стви ма и мо ћи ма…

Видети више: https://sites.google.com/site/velikazavetina/
odabranekritikeopojedinimsrpskimpiscima/kalemlenatr
esnalavanikolajevica“milisavmilenkovic

*

(ЗА ПИС XXXI) МОЈПРЕДАКЈЕДРВО,
најновијакњигапесамаС.Гароње…/
АнђелкоАнушић

СлавицаГароња,Мојпредакједрво,Књижевно
друштво„СветиСава“,Београд2007

Не ко је дав но на пи сао, и би ће да је то био не ко из 
све та књи жев но сти, да је пе сник по мно го че му сли чан др
ве ту: са ег зи стен ци јом (те лом) на зе мљи, ко ре ни ма у ар хе
тип ском и пре дач ком, ду хов ним стре мље њи ма и ви зи ја ма 
у не бе ском. Др во, као и пе сник, уми ре ус прав но, и њи хо ва 
смрт не мо же оста ти нео па же на. Она до но си из ве сне по
тре се у жи вот ном ми љеу кул ту ра ко ји ма при па да ју. На
рав но, оних кул ту ра ко је има ју свест о пу ни ни и ди ја лек
тич ком је дин ству жи вот них и ду хов них по тен ци ја, свест о 
вер ти ка ли и це ли ни…

Видети више: http://kapijazavetina.blogspot.com/2008/12/
blogpost.html 

https://sites.google.com/site/velikazavetina/odabrane-kritike-o-pojedinim-srpskim-piscima/kalemlenatresnalavanikolajevica%E2%80%9Cmilisavmilenkovic
https://sites.google.com/site/velikazavetina/odabrane-kritike-o-pojedinim-srpskim-piscima/kalemlenatresnalavanikolajevica%E2%80%9Cmilisavmilenkovic
https://sites.google.com/site/velikazavetina/odabrane-kritike-o-pojedinim-srpskim-piscima/kalemlenatresnalavanikolajevica%E2%80%9Cmilisavmilenkovic
http://kapijazavetina.blogspot.com/2008/12/blog-post.html
http://kapijazavetina.blogspot.com/2008/12/blog-post.html


55

*

(АЛ МА НАХ за жи ву тра ди ци ју књи жев ност
и ал хе ми ју) РадомирБатуран,КриковиЕвропе

АлександарЛукић,Европа,Времекњиге,
Београд1995

НА ПО МЕ НА (уред ни ка) – Ба ту ра нов текст је штам
пан у окви ру те ма та „Ста ра и но ва Евро па и Алек сан дар 
Лу кић“, у пр вом и на жа лост и једи ном бро ју спо ме ну тог 
Ал ма на ха, ко ји је, уз гред бу ди ре че но, штам пан у сим
бо лич ном бро ју при ме ра ка. Пре штам па ва мо Ба ту ра нов 
текст, као што ће мо пу бли ко ва ти и не ке дру ге тек сто ве за
то што су нам се по след њих не ко ли ко го ди на ја вља ли ка ко 
из Ср би је та ко и из све та не ки на ши чи та о ци и при ја те љи, 
тра же ћи Ал ма нах… По што је ти раж Ала ма на ха ис цр пљен 
још 1998. го ди не, ово је је ди ни на чин да удо во љи мо за
ин те ре со ва ни ма. А по сто ји и пре ка кул тур на по тре ба да 
се при се ћа мо обим но га Ал ма на ха, ко ји је иако штам пан у 
ма лом бро ју при ме ра ка, оста вио из ве стан траг у са вре ме
ној срп ској књи жев но сти… Та да ни смо мо гли ни са ња ти о 
овом да нас, и ти ра жи ма ко је до сти же да на шње Са зве жђе 
ЗА ВЕ ТИ НЕ. Би ли смо осу ђе ни, као из да ва чи, не са мо Ал
ма на ха, на ге то – пре пет на е стакдва де се так го ди на, и то 
је по го до ва ло по губ ној књи жев ноиз да вач кој кли ми… Ко ја 
је на свој на чин по спе ши ва ла бе то ни ра ње нео др жи ве па ро-
хи јал не и ко му ни стич ке сли ке све та, ка стри ра ју ћи друк чи
ји раз вој, друк чи ју Ср би ју, не по кор ну и ина џиј ску…

Видети више: http://kn950.wordpress.com/архив
алманаха/криковиевроперадомирбатуран/ 

*

(АЛ МА НАХ за жи ву тра ди ци ју књи жев ност
и ал хе ми ју) ХЕЛЕНСКИЧАРОБНИБРЕГ/
М.Лукић

… Био сам, да кле, пр ви чи та лац Лу ки ће вог ру ко пи са 
Евро пе, и ве ро ват но нај за хвал ни ји чи та лац на чи та вој ку-
гли зе маљ ској у том тре нут ку, због све га оног што му је 
прет хо ди ло. Чи та о ци ма се зна ним и не зна ним ре ђе по све
ћу ју књи ге; мо жда је аутор то учи нио пре ма свом пр вом 
чи та о цу не из пи је те та пре ма мом де лу, углав ном нео бја
вље ном – ко је је он имао при ли ке да про чи та (ми слим на 

http://kn950.wordpress.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD/
http://kn950.wordpress.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD/
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Опус Рај ска све ћа, чи је је об ја вљи ва ње у то ку, тек са да), већ 
за то што сам од мах схва тио да је реч о књи зи пе си ми зма, 
ко ји ни је „ну жно знак опа да ња, про па да ња, из о па че но сти, 
за мо ре них и осла бље них на го на“ – на про тив!…

НА ПО МЕ НА (Бе ла ту ка друз): И овај текст је, као и Ба
ту ра нов, штам пан у окви ру те ма та „Ста ра и но ва Евро па и 
Алек сан дар Лу кић“, у пр вом и на жа лост и је ди ном бро ју 
спо ме ну тог Ал ма на ха, ко ји је, уз гред бу ди ре че но, штам
пан у сим бо лич ном бро ју при ме ра ка…

Видети више: http://kn950.wordpress.com/архив
алманаха/криковиевроперадомирбатуран/хеленски 
чаробнибрегбелатукадруз/ 

*

(ЗА ПИС XIV) ДРУГА,ДРУКЧИЈА,СКРИВЕНА
СРБИЈА/Су.Танасковић

… То ли ко сме ха, здра ве ду хо ви то сти, про сто ду шно
сти и искре но сти, без има ло ла жног ис по ља ва ња, да не 
по ми њем го сто при мљи вост, су ме то ли ко раз га ли ли да 
ни сам ни осе ћа ла бо ло ве ко ји су ме му чи ли. По сле руч ка 
сам оти шла у ста ру ку ћу и од спа ва ла ма ло. Би ле су обе
ти не (или за ве ти не, ка ко се у ва шем кра ју ка же) – Би је ли 
пе так… Мо ра ћу да про чач кам за што је „би је ли“ и шта зна
чи… Иако сам пр ви пут би ла њи хов гост, осе ћа ла сам се 
као да сам до шла код не ких сво јих… Уоп ште, њи хов су срет 
са мо јим бра том и мај ком, пре 5–6 го ди на, је био то ли ко 
спон тан и ср да чан, да су јед ни код дру гих по че ли и на сла
ве ићи. Ме не стал но кри ти ку ју и на зи ва ју ла жо вом, што 
их ни сам ни ка да по се ти ла: „Ла жов чи но јед на, ако ти ми 
до ђе мо у Бе о град, и ви ди мо да си та мо друк чи ја, да су те 
ови по ква ри ли, све ће мо с пру том да те на гна мо на на шу 
Тре шње ви цу, да ма ло про ве триш мо зак од те на у ке… не
мој да за бо ра виш Би је ли пе так, ла жов чи но јед на…“, опо
ми њу ме сва ки пут кад до ђу на сла ву. И у пе так сам са мо 
због тог Би је лог пет ка оти шла, да не ис пад нем то тал ни 
ла жов чи на, упр кос то ме што је ане сте зи ја опу сти ла мо је 
бо ло ве, па ни сам зна ла куд ћу од нер во зе. Исти на, стал но 
обе ћа вам, а ни је та Тре ше ње ви ца баш бли зу… а у су шти ни 
тре ба са мо до бре во ље… То је би ло по себ но из на на ђе ње и 
оду ше вље ње за њих. Ба ба Ље по са ва ме је то ли ко за во ле ла 
да ме све на зи ва Лу до ди је те… „Лу до ди је те, ви ди ти њу, а 

http://kn950.wordpress.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD/%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/
http://kn950.wordpress.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD/%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/
http://kn950.wordpress.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD/%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/
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ја ми сли ла, не ка озбиљ на, озбиљ не шко ле из у чи ла, па ће 
да се пу ва… а оно, лу до ди је те, цццц, ко би ре ко…“

Видети више: http://arhivuosnivanju.blogspot.com/2011/
06/drugadrukcijaskrivenasrbija.html 

*

(ЗА ПИС VII) Ђелем,Ђелем,Србенде,низ
друм…/АлександарЛукић

… Иде ја за из град њом за јед ни це – дру штва без гра
ни ца, „је дин стве ног у ле по ти раз ли чи то сти“, про је кат је 
до сто јан па жње. Ма ко ли ко да из град ња та квог дру штве
ног, по ли тич ког, еко ном ског и кул тур ног про јек та про ти че 
спо ро, ма ко ли ко да је оспо ра ван у раз ли чи тим др жа ва
ма уну тар са ме за јед ни це, као и код оних ко ји се при пре
ма ју да тој за јед ни ци при сту пе, ма ка кве „те о ри је за ве ре“ 
да вла да ју у по је ди ним гла ва ма о њој као по тен ци јал ном 
„Жи вом вам пи ру“, хе ге мо ни ји ве ли ких на ро да над ма лим 
на ро ди ма, та кву за блу ду тре ба сва ко днев но из во ди ти на 
све тлост да на из ње них мрач них ку та ка, и гле да ти на ње ну 
ко ри сну стра ну – пред но сти ко је за јед ни ца ну ди. За со ло 
игру „да се иде раз све та“ сва ка од др жа ва има вре ме на 
на пре тек…

Видети више: http://zavetineaba.blogspot.com/2012/09/
blogpost.html 

*

(ЗА ПИС V) Јебешуметностипусте
разговоре,посебнооодвратнојпоезији/
РадивојШајтинац

… Они, пак упра вља ју, га зду ју, уре ђу ју, пла ни ра ју, 
тро ше, за ра ђу ју, сво јим стра нач ким гне зди ма уз вра ћа ју, 
би ра ју, про мо ви шу али пе снич ке књи ге с пле би сци тар ним 
ани мо зи те том и с га ђе њем. Ка ква ко рист од по е зи је, ко то 
чи та и ку пу је, сла ви и на гра ђу је, сем не ких кул тур них гру
пи ца и јад ни ка.

И, та ко ми сле, ра де и ства ра ју бив ши пе сни ци и још 
по не кад пе сни ци.

Ну де хо но ра ре за ру ко пис ко ји је по е та ра дио и не ко
ли ко го ди на, ваљ да зна ју и ве ру ју ко ја је то му ка, ну де, ре
кох, хо но ра ре у ви си ни њи хо вих ди рек тор ско уред нич ких 

http://arhivuosnivanju.blogspot.com/2011/06/druga-drukcija-skrivena-srbija.html
http://arhivuosnivanju.blogspot.com/2011/06/druga-drukcija-skrivena-srbija.html
http://zavetineaba.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
http://zavetineaba.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
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днев ни ца за про мо ци ју и дру ге оту жне ква зи про грам ске 
из ми шљо ти не и то та мо где се то све од ви ја по прин ци пу, 
е ле по ску пи смо се и до ма ћи и го сти, са мо да ке те ринг 
успе, је беш умет ност и пу сте раз го во ре, по себ но о од врат
ној по е зи ји…

Видети више: http://zavetineviki.blogspot.com/2012/09/
jebesumetnostipusterazgovore.html 

*

(ЗА ПИС VI) ТЕКСТБЕЗСЕНКЕ/Бошко
Томашевић

… Мо же ли да по сто ји, пи та мо се, та кав текст ко ји 
оства ру је по ру ку су бјек та и ко ји је исто вре ме но и по ру
ка и су бјект, и отац и син са мо ме се би? По сто ји ли, пи та
мо се, мо гућ ност „Вас кр се ња оства ре ног у зна ци ма“. Из
ван оп се га ових пи та ња по сто ји и је дан да ле ко ши ри ко ји, 
пре ма ре чи ма Ју ли је Кри сте ве, гла си: „Пред ло жи ти или 
не пред ло жи ти те о риј ске фик ци је ка ко би се про ши ри ле 
гра ни це озна чи тељ ског и по ме ри ле ме ђе са бла сти, ви зи ја, 
оп сед ну то сти…?“ Уко ли ко се дâ за ми сли ти из ве стан лин
гви стич ки ал го ри там Тек ста ко ји је у те о риј ској ми сли и 
да нас на сна зи, по сто ји, ве ру је мо, та ко ђе, и из ве сна ан
тро по ло шка кон стан та тек ста, ње го ва при род на не по сред
ност. Јер, ка ко ве ли Де ри да, „пре сва ког од ре ђе ња при род
ног зна ка по сто ји за ко ни тост пој ма при ро де ко ја успе шно 
усме ра ва раз го вор“ (Ж. Де ри да, О гра ма то ло ги ји). Упра во 
на те ме љу те за ко ни то сти по ку ша ће мо да раз ми шља мо о 
јед ном тек сту ко га је Ро лан Барт у де лу За до вољ ство у тек-
сту (Le pla i sir du tex te, 1973) на звао „текст без сен ке“.

Видети више: http://cjutanje.blogspot.com/2012/09/tekst
bezsenkeboskotomasevic.html 

*

(ЗА ПИС IX) ДРУШТВОМРТВИХПЕСНИКА/
М.Лукић

… Ва со вић, као пе сник не бе жи од ре ал но сти, већ бе
жи одогра ни че ног ду штве ног и ства ра лач ког иде а ла. Оно 
о че му је пи сао Ви на вер уочи Дру гог свет ског ра та („Уве
рен сам да је ду хов на исти на по треб на це лом на шем дру
штву да би се омо гу ћио – ако ни шта а оно бар то – наш 

http://zavetineviki.blogspot.com/2012/09/jebes-umetnost-i-puste-razgovore.html
http://zavetineviki.blogspot.com/2012/09/jebes-umetnost-i-puste-razgovore.html
http://cjutanje.blogspot.com/2012/09/tekst-bez-senke-bosko-tomasevic.html
http://cjutanje.blogspot.com/2012/09/tekst-bez-senke-bosko-tomasevic.html
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уну тра шњи жи вот и на ша из ра жај на по моћ на сред ства“, 
на в. дело, 665), на из ве стан на чин као да је при сут нои у 
Гон гу у жи ту,као и у књи зи Се дам чу но ва, те жња ка ДУ
ХОВ НОЈ ИСТИ НИ (чак и у на око сит ним по је ди но сти ма, 
в. у ци клу су „Ми то ло ги је“ од ред ни цу Се ли сен ка:Ра се љен 
чо век, еми грант, пре ме шча ни је ли це, је два по бе гу љац, ис
че лац. Или, про су то зр но ме ђу зр ни ма још про су ти јим – 
стр. 54). 

Књи жев на ре дак ци ја „БИГ З“а (на ро чи то уред ник ко
ји је иза брао овај ру ко пис и пред ло жио за штам пу), учи ни
ла је пра ву ствар об ја вив ши ову књи гу, чи ју нај ве ћу вред
ност ви дим у књи жев ном сме ру, опре де ље њу… 

Видети више: http://bezpremca.blogspot.com/2012/09/blog
post.html 

*

(РЕ НЕ САН СА) Сребрницарипроблем
карактераоставаметалнихпредметакасног
бронзаногираноггвозденогдоба
уПодунављу/ДраганЈацановић

… Део се ве ро и сточ не Ср би је, огра ни чен Ду на вом, Ве
ли ком Мо ра вом и Хо мољ ским пла ни на ма, пред ста вља јед
ну пра ву ве тро ме ти ну на ро да, где је сво је тра го ве у ма те
ри јал ној и ду хов ној кул ту ри оста вљао сва ко на свој на чин. 
Не до вољ на ар хе о ло шка ис тра жи ва ња пре рим ске про шло
сти овог кра ја, ње ног тра ја ња кроз пе ри од рим ске до ми
на ци је и не ра све тљен про блем ју жно сло вен ске кул ту ре у 
овом де лу По ду на вља, ре зул ти ра ли су мно ге не ја сно ће о 
ду хов ној и ма те ри јал ној кул ту ри мно гих на ро да, од пр
вих тра го ва чо ве ка по чет ком VI ми ле ни ју ма до да на шњих 
да на. Број ни оби ча ји, ве ро ва ња и ле ген де, са чу ва не и да
нас код срп ског и вла шког ста нов ни штва Хо мо ља, Сти га, 
Зви жда и Бра ни че ва са др же еле мен те чи је ко ре не тре ба 
тра жи ти у ве о ма дав ној про шло сти. Не ки еле мен ти ма те
ри јал не и ду хов не кул ту ре ан ти ке и пра и сто ри је са чу ва ни 
су и да нас у по је ди ним об ли ци ма код ста нов ни штва овог 
кра ја. Овај рад пред ста вља по ку шај у де тер ми ни са њу по
је ди них ар хе о ло шких це ли на и њи хо во по ве зи ва ње са на
род ним ве ро ва њи ма и ле ген да ма, са ци љем да се по ку ша 
ре кон струк ци ја де ла ре ли ги о зне кон цеп ци је брон за ног до
ба у По ду на вљу. Ана ли зи ра ју ћи еко но ми ку, остат ке ма те
ри јал не и ду хов не кул ту ре пра и сто ри је и ан ти ке и об ли ке 

http://bezpremca.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
http://bezpremca.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
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ду хов ног ства ра ла штва код да на шњег ста нов ни штва, по
ку ша ли смо ре кон стру и са ти на ста нак, трај ње и по сте пе ни 
пад бо го ва и бо жан ста ва на овим про сто ри ма од брон за ног 
до ба до да нас…

Видети више: http://principova.wordpress.com/б
планетарнидомен/srebrnicariproblemkarakteraostava
metalnihpredmetakasnogbronzanogiranoggvozdenog
dobaupodunavljudraganjacanovic/ 

*

(ВА СЕ ЉЕН СКЕ НО ВИ НЕ) МИТСКИЕЛЕМЕНТИ
УЛИКУКАРАЂОРЂА/ДраганЈацановић

Жи вот и де ло во жда Ка ра ђор ђа, гран ди о зне исто риј
ске фи гу ре у Ср би ји 19. ве ка, прот ка ни су чи та вим ни зом 
мит ских еле ме на та, на ко је до са да шњи ис тра жи ва чи ни су 
обра ћа ли до вољ но па жње.

Пр ви та кав еле мент је ве зан за ње го во ро ђе ње. По 
на род ној ле ген ди, ко ју је у Сер би јан ки за бе ле жио Си ма 
Ми лу ти но вић Са рај ли ја, ка же се да се на зве зда ном не бу 
Ср би је у тре нут ку ка да је ро ђен Ка ра ђор ђе, по ја ви ла се 
не ка ква чуд на све тлост.

Исто ве че кад ће с по ро ди ти
Серб од Серп ке, те Бе ло не пра ве,

(…)

Прем је при зрак још кроз та му био,
При свем том јој си ну ла је свје тлост,
Пред очи ма, у окруж ју до ма,
До не ко лик тра ја ла ј ми ну та,
Чак у ку ћи при мјет на је би ла.

(Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја, Сер би јан ка,   
Бе о град 1993, 23 пе сма, „Ро ђе ње и не ке чер те 
Во ждо ва на ра ва“, пр во из да ње 1826)

Још је пре ци зни ји во ждов се кре тар Ја ни ћи је Ђу рић 
ко ји ка же: „Кад се Ка ра ђор ђе ро дио у Ви шев цу, исту ноћ 
слу чио се је дан Тур чин на ко на ку и по сле ве че ре за снув
ши Тур чин, чу ју ћи плач де те та, збу њен и упла шен не ким 
стра шним сно ви де ни јем… терг нув ши се, по ско чи и ис тер
чи на по ље од стра ха и ви ди од ју га ка се ве ру ве ли ко јед но 
на не бу осве тље ње као ду гу.“ Он да ље на во ди да Тур чин 

http://principova.wordpress.com/%D0%B1-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD/srebrni-car-i-problem-karaktera-ostava-metalnih-predmeta-kasnog-bronzanog-i-ranog-gvozdenog-doba-u-podunavlju-dragan-jacanovic/
http://principova.wordpress.com/%D0%B1-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD/srebrni-car-i-problem-karaktera-ostava-metalnih-predmeta-kasnog-bronzanog-i-ranog-gvozdenog-doba-u-podunavlju-dragan-jacanovic/
http://principova.wordpress.com/%D0%B1-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD/srebrni-car-i-problem-karaktera-ostava-metalnih-predmeta-kasnog-bronzanog-i-ranog-gvozdenog-doba-u-podunavlju-dragan-jacanovic/
http://principova.wordpress.com/%D0%B1-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD/srebrni-car-i-problem-karaktera-ostava-metalnih-predmeta-kasnog-bronzanog-i-ranog-gvozdenog-doba-u-podunavlju-dragan-jacanovic/
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бла го си ља мај ку: „Ва ла, мла да, ме ни све не што ка зу је: твој 
син би ће ве ли ки ју нак и ве ли ки чо век. ва ла, мла да, твој 
син мо ра би ти ве ли ки чо век и са мно гим на ро дом за по ве
да ти. Збо гом оста ни, чу вај до бро си на и пам ти до бро шта 
сам ти ка зао.“

Видети више: http://m950.wordpress.com/одабрано/
митскиелементиуликукарађорђадраг/ 

*

(Ка нал ЗА ВЕ ТИ НЕ: YouT u be) ДРАГИДЕО

Се ло Дра ги Део. За пад ни Ра дан. 14. ок то бар 2012.

Дво ри ште зва но ТРИ УДО ВИ ЦЕ. За вре ме Дру гог 
свет ског ра та, у овом су дво ри шту (др Не бој ше Ра ден ко ви
ћа) три је тр ве оста ле удо ви це у јед ном да ну. Пр ва је има
ла јед но де те. Дру га два, тре ћа три. Бу гар ски оку па то ри су 
ухап си ли, у знак од ма зде, ка ко ка жу Дра го сел ци, 63 Дра го-
сел ча на и – о то ме би тре ба ло, нај ма ње што мо же да се ура-
ди, да се на чи ни до ку мен тар ни филм. ЗА ВЕ ТИ НЕ под сти чу 
да се то ура ди. Овај део све та је јед на ту жна, дру га Ср би ја, 
за бо ра вљен крај… 

Видети више: http://youtu.be/T2Zof6Byy7k

*

(Ма га зин ФА НИ КА) УченикПожаревачке
гимназије1958–1962:поетскасећањапосле
педесетгодина/РатомирМарковић

CIP – Ka талогизација у пу бли ка ци ји
На род на би бли о те ка Ср би је, Бе о град
821.163.41–94
MAP KOВИЋ, Ра то мир, 1943–
Уче ник По жа ре вач ке гим на зи је 1958–1962: по ет ска 

се ћања по сле пе де сет го ди на / Ра то мир Мар ко вић – Мар
ко. – Ра ко ва Ба ра: Р. Мар ко вић, 2012 (Ку че во: Spectar). – 
128 стр.: фо то гр.; 21 цм.

Ти раж 200.
ISBN 9788691271121
CO BISS. SRID 193389580

Видети више: http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/10/
17/ucenikpozarevackegimnazije19581962poetska
secanjaposlepedesetgodinaratomirmarkovic/

http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%83-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3/
http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%83-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3/
http://youtu.be/T2Zof6Byy7k
http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/10/17/ucenik-pozarevacke-gimnazije-1958-1962-poetska-secanja-posle-pedeset-godina-ratomir-markovic/
http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/10/17/ucenik-pozarevacke-gimnazije-1958-1962-poetska-secanja-posle-pedeset-godina-ratomir-markovic/
http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/10/17/ucenik-pozarevacke-gimnazije-1958-1962-poetska-secanja-posle-pedeset-godina-ratomir-markovic/
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*

(АКАДЕМИЈА АЛХЕМИЈЕ) КАПЛАНЕТАРНОЈ
ПОЕЗИЈИ/БошкоТомашевић

Ко смо по лит ска књи жев ност има, већ с кра ја два де се
тог ве ка, и сво је пи сце и сво је чи та о це. Бор хес, На бо ков, 
Бу ков ски, Вла ди мир Ка ми нер, Кор та сар… Ло кал ни про
сто ри књи жев но сти сла бе. Ду ге сен ке Ге теа, Ма лар меа, 
Ва ле ри ја и Ели о та па да ју на то ли ке тек сто ве ко ји ар ти ку
ли шу књи жев ну син так су пост мо дер ног до ба. Про из вод ња 
„тран скул ту рал них на ра ти ва“, та нео пи си ва жи вост о ко јој 
пи ше Џо зеф Кон рад у ро ма ну Ср це та ме, „ма те ри јал ност 
пер цеп ци је ко ја је на пра ви на чин пре моћ на“ и ра зу мљи
ва на свим ме ри ди ја ни ма, „тран сна ци о нал но сла бље ње“ 
и „де цен три ра ње“ на ци о нал них књи жев них пар ко ва пле
ту је дан „гло бал ни текст“, је дан текст Гло ба, ко ји је ато
пи чан (ато пос), без ме стан и, исто вре ме но је по го дан за 
сва ме ста на Гло бу, уз ди жу ћи се до „не ре пре зен та бил не 
то тал но сти“ и ком пле мен тар но сти ко је прет ста вља ју ми-
ме сис отво ре но га, јед но га и це ло га у струк ту ри „без да ног 
пре кла па ња“. Ова ко би се от при ли ке мо гла де фи ни са ти 
Књи жев ност ко ју пи ше пла не тар ни Пи сац за пла не тар ног 
Чо ве ка…

Видети више: http://akademijaalhemije.wordpress.com/
2012/10/09/kaplanetarnojpoezijiboskotomasevic/ 

*

(ЗА ПИС LVII) ОтворенописмоБошку
Томашевићу/РадивојШајтинац

… И пи са ње про тив жи во та као и жи вот про тив иса-
ња, хра мо ви, воћ ња ци, ка сар не, смр зну те ле ди не и про зир
на мо ра, бив ше мо ре у суд би ни љу ди и пре де ла, ко ва чи, 
офи ци ри, Хе фест као ко смо го ниј ски за на тли ја, Хе ра клит, 
Ари сто тел, Пар ме нид, Тракл, Хел дре лин, Це лан, Цр њан
ски, Ни че, Ху серл, Хај де гер, Пруст, ми би до да ли Бер хард 
и Бру но Шулц – све спо је но спо на ма опре зног не по ве ре ња 
да би се де си ла при ча ко ја тра је у веч ном при су ству, са
моб но вљи ва и без чи та ња, као до каз да је пи са ње Би ће. И 
све та ко, до овог вре ме на, до се бе као на след ни ка, до про
чи та них књи га, уни вер зи те та, би бли о те ка, ка те дри и људ
ских пре де ла, Мо рао сам пу то ва ти, отре сти се со фо зма 

http://akademijaalhemije.wordpress.com/2012/10/09/ka-planetarnoj-poeziji-bosko-tomasevic/
http://akademijaalhemije.wordpress.com/2012/10/09/ka-planetarnoj-poeziji-bosko-tomasevic/
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жи во та и пре ћи на пи са ње. Бар док мно ме вла да сна га за-
блу де. Ово је де ло ми си о нар ског бо рав ка по е зи је у про зи 
ко је за слу жу је и по све ће ног чи та о ца…

Видети више: http://knjizevnenagradezavetina.blogspot.
com/2012/10/otvorenopismoboskutomasevicuradivoj.
html 

*

(ПРО ТИВ О ТРОВ) ДРУГАЧИЈИПОГЛЕД/
РанкоПавловић

МиодрагМркић,ОгледиопоезијиМирослава
Тодоровића,Свен,Ниш2011

Пи сци ко ји жи ве по да ље од књи жев них ме тро по ла 
че сто оста ју из ван фо ку са књи жев не кри ти ке, па је за то 
сва ко на сто ја ње да се цје ло ви ти је осви је тли њи хо во дје ло 
ври јед но па жње. У том сми слу, не дав но об ја вље ни Огле ди 
о по е зи ји Ми ро сла ва То до ро ви ћа Ми о дра га Мр ки ћа спа да
ју у оне књи ге ко је за слу жу ју по хва лу, али ко је не ри јет ко, 
због инерт но сти и рав но ду шно сти ина че не кон зи стент не 
кри ти ке, оста ју не за па же не, као и ауто ри ко ји ма се ба ве. 
Ва ља се на да ти да исту суд би ну не ће до жи вје ти и ова ис
црп на ана ли за, ко ја сво јим оби мом (не што ви ше од 320 
стра ни ца) го то во до се же пје снич ко дје ло ко је цје ло ви то 
освје тља ва. Уз гред, за Мр ки ћа је ка рак те ри стич на све о бу
хват ност књи жев не ана ли зе. Да би до шао до уоpш теног он 
де таљн мо ана ли зи ра сва ки стих, сва ку пје сму, сва ку књи
гу, па жњу за др жа ва на сва кој пје снич кој сли ци, сим бо лу, 
ре флек си ји, при че му те жи да ком па ра тив ном ме то дом, 
вр ло уте ме ље ним ар гу мен ти ма, смје сти књи жев но дје
ло у кон текст књи жев но сти ко јој при па да, не ли бе ћи се 
при том да ука же шта би све тре ба ло „од стра ни ти“ и шта 
је пре ци је ње но да би се мје ста на шло за за по ста вље но и 
пот ци је ње но…

Видети више: http://zavetine.wordpress.com/2012/10/09/
другачијипогледранкопавловић/

http://knjizevnenagradezavetina.blogspot.com/2012/10/otvoreno-pismo-bosku-tomasevicu-radivoj.html
http://knjizevnenagradezavetina.blogspot.com/2012/10/otvoreno-pismo-bosku-tomasevicu-radivoj.html
http://knjizevnenagradezavetina.blogspot.com/2012/10/otvoreno-pismo-bosku-tomasevicu-radivoj.html
http://zavetine.wordpress.com/2012/10/09/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%98%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/
http://zavetine.wordpress.com/2012/10/09/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%98%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/
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(ЗЕ ЛЕ НИ ДУ ЋАН Ан ти квар ни ца)
РАСПРОДАЈАЧАСОПИСА,ЗБОРНИКА,
НОВИНА(0003)/UNUSMUNDUS40/2011/
Изкарантина/МирославЛукић

Уметностдијагнозеиуметностлечења

Као што у ме ди ци ни по сто ји умет ност ди јаг но зе и 
умет ност ле че ња, та ко и у умет но сти, по себ но у по е зи ји 
и књи жев но сти, по сто ји умет ност ди јаг но зе и умет ност 
ле че ња, Јед но се зо ве култ ру жног, дру го култ ле пог…

Пра ви кри ти ча ри ни су ја ло ви пре су ди те љи, тор же-
стве ни бр бљив ци. Де ло твор ни кри ти чар је умет ник ко ји 
сти же дру ги, да би ута ма нио, или при хва тио, да би пре ва-
зи шао, про ши рио, или сру шио и по ко пао је дан об лик… (Езра 
Па унд, Ка ко да чи та мо) 

Три пу не го ди не пре ро ђе ња Ви на ве ра, Ну шић пи ше у 
по жа ре вач ком за тво ру (1888) ре чи, ко јих се ма ло ко се тио 
сто го ди на доц ни је – 1988. го ди не. Иако су би ле про роч ке 
– ле па и тач на ан ти ци па ци ја.

Би ле су ми на па ме ти те ре чи, док сам ра дио и на пр
вом, и на дру гом, и на тре ћем из да њу ан то ло ги је срп ске 
по е зи је 20. ве ка НМ.

У дру гој по ло ви ни 20. ве ка, по бе дом бо го бо рач ког 
по кре та, осни ва ју се мно го тзв. књи жев ни ће пен ци, ко је 
је већ пре га зи ло вре ме, ка да је по че ла да се оцр та ва пр ва 
вер зи ја ан то ло ги је срп ске по е зи је НМ (1998). Њен са ста
вљач је пре по зна вао – па ла нач ко осе ћа ње све та, па ро хи
јал но, кон фе си о нал но, сек та шко, уобра же но, не пре о бра
же но, освет нич ко, хри сто бор ско, на ме тач ко – во луј ско, 
јед ном ре чи. Дис хар мо нич ни ства ра лач ки раз вој. Из бе га
ва ње про ду бљи ва ња ду хов ног ис ку ства… Ре ла тив но, при
вид но. Ни хи ли стич ко, анар хи стич ко, ре дук ци о ни стич ко… 

Видети више: https://sites.google.com/site/zavetine2012/
antikvarnica/rasprodajacasopisazbornikanovina0003 

https://sites.google.com/site/zavetine2012/antikvarnica/rasprodajacasopisazbornikanovina0003
https://sites.google.com/site/zavetine2012/antikvarnica/rasprodajacasopisazbornikanovina0003
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(Ка нал ФИЛ ТРА) СВЕТСКИСТУБ–усусрет
десетогодишњицисмртиСрбољубаМитића/
Белатукадруз(алиасМ.Лукић)

… Због че га сти шки пе сник Ми тић „опрост“ иште од 
гор ског пе сни ка Ње го ша, ауто ра спе ва Лу ча ми кро ко зма? 
Да ли због „на чи на“ на ко ји је са ста вље на, ство ре на ње го ва 
„по е ма“? И да ли су Сти ли ти по е ма, или (ме та фи зич ки) 
спев, на пи сан у оном из ван дред ном зре лом за ма ху у ко ме 
су на пи са на два прет ход на ван ред на и не до вољ но про ту
ма че на спе ва: Лу ча ми кро ко зма и Див но чу до М. Па вло
ви ћа? Из ме ђу пр вих и по след њих стро фа, по мно го че му 
из у зет ног и је дин стве ног Ми ти ће вог спе ва Сти ли ти, сто
ји чи тав је дан свет, обе ле жен тра гич ним осе ћа њем жи во та. 
Сто ји ступ, столп, стуб. Спев је мо гао по не ти на слов СТУБ, 
или СТУП, ко ји пред ста вља је дан од основ них сту бо ва не
бе ског сим бо ли зма, ВЕР ТИ КА ЛУ СВЕ ТА, СВЕТ СКИ СТУБ, 
axis mun di, uni ver sa lis co lum na. Из да вач, из ме нив ши на
слов ру ко пи са не би оште тио ауто ра; на про тив, по шао би 
за уну тра шњим на ло гом ауто ра. Пи сан по след њих го ди на 
жи во та, овај спев пред ста вља ујед но и Ми ти ћев пе снич ки 
те ста мент, за ве шта ње. Па ипак, и под на сло вом под ко
јим је об ја вљен, Ми ти ћев спев не гу би не што мно го…

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/метафизика
убеломоделу/светскистуб/ 

*

(РЕ НЕ САН СА) ПРЕКО300.000ПОСЕТАНА
САЗВЕЖЂУЗАВЕТИНЕ!

(по чет ком но вем бра 2012) Ста ти сти ка по се ће но сти 
„сто о ких про зо ра ЗА ВЕ ТИ НА“, тј. Де фи ни са них и пре по
зна тљи вих ин тер нетло ка ци ја на свет ској мре жи (чак и 
не пот пу на – без про вер љи вих па ра ме та ра за ве ћи ну сај
то ва ЗА ВЕ ТИ НА (19 веб сај то ва – уз по др шку Go oglеa), 2. 
но вем бра 2012. го ди не по ка зу је Стал ни раст по се та…, чак 
из ван ре дан скок по се та! На јед ном од веб сај то ва ЗА ВЕ ТИ
НА пи ше и ово – …

Видети више: http://principova.wordpress.com/2012/11/03/
преко300000посетанасазвежђузаветине/ 

http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B1/
http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B1/
http://principova.wordpress.com/2012/11/03/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-300-000-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%92%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5/
http://principova.wordpress.com/2012/11/03/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-300-000-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%92%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5/
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(МИ ТА РЕ ЊЕ ЧУ ДО ВИ ШТА) КАКОПОСТАТИ
АКАДЕМИК

ТрагомпоследњихизборауСАНУ,коментара,
итекстуомалверзацијама…

… Ина че, пред сам по че так из бор не скуп шти не ју че 
је ис пред СА НУ де љен лист Та бло ид, у ко јем је об ја вљен 
текст о на вод ним мал вер за ци ја ма у Ака де ми ји и ку по ви ни 
ме ста за ула зак у СА НУ.

Ко мен та ри шу ћи овај, али и оста ле нат пи се ко ји су се 
прет ход них да на по ја ви ли у ме ди ји ма, ака де мик Ма ти ја 
Бећ ко вић је ре као да се та ко не што је ди но мо же раз у ме ти 
уко ли ко је ре ше но да се ру ше све ин сти ту ци је, па се по
шло азбуч ним ре дом.

„То је већ оп шти тренд и ду го тра је. Ака де ми ја је ћу
та ла да се ди ску си ја не би про ду жа ва ла. СА НУ се одр жа
ла упр кос ду гој кам па њи про тив ње. Ку по ви на ме ста је 
не спо ји ва са Ака де ми јом. Не мо гу јој ни шта. Као што је 
дав но ре че но: по сто је две вр сте ака де ми ка, они ко ји су по
треб ни Ака де ми ји и они ко ји ма је по треб на Ака де ми ја, а 
ови дру ги су у ве ћи ни“, ка же Бећ ко вић.

Ака де мик Во ји слав Ста нов чић ка же да се та кве гла
си не по те жу с на ме ром да се СА НУ дис кре ди ту је, што је 
пре ма ње го вим ре чи ма по ка за тељ опа да ње дру штве ног 
мо ра ла у на шој зе мљи.

„Не ће мо ни шта оспо ра ва ти“, ка же Ста нов чић.

М. Сретеновић

*

Коментаричиталаца:

Жар ко Сми ља нић | 03/11/2012 21:26

Ин те ре сант но да у зе мљи, у ко јој по ми шље њу ака де
ми ка вла да кри за мо ра ла, по ште ња и пра вич но сти, Ака
де ми ја На у ка (Срп ска из гле да ни је одав но) пред ста вља 
ба сти он мо ра ла, прав де, исти не и по ште ња. Ако је пет 
про це на та оно га што се пи ше у Та бло и ду исти ни то, он да је 
Ака де ми ја на вр ло ни ским гра на ма и не тре ба нам…

Видети више: http://pomocdotwordpressdotcom.wordpress.
com/какопостатиакадемик/ 

http://pomocdotwordpressdotcom.wordpress.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA/
http://pomocdotwordpressdotcom.wordpress.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA/
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(Би бли о те ка ПРЕ ТЕК 2) СРПСКАНАРОДНА
ЕПИКАКАОИЗВОРАРХЕОЛОШКЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ/ДраганЈацановић

На род на по е зи ја пред ста вља је дан од сег ме на та срп
ске ду хов но сти. Иако су у њој са чу ва ни мно ги еле мен ти 
тра ди ци о нал не срп ске и ста ро бал кан ске кул ту ре из раз
ли чи тих исто риј ских пе ри о да, на род на срп ска по е зи ја је у 
нај ве ћој ме ри по сма тра на кроз при зму књи жев но сти, је зи
ка, ети ке и ет но ло ги је.

Из у зев број них еп ских пе са ма о осло бо ђе њу Ср би је и 
Цр не Го ре у XIX ве ку, ко је опи су ју ре ал не исто риј ске до га
ђа је и ју на ке, сви оста ли по ку ша ји да се по је ди ним еп ским 
пе сма ма и њи хо вим ју на ци ма да исто риј ска осно ва, ни су 
да ли за да о во ља ва ју ће ре зул та те. Сто јан Но ва ко вић је по
ку шао да Обла чи ћа Ра да из на род не пе сме из јед на чи са 
Ра ди чом По сту по ви ћем, ве ли ким чел ни ком Кне за Ла за ра 
(Но ва ко вић С. 1982). Не над Љу бин ко вић, на пр ви по глед 
ар гу мен то ва но је по ку шао да да исто риј ску осно ву чи та
вом ци клу су пе са ма о Ко сов ском бо ју и Мар ку Кра ље ви ћу 
(Љу бин ко вић Н. 1996).

Исто риј ска осно ва по је ди них срп ских еп ских пе са ма 
је дав но до ве де на у пи та ње. Нат ко Но ди ло у сво јој обим ној 
сту ди ји ка же: „Ни је ни по што муч но, већ пр вим по гле дом, 
на зри је ти, да о хи сто риј ско ме ка кву до га ђа ју, што би пје
сма би ла при хва ти ла и по на ро ду раз ни је ла, ов де не мо же 
да бу де го во ра. По све му ово ме, при ли ка је ми сли ти, да је 
еп ска пје сма срп ска и хр ват ска, до не куд, пре тва ра ла бо
го ве љу ди ма, још при је све стра но га осво ја Ср ба и Хр ва та 
хри стјан ском и му сли ман ском вје ром. Про цес пре ли је ва
ња бо го ва у ка луп људ ски ми ту за тје че мо ка ко при дје лу. 
Дај те на ди мак ка кав год Сун цу, а оно ће по ста ти ли це на
зо ви хи сто риј ско“ (Но ди ло Н. 1981). Љу бин ко Ра ден ко вић 
у ана ли зи број них пе са ма о Ста ри ни Но ва ку за па жа да…

Видети више: https://sites.google.com/site/krmikovac/
narodnaknizevnost/srpskanarodnaepikakaoizvor 
arheoloskeinformacije 

https://sites.google.com/site/krmikovac/narodna-knizevnost/srpskanarodnaepikakaoizvorarheoloskeinformacije
https://sites.google.com/site/krmikovac/narodna-knizevnost/srpskanarodnaepikakaoizvorarheoloskeinformacije
https://sites.google.com/site/krmikovac/narodna-knizevnost/srpskanarodnaepikakaoizvorarheoloskeinformacije
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(Би бли о те ка ПРЕ ТЕК 2) ТРИПЕСМЕ
АЛЕКСАНДРАЛУКИЋА

…Кадиз

Буб ње ви пре ко мо ра до бу ју
то је ри там мог ср ца у груд ном ко шу.

Цр ни буб ње ви – пра вље ни од ко же
ски ну те са жен ских ра ме на
од зва ња ју там – там – там,
са ра ме на ро би ња ка квом то пе смом 
за ду жу је те свет?

Не ка ста ри ца, ма вар ка при би је на 
уз ка ме ни стуб из го ва ра гла сно мо ли тву 
свом бо гу. 

Бу бањ људ ске ду ше
је не ви дљив.

И кад ћу ти мо жеш да га чу јеш. 

По вр ши на мо ра пли си ра на као жен ска сук ња
од та ла са раз би ја се о оба лу, 
од сим бо лич них сре бр на стих же на…

Видети више: https://sites.google.com/site/krmikovac/
aleksandarlukic 

*

(Би бли о те ка ПРЕ ТЕК 2) КОРЕН/Мирољуб
Милановић

Рас ко рак из ме ђу нор ми дру штве них си сте ма и сло
бо де по је дин ца не ми нов но до во ди до от по ра, јер жи вот не 
тр пи дог му и ки да је, ка ко би се из ра зио и оп стао. Исто
ри ја људ ске ци ви ли за ци је пу на је при ме ра, а ако се бо ље 
по гле да, од от по ра се са мо и са сто ји. Уко ли ко је рас ко рак 
из ме ђу нор ми дру штве них си сте ма и сло бо де по је дин ца 
ду бљи, от пор је же шћи, па су жр тве ве ће и зна чај ни је. Без 
от по ра чо век би из гу био сво ју су шти ну и жи вот у роп ству 

https://sites.google.com/site/krmikovac/aleksandar-lukic
https://sites.google.com/site/krmikovac/aleksandar-lukic
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свео би се на пу ко би ти са ње. От по ром се бра ни ми ни мум 
људ ског: шта је чо век и шта би мо гао би ти.

Од свог по стан ка до да нас, књи жев ност је има ла про
ме теј ску ми си ју да тај пла мен раз го ри и одр жа ва. Пад 
књи жев но сти от по ра у по је ди ним раз до бљи ма људ ске 
исто ри је, зна чио је и пад људ ског и пле ме ни тог и усит ња
ва ње чо ве ка…

Видети више: https://sites.google.com/site/krmikovac/
knizevnostotpora/koren 

*

(Би бли о те ка ПРЕ ТЕК 2) РОМАНЕСКНО,
АУСТИХОВИМА/МилисавМиленковић

… Она ко ка ко Шеј мас Хи ни но бе ло вац пре по зна је у 
мо чва ра ма по то ну ла се ћа ња, та ко и Бе ла ту ка друз – Ми ро
слав Лу кић у књи зи Moara Parasita – Пу ста во де ни ца отва
ра там ни це сво га де тињ ства „као ри зни це пам ће ња“ у ко
ји ма пре по зна је „пра зник све тло сти“, бра ти мље ње ди вљих 
го лу бо ва и спру до ва“ те она ко раз о де ве ног до зво ља ва да 
га оде ва се ћа ње на „плод но тло ту ге“. А у том бес крај ном 
ту го ва њу он за пи су је да су му са мо обла ци и ве тар „ста ри 
знан ци“, али и слу ти по ру ке из не ке дру ге га лак си је. Ве тар 
је то ко ји не ће ја че ду ну ти из пу сти ње, то је ве тар но стал
ги је, чи ја се пе луд као се ме ње рас пр ска ва и кли ја. Под јед
на ко за си па ју ћи и пам ће ње и ри зни цу ње го ву…

Видети више: https://sites.google.com/site/krmikovac/
milisavmilenkovic/romanesknoaustihovima 

*

(Би фе „БРИ О НИ“) ПЕСМЕИВАНКИ/Ђорђе
Николић

МајкаИванкина
Се стри Дра ги ци

Ка да те Го спод при ми на свом Пре сто лу
И кад се Бо жи јем ли цу бу деш по кло ни ла,
Осло бо ђе на не из мер ног ма те рин ског бо ла,
Ко ји си на зе мљи чи та вог жи во та но си ла,
И кад бу деш упи та на:

https://sites.google.com/site/krmikovac/knizevnost-otpora/koren
https://sites.google.com/site/krmikovac/knizevnost-otpora/koren
https://sites.google.com/site/krmikovac/milisav-milenkovic/romanesknoaustihovima
https://sites.google.com/site/krmikovac/milisav-milenkovic/romanesknoaustihovima
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Шта си на зе мљи бо го у год но учи ни ла?

Ти клек ни, пре кр сти се и не до стој на,
Беш чуј но, про збо ри:

Те би сам се, Бо же Оче, Бла го род ни Твор че, 
И Бла же ној Мај ци, Пре све тој Бо го ро ди ци, 
Сва ке ту ге и бо ла ис це ли те љи ци,
И Ње ним чу до твор ним ико на ма 
Ка зан ској, Вла ди мир ској, Мле ко пи та тељ ни ци

и Тро је ру чи ци, 
И Си ну Тво ме, рас пе том, Ису су Вас кр сни ку, 
На сва ком ко ра ку по кај но мо ли ла…

Видети више: http://zavetinebr1.wordpress.com/2012/
11/15/песмеиванкиђорђениколић/ 

*

(СРП СКА ФА БРИ КА ИЛУ ЗИ ЈА) Имаиунас
познатихписацаалибездела/Мирослав
Тодоровић

… али ка да про ђе ха ла бу ка оста је са мо оно што смо 
на пи са ли.

Има, то и сам знаш, и у нас по зна тих пи са ца али без
де ла.

Тво је „Три ка ши ке пе пе ла“ су пу не жи вот ног жа ра.
И за то ти хва ла.

Видети више: http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/
2012/11/15/имаиунаспознатихписацаалибездела/ 

*

(МИ ТА РЕ ЊЕ ЧУ ДО ВИ ШТА) ЛОШААДРЕСА
ИЛИКОЛООКОЛОПРИЗНАЊА/Мирослав
Тодоровић

Скра ће на, по ме ри про сто ра, вер зи ја овог тек ста 
штам па на је у По ли ти ци 15. но вем бра 2012. ЗА ВЕ ТИ НЕ 
об ја вљу ју ин те грал ну вер зи ју.

„Ме ђу пред ло же ним кан ди да ти ма за На ци о нал ну 
пен зи ји, ми слим да је 90 од сто љу ди за лу та ло, а то су ли
ца са естра де, ме ђу ко ји ма је и јед на кро ја чи ца ко ја се бе 

http://zavetinebr1.wordpress.com/2012/11/15/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B/
http://zavetinebr1.wordpress.com/2012/11/15/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B/
http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/2012/11/15/%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0/
http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/2012/11/15/%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0/
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сма тра да је срп ска Ко ко Ша нел“, ка же сли кар гра фи чар, 
књи жев ник Ми о драг Ан ђел ко вић Да ја на по ми њу ћи да је 
са ма ин сти ту ци ја до бро за ми шље ња, али су кри те ри ју ми 
при ват ни и не по сто је ћи. „Не кон ку ри шем јер сам ло ка циј
ски угро жен, за то што жи вим у Ни шу, а Ниш ни је плод но 
тло. Ме ни је Ниш Све та Је ле на, а да сам остао у Бе о гра ду 
био би у пр вом ти му а на ци о нал на пен зи ја би би ла ствар 
ру ти не са ово ли ко из ло жби и кри ти ка ко ји су пи са ли мно
ги љу ди о мом ства ра ла штву“ (Нар. но ви не, 7. нов. 2012).

Сво је вре ме но је Ни шли ја Ду шан Ра до вић ка зи вао да 
ће сви Ср би жи ве ти у Бе о гра ду. То су и ко му ни сти обе ћа
ва ли. У кру гу двој ке. О „ло шој адре си,“ пот пи сник ових ре
до ва је ви ше пу та пи сао. И ис ти цао да су срп ску књи жев
ност ство ри ли пи сци са „ло шом адре сом“ тј. Ло ка ци јом…

Видети више: http://pomocdotwordpressdotcom.wordpress.
com/2012/11/16/лошаадресаиликолооколо 
признањам/ 

*

(ЗА ВЕ ТИ НЕ My Ope ra) СајтовиСазвежђа
ЗАВЕТИНАнаметихакера?

… У че му је ствар? Веб сај то ви Са зве жђа ЗА ВЕ ТИ НЕ 
по све ће ни су умет нич кој срп ској књи жев но сти и кри ти ци, 
са вре ме ним срп ским пи сци ма. У че му је гре шка? Чи ме 
је вла сник сај то ва уз по др шку Go o gle пре кр шио пра ви ла 
Go o gle?

Ви ше го ди на је уло же но у из град њу и осми шља ва ње 
ових сај то ва. То мо ра да је би ла не ка гре шка. По го то ву, 
ка да је реч о тре ћем веб сај ту, тј. о ЦАРСКОМ РЕЗУ, по све
ће ном пре во ђе њу де ла срп ске књи жев но сти на дру ге свет
ске је зи ке, и пре во ђе њу са свих оста лих свет ских је зи ка 
на срп ски. Оне мо гу ћа ва ње сај та за пре пе ве до шло је по
сле пу бли ко ва ња без ма ло књи ге ру ског пе сни ка Вик то ра 
Ши ро ко ва Сне жна во де ни ца (пре пев на срп ски Вла ди ми
ра Ја гли чи ћа). Ко ме би то мо гло за сме та ти? Зар сва три 
сај та, ко ји су својеврсне ма ле библ иот еке це лих књи жев них 
де ла по је ди них пи са ца, срп ских, ру ских, ру мун ских, ен
гле ских или дру гих, мо гу сме та ти не ко ме? И ко ме? Вла
сник и уред ник ових сај то ва је про те ство вао код Go o gle, 
и убр зо је сти гло об ја шње ње ти ма Go oglа. При ме ће но је 
нео вла шће но де ло ва ње дру гих ли ца, ли ца без овла шће ња 
(ха ке ра, сај бе ра, на зо ви те ка ко вам дра го) око спо ме ну тих 

http://pomocdotwordpressdotcom.wordpress.com/2012/11/16/%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BC/
http://pomocdotwordpressdotcom.wordpress.com/2012/11/16/%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BC/
http://pomocdotwordpressdotcom.wordpress.com/2012/11/16/%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BC/
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оне мо гу ће них сај то ва. Ко су те ште то чи не? Чи ме су ру
ко во ђе ни? Пре у зи ма њем спо ме ну тих сај то ва? Бри са њем? 
Оне мо гу ћи ва њем?…

Видети више: http://my.opera.com/zavetine/blog/show.
dml/55856952 

*

(АКА ДЕ МИ ЈА АЛ ХЕ МИ ЈЕ) ОУМЕТНИЧКОМ
САВРШЕНСТВУ/ИванИљин

Умет ност на ших да на, ко ју на зи ва ју „мо дер ни стич
ком“, за лу та ла је и оти шла у раз врат. Око то га се и са да 
сла жу сви истин ски при ја те љи умет но сти, ко ји ни су рас
ки ну ли са здра вим, исто вре ме но и ду хов ним и при род ним 
уку сом. То га су по себ но све сни озбиљ ни и ве ли ки умет ни
ци на ше епо хе. Они зна ју да да ле ка и пре ле па бу дућ ност 
не при пада мо дер ни зму, тој де ге не ри са ној ла жној умет
но сти ко ју су ство ри ли, уз ди гли, про сла ви ли и ра ши ри ли 
не у те ме ље ни љу ди ли ше ни ду ха, љу ди ко ји су за бо ра ви ли 
Бо га. По сле ве ли ких лу та ња, по сле те шких му ка и ли ша ва
ња, чо век ће се осве сти ти, оздра ви ти и по но во ће се окре
ну ти пра вој, ор ган ској и ду бо кој умет но сти; и та ко је ла ко 
схва ти ти да већ и са да ду бо ке и осе тљи ве на ту ре пред о
се ћа ју ту бу ду ћу умет ност, при зи ва ју је и пред ви ђа ју њен 
три јумф.

Ко по ку ша да за ми сли ту на до ла зе ћу умет ност мо ра 
пре све га да од ба ци иде ју „не чу ве ног“, „не ви ђе ног“ но ва
торства, ру ши лач ког пре вра та, оба ра ју ћег „от кри ћа“. Сва 
та јур ња ва за но во та ри ја ма, за не ви ђе ним, за „нео бич ним“ 
или „вр то гла вим“ ни је ни шта дру го до ма ни фе ста ци ја ду
хов не по мет ње и плод не моћ не та шти не ауто ра и сно бо ва 
у пу бли ци, ко ји се до са ђу ју и тра же „уз бу ђе ње“. Бу дућ ност 
ће нам, на рав но, до не ти и но ву умет ност; али то „но во“ ће 
из ни ћи из об но вље ног ду ха и из ср ца ко је ду бо ко осе ћа, то 
јест из оних сло је ва ду ше ко ји су увек сми шља ли и до носи
ли на свет сва истин ска умет нич ка де ла…

Видети више: http://akademijaalhemije.wordpress.com/
2012/11/14/оуметничкомсавршенствуиваниљин/ 

http://my.opera.com/zavetine/blog/show.dml/55856952
http://my.opera.com/zavetine/blog/show.dml/55856952
http://akademijaalhemije.wordpress.com/2012/11/14/%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B8%D1%99%D0%B8%D0%BD/
http://akademijaalhemije.wordpress.com/2012/11/14/%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B8%D1%99%D0%B8%D0%BD/
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*

(СКРИ ВА ЊЕ БО СИ О КА – Ма га зин за по е зи ју)
М.Лукићу/ВладимирЈагличић

Не до чи та ть, как ни вид ней, 
и до кон ца не до пи са ть
ис то рию тех юных дней,
ту по та ён ную те тра дь.

Му тит кро вь по шло сти фан том, 
и ве ны пар ки ре жут твер дь,
а пе сни то ль ко об од ном,
что близ ко, близ ко, близ ко – смер ть! …

Видети више: https://sites.google.com/site/vlaskei
ciganskepesme/prepevi/mlukicuvladimirjaglicic

*

(ОР ЛУ ШИ НА) Неодговорност/Белатукадруз

„И ду хов на ди мен зи ја жи во та чо ве ка и свих ње го вих 
жи вот них де ла има исти је дин стве ни ис точ ник. И од го
вор ност чо ве ка је у по след њој дим не зи ји увек од го вор ност 
пред Бо гом“ (Иван Иљин, „О осе ћа њу од го вор но сти“, у књ. 
Пут ка очи глед но сти, Ло гос, Бе о град 2012, 23).

За што је по зван чо век на зе мљи? Да се ро ди, жи ви ра
ди на сла де и ко ри сти, без ве ре и умре?

Видети више: http://krmikovac.wordpress.com/
неодговорностбелатукадруз/ 

*

(ЗЛАТ НИ РА СУ ДЕ НАЦ) ОСТВАРАОЦУ/Иван
Иљин

Ево ко с пу ним пра вом тра жи за се бе сло бо ду, пре тен
ду је на њу и до ла зи до ње. Она мо ра да му бу де пру же на и 
обез бе ђе на, да ни ко ни шта не би смео да му про пи су је и да 
му ни ка ква људ ска власт на зе мљи не би бра ни ла да ства ра 
ка ко му је Бог ду ши од ре дио… Ни ка ква ин струк ци ја спо ља 
не сме да огра ни ча ва ње го во ду хов но са зр ца ње; ње му не 
тре ба го во ри ти „ра ди та ко“ и „не ства рај то и то“. Јер сва ка 
прет ход на цен зу ра сме та ње го вом ства ра ла штву и сва ко 

https://sites.google.com/site/vlaskeiciganskepesme/prepevi/mlukicuvladimirjaglicic
https://sites.google.com/site/vlaskeiciganskepesme/prepevi/mlukicuvladimirjaglicic
http://krmikovac.wordpress.com/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/
http://krmikovac.wordpress.com/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/
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про пи си ва ње су зби ја ње го во на дах ну ће Ако је он са мо до
вољ но про жет осе ћа њем од го вор но сти, сва ко ме ша ње са 
стра не је из ли шно. Јер ства ра лач ки обла го ро ђен чо век је…

Видети више: http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/
11/13/оствараоцуиваниљин/ 

*

(ПИ СМА) Дамиједанапишемнешто/Што
напесмубиличило/ЕсонЈаос

Сачмарицестих

Да ми је да на пи шем не што
Пар ре до ва са мо
Што на пе сму би ли чи ло
Крат ку и Обич ну
Ал од лу чу ју ћу
Са ма ло ре чи не би ра них
Зре лих бре ме ни тих
Она ко све ка ко и је сте
Да ста вим у пе сму
Ко опо ру ка ко нач ну те ску
Без тро феј ре чи угла ча них
Ко сач ма оло ва у гла ви
Хи цем за крај пе ва ју ћим
Вр те шку ре чи свих
За у ста ви је дан с пред у ми шља јем
По го ђе ни стих.

Видети више: http://70653dotcom.wordpress.com/category/
књижевнимобари/ 

*

(КОВ ЧЕГ БЕЗ РАЗ ЛО ЖНИХ УСПО МЕ НА)
МАГАРЕЋЕБУДАЛАШТИНЕ/Белатукадруз

Ма га рац је оми ље на те ма ба сно пи са ца и анег до ти ча
ра. Езо па, Ла Фон те на, Кри ло ва, срп ских на род них при по
ве да ча. И Езоп и Ла Фон тен опи са ли су ма гар ца у ла вљој 
ко жи. То је она ба сна, се ћа те се о то ме ка ко се ма гар цу 
до са ди то вар но си ти. На ђе не где ла вљу ко жу, за мо та се у њу 
и по ђе пла ши ти све што пред ње га иза ђе. Уз не ми ри и рас-
те ра све пи то ме жи во ти ње по по љу. Ско че љу ди на оруж је, 

http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/11/13/%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE%D1%86%D1%83-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B8%D1%99%D0%B8%D0%BD/
http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/11/13/%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE%D1%86%D1%83-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B8%D1%99%D0%B8%D0%BD/
http://70653dotcom.wordpress.com/category/%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8/
http://70653dotcom.wordpress.com/category/%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8/
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да ви де ка ква је то бе да. Ко жа ла во ва, али глас ма га ре ћи! А 
кад му спа зе и уши, он да се до се те лу кав ству, оста ве оруж је, 
па до гра бе ко че ве и то ја ге, оп ко ле ма гар ца, ски ну му ла вљу 
ко жу, па га на у че па ме ти.

Ла Фон те но ва ба сна, у сти хо ви ма, за вр ша ва се, пак, 
кон стан та ци јом да у „Фран цу ској мно го љу ди има „ко ји 
по твр ђу ју ову ба сну: „Сјај, дру жи на и на ки ти кра сни / Три 
че твр ти не вред но сти су њи ма“…

Видети више: http://kovcegbezrazloznihuspomena.
wordpress.com/магарећебудалаштине/ 

*

(ПРО ТИВ О ТРОВ) МиланПанић,Балкански
пророк–препорука

За што је ово јед на од лич на књи га?
За то што ис пра вља јед ну ве ли ку не прав ду. За то што 

мо же по мо ћи мно гим гра ђа ни ма Ср би је да схва те: да су 
већ из гу би ли не по врат но ми ну лих 20 го ди на, и да им се 
мо же до го ди ти да из гу бе још 20 го ди на. Не ки мла ди љу ди, 
на ше га по ре кла, ко ји су се ових да на вра ти ли са Ку бе, ис
при ча ли су ми – шта зна чи из гу би ти 40 го ди на! Па, то је 
чи тав људ ски век! То је пре ви со ка це на!

Видети више: http://zavetine.wordpress.com/2012/11/13/
milanpanicbalkanskiprorokpreporuka/

*

(Еди ци ја ЦАР СКИ РЕЗ) СНЕЖНАВОДЕНИЦА/
ВикторШироков(1945)

(Иза бра не пе сме, пре вео са ру ског Вла ди мир Ја гли чић)

Лутајућисонет

Не во лим се бе: про жи вех жи вот на мер но та кав:
сви ма дај, пру жи – за тим по ку пи ти се из во ли!
А та лен та је би ло – ко у ма тр јо шки лу та ка.
Па от ку да под ста рост – ну ла ко ја ме бо ли?
Ноћ ме не до ку су ри – опре зно про би ја ње.
Про пи ли смо се, бра ћо, ко бес кућ ни го ла ћи.
Опа ли лист ко мр ва збри са на сред пу та ње
обе ћа ва ужа сни ал ко хол да ћу на ћи.
Од не ћу дар по ноћ ној при ро ди, где ме ишту.

http://kovcegbezrazloznihuspomena.wordpress.com/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5/
http://kovcegbezrazloznihuspomena.wordpress.com/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5/
http://zavetine.wordpress.com/2012/11/13/milan-panic-balkanski-prorok-preporuka/
http://zavetine.wordpress.com/2012/11/13/milan-panic-balkanski-prorok-preporuka/


76

Ре ћи ћу хва ла са мо бу да ла сто ме ли шћу.
Нек ре пу ни сам ко пао у род ном вр ту зду шно,
нек ни сам гра бу љао ле ју у ста рој пле ви,
рас тво рен сам у сво ме на ро ду рав но ду шном
као ше ћер у во ди, ко ри бља млађ у Не ви.

6. ок то бра 1997.

… Вик тор Ши ро ков је пе сник ди рек тан, он је пре „пре-
во ди лац“ на пе снич ки је зик соп стве ног жи во та, не го ства-
ра лац не ког дру гог све та за сно ва ног на кул ту ри, лек ти ри 
или фи ло соф ском про ми шља њу. Он по се ду је сва та свој ства, 
али се њи ма не раз ме ће, већ их опо шља ва са мо он да кад то 
за тра жи пе сма. Не по вер љив пре ма сти хо ви ма ухва ће ним у 
ва зду ху, он их ло ви из ра сле из род ног тла и укр ште не с вла-
сти тим жи вот ним ис ку ством. Тек по том они за слу жу ју 
пе снич ку об ра ду, став, фи ло соф ску по ен ту. Без те лич но сне 
осно ве, не вре де ни шта…

Видети више: https://sites.google.com/site/editionsectio
caesarea/ruskapoezija/sneznavodenicaviktorsirokov 

https://sites.google.com/site/editionsectiocaesarea/ruska-poezija/sneznavodenicaviktorsirokov
https://sites.google.com/site/editionsectiocaesarea/ruska-poezija/sneznavodenicaviktorsirokov
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ПРВИСАЧУВАНИ
БилтениСазвежђаЗАВЕТИНЕ

илиопретходници
васељенскихкњижевнихновинабудућности

БилтенСазвежђаЗАВЕТИНЕ
(00018)

(ШИ БА ЊЕ) ПИШЧЕВАИЗДАЊАУлогаписца
уисторијисрпскекњижевности/М.А.Ивков

Срп ска књи жев ност је иза шла (и из ла зи) из ши ње ла 
ко ји се зо ве пи шче во из да ње. Она је, у ства ри, огр ну та у 
ње га.

То укле то пи шче во из да ње чи ни, вр ло чврст, те мељ 
исто ри је срп ске књи жев но сти. Без тог те ме ља исто ри ја 
срп ске књи жев но сти би ла би и мно го та ња, и мно го кра ћа, 
и мно го уни фор ми са ни ја.

Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/06/
12/пишчеваиздањаулогаписцауисторији/

http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/06/12/%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B0-%D1%83-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B8/
http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/06/12/%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B0-%D1%83-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B8/
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*

(ЗА ВЕ ТИ НЕPress) ИЛИЈАК–ОДЛОМАКИЗ
ДНЕВНИКАБИВШЕГЗАВОДНИКА/МДЈ

19. 10. ’03, Не де ља Ви кенд са су пру гом Ра дул ком у 
Или ја ку, за се о ку До ње Го рев ни це – 140 км. ода ље не од 
Бе о гра да, ако се по бо де ше стар на Ла бу до вом Бр ду. Ни
је то Лај ко вач ка пру га, већ Ибар ска ма ги стра ла са пу но 
опа сних де о ни ца. У под нож ју Руд ник пла ни не, на кон са о
бра ћај ног пре кр ша ја „где се гу би гла ва“ по ли ци ја ме за у
ста вља и кроз пр сте оста вља соп стве ној…

Видети више: http://misljenovac.wordpress.com/2012/06/
12/илијакодломакиздневникабившегза/

*

(ЗА ВЕ ТИ НЕ YouT u be) Цвет,комебоговине
допуштајубољеместоодпустиње

Овај филм уз му зи ку сир та ки ја, или влаш ких па ган
ских ко ла, мож да би мо гао да по диг не као не ки чуд ни ви
хор нео пи си ве спру до ве ис под ко јих те че пла во зла то и 
маг ма дра гог ка мења. Али и уз му зи ку про ле ће на пла вим 
спру до ви ма где се мо гу на ћи мр ци не и тра го ви злат ног ру
на, има не ка ту га ко ја нас са на ма спа ја.

Видети више: http://www.youtube.com/watch?v=S4ez125c
04o&list=UUiS2FdwHA3QmwCSBxD2NSsg&index=1&featu
re=plcp

*

(ПРО ТИВ О ТРОВ) ВЛАДИКАНИКОЛАЈОТИТУ

Пред чи та о ци ма је до са да не по зна то пи смо Све
тог вла ди ке Ни ко ла ја упу ће но Над би ску пу кен тер бе риј
ском, Пр вом је рар ху Ан гли кан ске кон фе си је. Пи смо се 
на ла зи у хи лан дар ским ар хи ви ма као кон цепт…

Видети више: http://zavetine.wordpress.com/2012/06/12/
владиканиколајотиту/ 

http://misljenovac.wordpress.com/2012/06/12/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3-%D0%B7%D0%B0/
http://misljenovac.wordpress.com/2012/06/12/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3-%D0%B7%D0%B0/
http://www.youtube.com/watch?v=S4ez125c04o&list=UUiS2FdwHA3QmwCSBxD2NSsg&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=S4ez125c04o&list=UUiS2FdwHA3QmwCSBxD2NSsg&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=S4ez125c04o&list=UUiS2FdwHA3QmwCSBxD2NSsg&index=1&feature=plcp
http://zavetine.wordpress.com/2012/06/12/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%98-%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83/
http://zavetine.wordpress.com/2012/06/12/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%98-%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83/
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*

(ГРУ ПА ЗА ВЕ ТИ НЕ) ФАТАМОРГАНАВЕЛИКЕ
МАГАЗЕ/Белатукадруз

Из мо чва ра се ја вио, као ла бу до ви цр ни, па као Исто
ри је, из да на ко ји су мрач ни и не го во ре ни шта, окру жен 
вла жним пе ском, жи вим пе ском ве ко ва и увре да. Они ко ји 
пра ве исто ри ју не из гле да ју као љу ди, они су чу до ви шта. 
Они су у злу и об ма ни а не у до бру и исти ни, па су су прот
ност му дро сти и уму; њи хов је жи вот за жи во та ду хов на 
смрт.

Исто ри ја зе маљ ска не гле да пре ма Го спо ду као Сун цу 
или Ме се цу, већ на су прот ну стра ну од Го спо да, пре ма гу
стим тми на ма…

Видети више: http://1983z.wordpress.com/2012/06/12/
фатаморганавеликемагазебелатукад/

*

(КО ВИ О НА) Дневниксусретасаобичними
необичнимљудиманашегнарода,одкојихје
свакоимаодакаженештопоучно,тачно,
виспрено,духовито…/Владимир
Димитријевић

Видети више: http://zavetinekruna1.wordpress.com/2012/
06/12/дневниксусретасаобичниминеобични/

БилтенСазвежђаЗАВЕТИНЕ
(00019)

(МАЈ СТОР НАД МАЈ СТО РИ МА) ***/
ФернандоПесоа

До пи ре кроз ма гло ви ти дан не што из за бо ра ва,
На и ла зи не чуј но, све че ри, по год на при ли ка

за гу би так.
Успа вљу јем се, без сна, под ве дрим не бом жи во та…

Видети више: http://trgovcisvetloscu.wordpress.com/2012/
06/13/фернандопесоа/ 

http://1983z.wordpress.com/2012/06/12/%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4/
http://1983z.wordpress.com/2012/06/12/%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4/
http://zavetinekruna1.wordpress.com/2012/06/12/%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8/
http://zavetinekruna1.wordpress.com/2012/06/12/%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8/
http://trgovcisvetloscu.wordpress.com/2012/06/13/%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B0/
http://trgovcisvetloscu.wordpress.com/2012/06/13/%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B0/
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*

(ЗА ПИС XVI) Димитријевићевапрепорука…

Ру ски ми сли лац Алек сан дар Па на рин, но си лац углед
не Сол же њи ци но ве на гра де, у тек сту „На род без ели те: из
ме ђу оча ја и на де“ ука зу је да соп стве не ели те ло кал но ста
нов ни штво већ одав но не мо же да над зи ре, јер су ели ти сти 
сво ју суд би ну и ин те ре се, ка ко ка же Ан то нић, ве за ли „не 
са соп стве ним на ро дом, већ са гло бал ним си сте мом бо
гат ства, мо ћи и пре сти жа, у ко ји на сто је да уђу та ко што 
ће му као по слу шне ра бот ни ке при ве сти цео свој на род“.

Видети више: http://najboljidrug.blogspot.com/

*

(ЗА ПИС V) МИЛОСРЂЕУСРБИЈИ…/
В.Димитријевић

… „Сви ми, ка ко мо на си, та ко и ве ру ју ћи на род епар
хи је ра шкопри зрен ске, смо плод ду хов ног ра да и де ло ва
ња Вла ди ке Ар те ми ја“. Још је до дао Је здић да они не мо гу 
тек та ко да се од рек ну свог ду хов ног оца, иако им је „ег зи
стен ци ја угро же на“.

А ка ко? Јед но став но: сви су до би ли от ка зе са ме ста 
ве ро у чи те ља, и то по на ло гу но во по ста вље ног вла ди ке Те
о до си ја. Љу ди са то ли ко де це… Ко ји су оста ли да жи ве и 
све до че на Ко со ву и Ме то хи ји, у да не кад нам Ко со во и 
Ме то хи ју оти ма ју. Очи то, истин ски хри шћа ни: јер, ко би 
да нас ра ђао и по ди зао то ли ку де цу, „у зло до ба, у глад не 
го ди не“, ако не они ко ји ис пу ња ва ју за по вест Бож ју…

Видети више: http://zavetineviki.blogspot.com/2012/06/
blogpost.html

*

(ЗА ПИС XLVI II) Учемујебиопатриотизам
СтаниславаВинавера…

„Код ње га, као ко смо по ли те, оства рен је је дан чу дан 
па три о ти зам, да не ка жем на ци о на ли зам. Ру чак је за вр ша
вао с ус кли ком: Жи ве ла Ве ли ка Ср би ја. Ни је хтео да иде у 
Ро га шку Сла ти ну, јер је то то бож Хр ват ска.

http://najboljidrug.blogspot.com/
http://zavetineviki.blogspot.com/2012/06/blog-post.html
http://zavetineviki.blogspot.com/2012/06/blog-post.html
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Је ди не по ле ми ке ко је је во дио по сле дру гог ра та би ле 
су с Хр ва ти ма“, при чао је син Ста ни сла ва Ви на ве ра, пи
сца, о оцу.„Ви ше од мно гих та да шњих књи жев ни ка био је 
за нет но ви на ма у европ ској књи жев но сти, у фи ло зо фи ји 
или му зи ци, али сви ‘мо дер ни сти’ ни су му по му ти ли људ
ска осе ћа ња ни ти спо соб ност да раз ли ку је фик ци ју од ре
ал но сти“, за пи са ла је сна ха о свом све кру. …

Видети више: http://www.vladimirdimitrijevic.com/tekst/
57учемујебиопатриотизамстанислававинавера,
авангардногписца.html

*

(ЗА ПИС XLVI II) БелатукадрузBelatucadros

Из бор чла на ка ве за них за be la tu ca dros. 
Ори ги нал ни члан ци из …

Видети више: http://zivotjesenisan.blogspot.com/2012/05/
belatucadrosbelatukadruz.html

*

(Би фе „БРИ О НИ“) КАКОСЕНЕКАДТО
РАДИЛО,ИЛИ:УМЕСТОАУТОБИОГРАФИЈЕ/
МаринкоАрсићИвков

… При ја вљу јем се, на осно ву рас пи са ног кон кур са, за 
по пу ну рад ног ме ста УРЕД НИ КА У КЊИ ЖЕВ НОЈ РЕ ДАК
ЦИ ЈИ. Ис пу ња вам тра же не усло во ве и при ла жем до ка зе:

– „по зна ти кул тур ни и јав ни рад ник“ – као уред ник 
„Књи жев не ре чи“, про зни пи сац (књи ге „Че му но ва кри ти
ка“, „Ме ђе до вић“), драм ски пи сац (ТВ дра ма „Шта се до
го ди ло са Фи ли пом Пре ра до ви ћем“), књи жев ни кри ти чар, 
есе ји ста и пре во ди лац при су тан сам у књи жев ном жи во ту 
ви ше од де сет го ди на;

– „ви со ка школ ска спре ма“ – при ла жем ове ре ну 
фо то ко пи ју…

Видети више: http://zavetinebr1.wordpress.com/2012/06/
13/какосенекадторадилоилиуместоаут/

http://www.vladimirdimitrijevic.com/tekst/57-%D1%83-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%98%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0,-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B0.html
http://www.vladimirdimitrijevic.com/tekst/57-%D1%83-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%98%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0,-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B0.html
http://www.vladimirdimitrijevic.com/tekst/57-%D1%83-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%98%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0,-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B0.html
http://zivotjesenisan.blogspot.com/2012/05/belatucadros-belatukadruz.html
http://zivotjesenisan.blogspot.com/2012/05/belatucadros-belatukadruz.html
http://zavetinebr1.wordpress.com/2012/06/13/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4-%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%83%D1%82/
http://zavetinebr1.wordpress.com/2012/06/13/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4-%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%83%D1%82/
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*

(Злат ни РА СУ ДЕ НАЦ) ИЗМЕЂУСИМБОЛА
ИСТВАРНОСТИ/МирољубМилановић

ОромануУјкиндомМирославаЛукића(Апостроф,
Београд1997)

„ Пи ши те што год хо ће те или мо ра те, али оне су увек 
би ле до бре пар ти ту ре“ (Т. Ман о сво јим књи га ма)

Док се ди наг нут над ру ко пи си ма свог уја ка Бо ре 
Миш ље но ви ћа, у тој срп ској Јок на па то фи, Ве ли кој Ма га
зи, Фи лип Сен ко вић, про фе сор књи жев но сти и не слу ти да 
тај по сао не ће при ве сти кра ју, као што ни ње го ве ру ко пи се 
не ће сре ди ти не ко бу ду ћи, во ђен истом му ком од го не тања 
тај не о свом и ту ђим жи во ти ма. Про ме ни ће се мож да де
кор, али ће по сао би ти на став љен јер, по тре ба за са знањем 
ути сну та је у да ма ри ма ње го вог би ћа. То је и услов ње го
вог даљег би ти сања.

Видети више: http://zlatnirasudenac.wordpress.com/profil/
izmedusimbolaistvarnostimiroljubmilanovic/

БилтенСазвежђаЗАВЕТИНЕ
(00021)

(ЗА ВЕ ТИ НЕ Press) 1000ФИЛОСОФЕМА,
ТАЧАКА,ОКРЗНУЋА,(Н)АФОРИЗАМА/
РистоВасилевски

Ових да на је штам па на јед на вр сна књи га афо ри за-
ма Ри сте Ва си лев ског Сно ви ди бит ка: „Ва си лев ски не 
за бо ра вља да је сте пе сник и мно ге ње го ве фи ло зо фе ме 
за сни ва ју се на зву ку и на игра ма за сно ва ним на нај ра зли
чи ти јим звуч ним ком би на ци ја ма и стил ским фи гу ра ма: 
‘Из ме ђу мно гих из бо ра, онај ко ји не ма дру ги из бор, обич
но иза бе ре нај го ри.’“ Та ко књи гу пре по ру чу је кри ти чар Д. 
Стој ко вић…

Видети више: http://misljenovac.wordpress.com/2012/06/
15/1000философематачакаокрзнућанафориз/

http://zlatnirasudenac.wordpress.com/pro-fil/izmedu-simbola-i-stvarnosti-miroljub-milanovic/
http://zlatnirasudenac.wordpress.com/pro-fil/izmedu-simbola-i-stvarnosti-miroljub-milanovic/
http://misljenovac.wordpress.com/2012/06/15/1000-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B7%D0%BD%D1%83%D1%9B%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7/
http://misljenovac.wordpress.com/2012/06/15/1000-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B7%D0%BD%D1%83%D1%9B%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7/
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БилтенСазвежђаЗАВЕТИНЕ
(00022)

(МА ГИ ЈА МО ЈИХ ПО СЕ ДА) Тумачењесудбине
иснова/Белатукадруз

… Ов де се ску пља ју мно ге ства ри. Не ва жне и ва
жне. Огла ша ва ју се чав ке, гла со ви ан ђе ла ко ји се по вла че?

Видети више: http://s1957.wordpress.com/2012/06/12/
00022тумачењесудбинеиснова/

*

(Би фе „БРИ О НИ“) РЕКЛИСУ

… Ако је наш но бе ло вац био члан Мла де Бо сне и ро би-
јао због те при пад но сти, а Га ври ло ни је пу цао у ца ра у Бе чу 
не го на оку пи ра ној те ри то ри ји, и ако у мом род ном гра ду 
да нас Прин ци пов мост зо ву Фер ди нан дов, а сто пе ви ше ни-
су та мо гдје су би ле, све се ту про мје ни ло. Не ко хо ће да про-
ми је ни мо ју исто ри ју, по ниш ти мо ја увје рења?!

Видети више: http://zavetinebr1.wordpress.com/реклису/

*

(ПРО ТИВ О ТРОВ) ИМЕНОВАНСАВЕТЗА
СВЕТСКУПРАВОСЛАВНУКЊИЖЕВНУ
НАГРАДУ„БОГОРОДИЦАТРОЈЕРУЧИЦА“
ФОНДАЦИЈЕИВАНКАМИЛОШЕВИЋ

Видети више: http://zavetine.wordpress.com/2012/06/18/
именовансаветзасветскуправославн/

*

(АЛ МА НАХ за жи ву тра ди ци ју…) Острвоиспод
јаза/Белатукадруз

… Вра ћа се пљусак светлoсти, за пра во чи та ва бу
ји ца. Реч но дно је ишпар та но тра го ви ма шкољ ки и оба
сја но као пре део у сну. У ту рај ску буј ност Остр ва ис под 

http://s1957.wordpress.com/2012/06/12/00022-%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
http://s1957.wordpress.com/2012/06/12/00022-%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
http://zavetinebr1.wordpress.com/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%83/
http://zavetine.wordpress.com/2012/06/18/%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD/
http://zavetine.wordpress.com/2012/06/18/%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD/
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Ја за вр шња ци су се увла чи ли као сит не ри би це цр ве них 
пе ра ја ца у чу де сни сплет жи ла приобалног дрвећа.

Видети више: http://kn950.wordpress.com/2012/06/20/
острвоисподјаза/

*

(ЗА ПИС XVII) Чакнимртве/инеостављају
живи/енамиру

Ка ко раз у ме те ову мак си му, Р. Ва си лев ског?
Она има ду пли сми сао: Чак ни мр тве не оста вља ју жи-

ви на ми руи Чак ни мр тви не оста вља ју жи ве на ми ру.
Сми сло ви су ја сни, не сум њи ви. Де ша ва се, по не кад, 

да жи ви не оста вља ју на ми ру чак ни мр тве. А по не кад се, 
ка жу, не ки мр тви и по вам пи ре. Пи сцу је да то да то из ра зи 
јед ном је ди ном …

Видети више: http://fatamorganeimajezavetine.blogspot.com/ 

*

(АЛ МА НАХ за жи ву тра ди ци ју…) СИМБОЛ,
СИГНАЛ

Је дан од кључ них сим бо ла у по ру ци Хри сто са сво јим 
уче ни ци ма је сте зми ја. (…) Зми ја је ва жан, сло жен и ам
би ва лен тан сим бол и је дан од нај сна жни јих ар хе ти по ва у 
чо ве ко вом ко лек тив ном не све сном. Зми ја је сим бол сна ге, 
плод но сти, здра вља, му дро сти, с јед не стра не, али и зла, 
лу ка во сти, сим бол де мон ског, жен ског и зе маљ ског…

Видети више: http://kn950.wordpress.com/симболсигнал/

БилтенСазвежђаЗАВЕТИНЕ
(00023)

(ЦЈЕ ЛО МУ ДРИ ЈА) ЛАУРЕАТБУГАРСКИ
ПЕСНИКГАНЧОСАВОВ

SER BI AN PRESS CEN TER СА ОП ШТЕ ЊЕ ЗА ШТАМ ПУ
FOR IM ME DI A TE RE LE A SE 

http://kn950.wordpress.com/2012/06/20/%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B0/
http://kn950.wordpress.com/2012/06/20/%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B0/
http://fatamorganeimajezavetine.blogspot.com/
http://kn950.wordpress.com/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/
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ФОНДАЦИЈA ИВАН КА МИ ЛО ШЕ ВИЋ У ЧИ КА ГУ
ДО ДЕ ЉЕ НА СВЕТ СКА ПРА ВО СЛАВ НА КЊИ ЖЕВ НА 

НА ГРА ДА БО ГО РО ДИ ЦА…

Видети више: http://cjelomudrija.blogspot.com/
?view=magazine

*

(ВИКИПЕДИЈА на немачком) Чланак
ооперскојдивиЈелениБодражић

Видети више: http://de.wikipedia.org/wiki/Jelena_Bodražić

*

(ЗА ВЕ ТИ НЕ YouT u be) Из„Псећегживота“
АнријаМишоа

Филм Из „Псе ћег жи во та“ Ан ри ја Ми шоа, или раз ми
шља ње о смр ти на ра дан ском Ивањ ском гро бљу. Јун ме сец 
2012.

Филм је по све ћен пок. „Ти ши“ и дру гим го сто љу би
вим Ивањ ча ни ма, ко ји су про ме ни ли свет

Видети више: http://youtu.be/_2Bx982AsLo 

* 

(ЗА ВЕ ТИ НЕ YouT u be) ДОБАВИДОВИТИХ

Филм по све ћен Ан ри ју Ми шоу, фран цу ском пе сни ку, 
и зле ху дој суд би ни.

Сни мљен је на пла ни ни Ра дан, у се лу Ива њу, кра јем 
ју на 2012.

Видети више: http://youtu.be/mrtDof83S6w

*

(МА ГА ЗИН ФА НИ КА) Најбољилекза
ослобађањеоднемара…/РистоВасилевски

Видети више: http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/06/
28/најбољилекзаослобађањеоднемарар/

http://cjelomudrija.blogspot.com/?view=magazine
http://cjelomudrija.blogspot.com/?view=magazine
http://de.wikipedia.org/wiki/Jelena_Bodra%C5%BEi%C4%87
http://youtu.be/_2Bx982AsLo
http://youtu.be/mrtDof83S6w
http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/06/28/%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B1%D0%BE%D1%99%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%80/
http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/06/28/%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B1%D0%BE%D1%99%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%80/
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БилтенСазвежђаЗАВЕТИНЕ
(00025)

(СЕ ВЕР ЦИ) Овихданапубликованесу,
измеђуосталог,иследећествари,које
препоручујемо

Но ви пре во ди пе са ма на ма ке дон ски Бе ла ту ка дру за. 
Пре пе вао Ри сто Ва си лев ски.

ХИ МЕ РИ ТЕ 

Видети више: http://severci.blogspot.com/2012/07/blog
post.html 

https://sites.google.com/site/editionsectiocaesarea/
belatukadruznastranimjezicima/himeritebelatukadruz 

*

(Са зве жђе З) ПОГЛЕДПРОЛАЗНИКА/Боро
Драшковић

ЗА ВЕ ТИ НЕ пре по ру чу ју за чи та ње: Боро Драшковић, 
По глед про ла зни ка, Прометеј, Но ви Сад 2006, 306 стра на, 
18 цм, би бли о те ка: Та јан стве на тач ка.

Видети више: http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/
2012/07/06/погледпролазникабородрашковић/

*

(УМЕТ НОСТ МА ХА ГО НИ ЈА) Постављенлинк
листаРускаречнаследећојинтернетадреси
препорученихлистоваСазвежђаЗАВЕТИНЕ

Видети више: http://umetnostmahagonija.blogspot.com/

http://severci.blogspot.com/2012/07/blog-post.html
http://severci.blogspot.com/2012/07/blog-post.html
https://sites.google.com/site/editionsectiocaesarea/belatukadruz-na-stranim-jezicima/himeritebelatukadruz
https://sites.google.com/site/editionsectiocaesarea/belatukadruz-na-stranim-jezicima/himeritebelatukadruz
http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/2012/07/06/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/
http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/2012/07/06/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/
http://umetnostmahagonija.blogspot.com/
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РусијајеизгубилаповерењеуЕвропу/
ЈевгенијШестаков

… Је ди ни про је кат по мо ћу ко га су Ру си ја и Евро па 
мо гле да по ста ну пра ви стра те шки парт не ри на не ко ли ко 
де це ни ја био је европ ски си стем про ти вра кет не од бра не. 
Ме ђу тим, под при ти ском Ва шинг то на, Евро пља ни су од
би ли да по овом пи та њу са ра ђу ју са Мо сквом.

Кри за по ве ре ња из ме ђу Евро пе и Ру си је је очи глед на 
и нај ве ро ват ни је ће на ста ви ти да се про ду бљу је. Од су ство 
на прет ка по кључ ним пи та њи ма ва жним за без бед ност Ру
си је не ми нов но ће до ве сти до сла бље ња са рад ње на свим 
дру гим по љи ма.

Ипак, сце на рио у ко ме би се Евро па од стра те шког 
парт не ра Мо скве пре тво ри ла у ње ног по тен ци јал ног не
при ја те ља из гле да ма ло ве ро ват но. Основ ни „ко ло се ци“ — 
бор ба про тив те ро ри зма и тр го ви не дро гом, про ток ро бе 
у Ав га ни стан — не ће би ти ре ви ди ра ни. Ру си ја ће шти ти ти 
сво је ге о по ли тич ке ин те ре се, али ће се пре све га кон цен
три са ти на ре ги о не ко је сма тра тра ди ци о нал ним зо на ма 
свог ути ца ја. Исто вре ме но, Мо сква ће са САД ра ди ти на 
из на ла же њу за јед нич ког је зи ка по пи та њу оп штих нор ми 
по на ша ња на свет ској сце ни. О овом пи та њу ви ше не ма 
сми сла по себ но раз го ва ра ти са ЕУ.

Не тре ба за не ма ри ти ни чи ње ни цу да ће ру ски би знис 
ви де ти сво ју при ли ку у еко ном ском сла бље њу ЕУ. Без об
зи ра на не по вољ ну по ли тич ку кли му, ру ске ин ве сти ци је 
у Евро пи ће се ши ри ти. На при мер, не дав ни по ли тич ки 
спор Ру си је и Ве ли ке Бри та ни је ни је до вео до сма њи ва ња 
еко ном ске са рад ње из ме ђу две зе мље.

Кључ на од лу ка ко ја би мо гла да по вра ти по ве ре ње 
Ру си је у об но вље ну ЕУ био би до го вор о европ ској про ти
вра кет ној од бра ни. За пад од би ја да при ли ком по ста вља ња 
про ти вра кет ног шти та пру жи Ру си ји прав но оба ве зу ју ће 
без бед но сне га ран ци је. Мо сква сма тра да то угро жа ва ње
не стра те шке ин те ре се. Ако се то ком са ми та НА ТОа у Чи
ка гу кра јем ма ја ове го ди не Евро пља ни сло же са ад ми ни
стра ци јом САД око га ран ци ја за Мо скву или ба рем усво је 
план за им пле мен та ци ју та квих га ран ци ја, то би мо гла да 
бу де по ла зна тач ка и за дру ге за јед нич ке ру скоевроп ске 
про јек те.

Видети више: http://najboljidrug.blogspot.com/2013/01/
blogpost.html 

http://najboljidrug.blogspot.com/2013/01/blog-post.html
http://najboljidrug.blogspot.com/2013/01/blog-post.html
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(ЗА ПИС XLVII) КОВИОНА:САНМилана
Ракића

Ко ви о на би се, ипак, мо гла до го ди ти, већ да нас – као 
но ви, елек трон ски, књи жев ни ча со пис, по све ћен пр вен
стве но не пот ку пљи вој са вре ме ној срп ској књи жев ној кри
ти ци. Мо гао бих би ти осни вач и из да вач та квог јед ног 
ча со пи са, не и уред ник. (Уред ник сам 4 дру га књи жев на 
ча со пи са.)

Ко ви о на – стра те шко сред ство за пре зен та ци ју кри
тич ке ли те ра ту ре. Књи жев ни ча со пис, ко ји би се раз ли ко
вао и од не ка да шњег СКГ, и од XX ве ка, и из чи јег ши ње ла 
би иза шли пи сци ге не ра ци је ко ја на до ла зи, ко ја још ни је 
до шла.

Ча со пи си ко ји да нас по сто је, и ко ји се ба ве књи жев
ном кри ти ком (то бо же), на из ве стан на чин „на шти мо ва ни 
су“, ка ко би ре као Б. Ла за ре вић, у ду ху офи ци јел ном. Не
ма ча со пи са ко ји би на свој на чин хтео у све тон ске ре до
ве… Све су то при ста ни шта не чег, до и ста, бив шег. Ра кић је 
имао свој сан – Ко ви о ну. Тај сан је нео ства рен…

Видети више: http://identitet2007.blogspot.com/2008/10/
kovionasanmilanarakia.html

*

(ИЗ РАВ НА ЊА) ВЕНАЦОДСЛОВАИРЕЧИ/
МићоЦвијетић

На кон пе снич ке књи ге Храм, ипак храм, ко ја је до жи
ве ла ви ше из да ња и пре во де на ви ше је зи ка, као и из у зет
ну ре цеп ци ју и ви со ке вред но сне оце не, Ри сто Ва си лев ски 
се упу стио у је дан но ви и сло же ни пе снич ки про је кат, и 
успе шно га окон чао. На пи сао је књи гу Сушт; сло во спев, 
ка ко је под на сло вом од ре ђу је, ком по зи ци о но раз ли ста ну 
и раз гра на ту… 

Видети више: http://poglediiskosa.wordpress.com/2012/07/
08/суштристовасилевски/ 

http://identitet2007.blogspot.com/2008/10/koviona-san-milana-rakia.html
http://identitet2007.blogspot.com/2008/10/koviona-san-milana-rakia.html
http://poglediiskosa.wordpress.com/2012/07/08/%D1%81%D1%83%D1%88%D1%82-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8/
http://poglediiskosa.wordpress.com/2012/07/08/%D1%81%D1%83%D1%88%D1%82-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8/
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(Злат ни Ра су де нац) ЉАГАВШТИНА/Мирољуб
Милановић

У обим ној кри тич кој ли те ра ту ри о опу су До сто јев
ског, уоби ча је ни су пој мо ви: ка ра ма зов шти на, смер дја
ков шти на, ки ри лов шти на, ши га љов шти на… за по ја ве у 
ру ском дру штву ко је опи су је (дру га по ло ви на XIX ве ка). 
Да ли је не ко упо тре био по јам ља гав шти на? А мо рао би, 
ма кар да га по ме не. На пр ви по глед, чи ни се не по треб
ним. Зар у пој му смер дја ков шти не ни је све об у хва ће но: 
по длост, ни скост, осу је ће ност? 

Видети више: http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/
07/08/љагавштинамирољубмилановић/

*

(Ма га зин ФА НИ КА = Су зов ци) ХАРМС:
подсећање(седамдесетгодинаод
мученичкесмрти)

Бог, Пе сни ци, Про ве тра ва ње кри ти чар ских ло жа, Тај
на, иза бра но, омаж, ста љи ни стич ка Ру си ја, тра гич не фи гу
ре, шпи јун ски за нат

По е зи ја. Да нил Хармс Не бе са ће се са ви ти у сви так и 
па шће на зе мљу; зе мља и во да уз ле те ће на не бо; чи тав свет 
ће се окре ну ти на о пач ке. Ка да све то угле даш, рас тво ри ће 
се и про цве та ти цве так у гру ди ма тво јим. Ја твр дим:…

Видети више: http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/07/
08/хармсподсећањеседамдесетгодинаод/

*

(Са зве жђе З) КакоСрбивидесвет?

Ево јед не ху мо ри стич ке илу стра ци је на ову те му, про
на ђе ну са свим слу чај но, у фо то до ку мен та ци ји на шег при
ја те ља С. Г. Сло бод но ко мен та ри ши те! Одо бра ва ће мо све 
су ви сле ко мен та ре, со им оних ко ји су чи сто пљу ва ње или 
псов ка!

Видети више: http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/
2012/07/07/какосрбивидесвет/

http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/07/08/%D1%99%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/
http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/07/08/%D1%99%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/
http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/07/08/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B4/
http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/07/08/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B4/
http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/2012/07/07/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82/
http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/2012/07/07/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82/
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(ЗА ПИС XXXVI II) ПОЗИВНАКЊИЖЕВНИ
КОНКУРС

Сви так је уста но вио пре три го ди не и књи жев ну на
гра ду „Ха џи Дра ган“, кон курс је у то ку, по мо зи те ми да ова 
вест до ђе до чи та ла ца и по се ти ла ца Са зве жђа ЗА ВЕ ТИ НЕ.

Видети више: http://zavetinemansarda.blogspot.com/2012/
07/blogpost.html

*

(ШИ БА ЊЕ) ИЗАБРАНИТЕКСТОВИ
ОФИЛАНТРОПИЈИ

Ка да би сте пи та ли не ко га тко су фи лан тро пи (фи лан
тро пи ја до ла зи од грч ких ри је чи фи ле ин што зна чи љу
би ти и ан тро пос што зна чи чо вјек, а у хр ват ском је зи ку 
се пре во ди као чо вје кољу бље), ве ћи на би спо ме ну ла нај
по зна ти је свјет ске фи лан тро пе: Bill Gates, Warren Buffet, 
Pierre Omiduar, Thomas Siebel итд…

Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/
07/06/изабранитекстовиофилантропији/

* 

(ЗА ПИС VI II) ДОШЉАК/Слободан
Бранковић

Тек што рат стао,
Зе мља још по дрх та ва ла.
По го рел це раз ме шта ли
По на пу ште ним ку ћа ма…

Видети више: http://velikazavetina.blogspot.com/2012/07/
blogpost.html

Из про прат ног пи сма пе сни ка: По што ва ни, Ве о ма сте 
мно го учи ни ли и чи ни те за књи жев ност и кул ту ру. Хва ла 
на том да ру у вре ме ну чи ји је мо то: „Ко му ни ци рам, да кле, 
по сто јим.“

Искре но, ваш са бе сед ник,                                       
Проф. др Сло бо дан Бран ко вић

http://zavetinemansarda.blogspot.com/2012/07/blog-post.html
http://zavetinemansarda.blogspot.com/2012/07/blog-post.html
http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/07/06/%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B8/
http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/07/06/%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B8/
http://velikazavetina.blogspot.com/2012/07/blog-post.html
http://velikazavetina.blogspot.com/2012/07/blog-post.html
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(ПРО ТИВ О ТРОВ) Новарубрика(страница)

По кре ну та но ва ру бри ка Са зве жђа ЗА ВЕ ТИ НЕ на сај
ту „Про тив о тров: ПО ДИГ НУ ТА РАМ ПА“.

Видети више: http://zavetine.wordpress.com/
подигнутарампа/

*

(ПРО ТИВ О ТРОВ) КАОШТОСТЕНЕКАДА
НИКАДАБИЛИ/НебојшаВасовић

УредникКОВ-а,ДрашкоРеђеп 

Чим је Кр ду умро (ка ква не сре ћа!)
У фо те љу ње го ву уско чио сам ја
Ода кле Вам се ја вљам
Са очи ма из ван сва ког зла…

Видети више: http://zavetine.wordpress.com/подигнута
рампа/каоштостенекаданикадабилинебојша/

*

(ОПА ЛО ЛИ ШЋЕ) ADCIRCULANDUM/Нова
рубрика.„Штотребадаидеодрукедоруке“.

По што се у овој зе мљи упор но из бе га ва ју лу стра ци ја 
и пре вред но ва ње, стал но тре ба под се ћа ти на не ке ства ри.

А ка да је реч о срп ској књи жев но сти – стал но тре ба 
ра све тља ва ти дру гу по ло ви ну 20. ве ка.

Да, па лан ка по сто ји, сва ка књи жев на сек та на сто ји да 
сво је ћо ше по гу ра у цен тар. Тзв. ле ви ца има сво је раз ло ге 
за на ме та ње Кон стан ти но ви ће ве Фи ло зо фи је па лан ке…

Видети више: http://antologijaol.wordpress.com/
adcirculandum/

http://zavetine.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0/
http://zavetine.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0/
http://zavetine.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D1%88%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%98%D1%88%D0%B0/
http://zavetine.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D1%88%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%98%D1%88%D0%B0/
http://antologijaol.wordpress.com/ad-circulandum/
http://antologijaol.wordpress.com/ad-circulandum/


92

*

(ОПА ЛО ЛИ ШЋЕ) ПАЛАНКАФИЛОЗОФИЈЕ/
ВладимирДимитријевић

НА ПО МЕ НА Уред ни ка „Опа лог ли шћа“:
Ко ли ко зна мо, „Па лан ка фи ло со фи је“, или те мат ски 

број по све ћен по ред оста лог и фи ло со фи ји евро па лан ке, 
ни је пре штам па ван, ни је ди ги та ли зо ван, по ма ло је за бо
ра вљен по сле са мо осам го ди на на кон штам па ња. Ни је 
об ја вље на по себ на књи га, ни је тај грд ни ма те ри јал уко ри
чен и до сту пан нај ши рем кру гу ра до зна лим и ра зум них 
чи та ла ца. Тек сто ва из овог те ма та, оних нај под сти цај ни
јих, пи са них са не сум њи вом енер ги јом, не ма ни на свет
ској Мре жи. Ми смо до овог те мат ског бро ја до шли чи
стом игром слу ча ја, на жа лост. Ту има под сти цај не гра ђе 
за раз ми шља ње о мно го че му; до не ли смо са др жај овог те
мат ског бро ја ча со пи са, као и ли те ра ту ру на осно ву ко је је 
са ста вљен. Би ло би ле по да се ови тек сто ви уко ри че и од
штам па ју као по себ на књи га, као фо то ти пи ја, пред ла же мо 
не ком од из да ва ча у Ср би ји да то из да. Ле по би би ло да се 
мо же ди ги та ли зо ва ти све то што се на ла зи из ме ђу ко ри ца 
спо ме ну тог ча со пи са, јер то све за ди ре углав ном у НЕ ЗА
ВР ШЕ НЕ РАЗ ГО ВО РЕ…

Видети више: http://antologijaol.wordpress.com/
adcirculandum/паланкафилозофијевладимирдимитри/

*

(ОПА ЛО ЛИ ШЋЕ) ЈОСИПБРОЗТИТО
УПОЕЗИЈИ/ЧасописГрадац,бр.34,
мај–јуни1980.

Да ли се то га се ћа те?
Тих и та квих бро је ва ча со пи са, те и та кве по е зи је, тих 

и та квих ак те ра? По гле дај те где су са да, ако ко јим слу ча
јем ни су на не ком гро бљу, или гро бљу сло но ва.

Пи там Вас: за што ов де не ма књи жев не лу стра ци је?
Од го во ри те ми. Вр ло ра до ћу об ја ви ти…
Ов де не тре ба ди за ти тон, већ са мо ли ста ти књи жев не 

ча со пи се, но ви не, из да вач ке пла но ве из да вач ких ги га на та 
ти то сла ви је, и од го во ри ће на ви ра ти са ми од се бе.

Видети више: http://antologijaol.wordpress.com/
adcirculandum/јосипброзтитоупоезији/

http://antologijaol.wordpress.com/ad-circulandum/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8/
http://antologijaol.wordpress.com/ad-circulandum/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8/
http://antologijaol.wordpress.com/ad-circulandum/%D1%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7-%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B8/
http://antologijaol.wordpress.com/ad-circulandum/%D1%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7-%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B8/
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БилтенСазвежђаЗАВЕТИНЕ
(0026)

(ПРО ТИВ О ТРОВ) ПОЛИТИКИНДОДАТАК/
БошкоТомашевић(критика)

Лист По ли ти ка је, има ју ћи у ви ду кул ту ру и умет
ност, по себ но књи жев ност, од у век био са ста ја ли ште пар
тиј ски, од но сно стра нач ки ви ђе не кул ту ре и умет но сти. 
Исти је по сло вич но био ули зич ки одан ди на сти ји, пар ти ји 
или стран ци на вла сти. У све тло сти те чи ње ни це мо же мо 
да са гле да мо ње го ву сла вље ну ду го веч ност. С дру ге стра
не, на те ме љу не ких ње го вих дру гих свој ста ва, по пут оку
пља ња на ци о нал ног ду ха, сво јом пи сме но шћу те из ба лан
си ра ног да ва ња на ви де ло оно га што је те ку ће и днев но а 
не од но си се на по ли ти ку ак ту ел не вла сти, исти је ус пео да 
се на мет не као лист срп ског гра дјан ства, као лист ко га ве
ћи на Ср ба, осим Ср ба из Вој во ди не, зо ве сво јим, „мо јим“, 
„на шим“.

Видети више: http://zavetine.wordpress.com/2012/07/13/
politikindodatakboskotomasevic/

*

(ШИ БА ЊЕ) Књигаотисака/Радивој
Шајтинац

Пре ва зи ћи књи жев ност као лич ну мо ру
Не ка и ша ри ти за ду шнич ки трип
Не чи ни ти мр љу још го ру
Све пре тва ра ти у ЕГО ТРИП

Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/став/
knjigaotisakaradivojsajtinac/

*

(ТРА ГО ВИ = Су.) ЗАВЕТИНЕпрепоручују:
ТЕСЛАИЛИПРИЛАГОЂАВАЊЕАНЂЕЛИМА/
СтеванПешић

НО ВИ НАР: Ре ци те, мо лим вас, ко ји су усло ви при ла
го ђа вања јед ног ан ђе ла на Зем љи?

http://zavetine.wordpress.com/2012/07/13/politikin-dodatak-bosko-tomasevic/
http://zavetine.wordpress.com/2012/07/13/politikin-dodatak-bosko-tomasevic/
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/knjiga-otisaka-radivoj-sajtinac/
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/knjiga-otisaka-radivoj-sajtinac/
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ТЕ СЛА: Ја их имам де сет. Бе ле жи те па жљи во.
НО ВИ НАР: За пи са ћу сва ку ва шу реч, пош то ва ни го

спо ди не Те сла.
ТЕ СЛА: Пр ви услов је ви со ка свест о свом по слању и 

де лу ко је тре ба из вр ши ти. Она мо ра, ма кар и мут но, по
сто ја ти у нај ра ни јој мла до сти. Не бу ди мо ла жно скром
ни; храст зна да је храст, а грм по ред ње га да је грм. Као 
де чак од два на ест го ди на био сам си гу ран да ћу до ћи на 
Ни ја га ри не во до па де. За ве ћи ну сво јих от кри ћа знао сам 
још у де тињству да ћу их оства ри ти, прем да не са свим ја
сно… Дру ги услов при ла го ђа вања је ис трај ност. Све што 
сам пред у зи мао, за вр ша вао сам. Био сам де вет на е сто го
диш њак ка да сам, по са ве ту јед ног при ја тел ја, од лу чио да 
про чи там це ло куп ног Вол те ра. Тај књи жев ни мон струм 
на пи сао је око сто то мо ва ве ли ког фор ма та и сит ног сло
га. Про чи тао сам га, али ни сам ус пео да са знам да ли је то 
учи нио и онај ко ји ми га је пре по ру чио. Са истом ис трај
нош ћу од но сио сам се пре ма све му што сам ра дио. Она је 
по ста ла део ме не, те сам се не ком изу му вра ћао и на кон 
три де сет го ди на ка ко бих га уса вр шио.

Видети више: http://mojitragovi.blogspot.com/2012/07/
teslailiprilagoavanjeanelimastevan.html

*

(MOARA OCASKA – ХАЈ ДУЧ КА ВО ДЕ НИ ЦА)
ЗдравоПољскииПросјанскипуте!/
Белатукадруз

Од ка пи је вр та про те же се он ка мо чва ри. Ста ре ли-
пе вр та зам ка гле да ју за њим пре ко зи да, би ло да, у до ба 
Ус кр са, из ме ђу из ни клих усе ва и про бу ђе них ли ва да, ја сно 
све тли, или да у до ба Бо жи ћа под сне жним на но си ма иш-
че за ва иза нај бли жег бре жуљ ка. Од пољ ског кр ста са ви ја он 
ка шу ми. На ње ној иви ци по здра вља је дан ви со ки храст, под 
ко јим сто ји гру бо ис те са на клу па.

На њој је кат кад ле жа ло ово или оно де ло ве ли ких ми-
сли ла ца, ко је је мла да сме те ност по ку ша ва ла да од го нет не. 
Ка да су за го нет ке при ти ски ва ле јед на дру гу, а ни су ну ди ле 
ни ка кав из лаз, по ма гао је пољ ски пут. Јер он ти хо во ди но гу 
по за во ји тој ста зи кроз ши ри ну оскуд не зе мље…

(Мар тин Хај де гер, од ло мак из Пољ ског пу та)

Видети више: http://2003bz.wordpress.com/2012/07/10/
helloworld/

http://moji-tragovi.blogspot.com/2012/07/tesla-ili-prilagoavanje-anelima-stevan.html
http://moji-tragovi.blogspot.com/2012/07/tesla-ili-prilagoavanje-anelima-stevan.html
http://2003bz.wordpress.com/2012/07/10/hello-world/
http://2003bz.wordpress.com/2012/07/10/hello-world/


95

*

(ПИ СМА) ПИСМОИСЛИКЕСАИСЛАНДА/
М.Старчевић

Видети више: http://70653dotcom.wordpress.com/

*

(MOARA OCASKA – ХАЈ ДУЧ КА ВО ДЕ НИ ЦА)
ФРАГМЕНТ149/Ниче

Стре ла ле по те…

Видети више: http://2003bz.wordpress.com/2012/07/10/
фрагмент149ниче/

*

(ЗА ПИС XL) ЧЕТИРИПЕСМЕРОБЕРТА
ТИЛИЈА

Видети више: http://zavetineabovo.blogspot.com/2012/07/
cetiripesmerobertatilija.html

БилтенСазвежђаЗАВЕТИНЕ
(0027)

(Ка нал ФИЛ ТРА) ЛЕТКРУПНИХЖДРАЛОВА/
МиодрагМркић

(Фраг мен ти из књи ге Ру ко пис у ћо ра вој со би на ђен, 
штам па не као по себ но из да ње ча со пи са Ор ке стар СУЗ, у 
Бе о гра ду, 2007, на 64 стр, сви так фор ма та)

Ру ко пис у ћо ра вој со би на ђен пред ста вља згу сну то ме
та тек стов но на до ве зи ва ње. Сло же на ме та тек сту ал ност: 
сло же на по при ро ди ства ри.

Ово је ме та текст кри ти ча ра на про то текст – де ло Ми
ро сла ва Лу ки ћа, по ли гра фа. На по чет ку бе ше па ра текст 
(де ло) Ми ро сла ва Лу ки ћа, ре ци мо, као нул ти сте пен, по
ла зи ште > Са ва ти је Иг. Ми тро вић > Бог кри ти ке Мом > 
Ми о драг Мр кић…

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопис
ућоравојсобинађенмиодрагм/

http://70653dotcom.wordpress.com/
http://2003bz.wordpress.com/2012/07/10/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-149-%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5/
http://2003bz.wordpress.com/2012/07/10/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-149-%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5/
http://zavetineabovo.blogspot.com/2012/07/cetiri-pesme-roberta-tilija.html
http://zavetineabovo.blogspot.com/2012/07/cetiri-pesme-roberta-tilija.html
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/
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*

(Ка нал ФИЛ ТРА) ПИСМОУПУЋЕНО
МАГЛИ,МОЖДА,НЕМОГУЋЕМИДАЛЕКОМ
ЧИТАОЦУ!

На са чу ва ној осмој стра ни ци Ру ко пи са чи та мо ове 
ре до ве: „По сто ји уплив Бож је ства лач ке љу ба ви и он се у 
чо ве ку, у ауто ру, ис по ља ва као че жња за ства ра њем, за по
дра жа ва њем Бо га…“

Ме ни, ова квом ка кав сам, бу ду ћи да се у Днев ни ку бо-
га кри ти ке нај ви ше го во ри о су шти ни књи жев не кри ти ке, 
на ум па да Мом.

Још јед на ми сао ми је па ла у очи: „Овај пи сац је нај
и зра зи ти ји пред став ник НО ВЕ МИ ТО ЛО ГИ ЈЕ, ко ја је исто 
што и ње го ва по е зи ја, ка ко би ре као Шле гел, ‘на је дан дру
га чи ји на чин’, ‘леп ши’, ‘ве ћи’ – сло бод ни ји, ду хов ни ји.“

Ми слим да је у духду шу и дах те НО ВЕ МИ ТО ЛО ГИ
ЈЕ укљу чен и пре ко по тре бан бог кри ти ке Мом, ле ко вит за 
на ше при ли ке и вре ме, и за пре вред но ва ње, ко јем ју нак ове 
књи ге кр чи пут (М. Лу кић)…

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопис
ућоравојсобинађенмиодрагм/писмоупућено 
маглиможданемогућем/

*

(ОР ЛУ ШИ НА) БЕКЕТОРЛУШИНЕ(поезија)

Гнома

Про ђо ше го ди не уче ња и рас пр ши се
Хра брост за го ди не лу та ња 
Све том што уљуд но се скла ња 
Пред про ста клу ком зна ња

Сти хо ви пр ви пут об ја вље ни у Тhe Du blin Ma ga zi ne, 
ју лисеп тем бар 1934, у вре ме кад Бе кет од у ста је од уни
вер зи тет ске ка ри је ре на Три ни ти Ко ле џу, јер, ка ко сам ка
же, „ни је ви ше мо гао да под но си ап сурд да под у ча ва дру ге 
оно ме што ни сам ни је знао“ и пу ту је по Не мач кој и Ита
ли ји. Оту да и ови сти хо ви не дво сми сле но алу ди ра ју на Ге
те о вог Вил хел ма Мај сте ра.

http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%9B%D0%B5%D0%BC/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%9B%D0%B5%D0%BC/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%9B%D0%B5%D0%BC/
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Јека

По чет ком ју на 1934, Бе кет од лу чу је да при хва ти по
ну ду Џор џа Ри ви ја да об ја ви збир ку пе са ма у ње го вој из
да вач кој ку ћи „Евро па Прес“. Ри ви, стал но на ста њен у 
Пари зу, ба ви се из да ва штвом у јед ном со бич ку из над ру
ске књи жа ре у Бо на пар ти ној ули ци…

Видети више: http://krmikovac.wordpress.com/
бекетпоезија/

*

(ОР ЛУ ШИ НА) Следеће–2013.годинебиће
тачнотридесетпунихгодинакакопостоје
београдскеЗАВЕТИНЕ

За тих три де сет го ди на ЗА ВЕ ТИ НЕ су штам па ле на 
сто ти не књи га и ча со пи са, и на хи ља де елек трон ских при
ло га са вре ме них пи са ца, или пак оних мр твих пе сни ка, 
ко ји су смр ћу ушли у бе смрт но Дру штво пе сни ка свих 
ве ко ва.

Да би оп ста ле, ЗА ВЕ ТИ НЕ ни су про сја чи ле, не го су 
ор га ни зо ва ле сво је вр сну књи жев ну мо бу ка ко би са чу ва
ле сло бод но и не за ви сно остр во пи са ца, ко ји се ни кад ни
су до дво ра ва ли ма ко јим вла сти ма. Из то га про ис ти че, да 
ЗА ВЕ ТИ НЕ ни су до би ја ле ни ка кву по моћ од др жа ве за све 
вре ме свог по сто ја ња, што се по ка за ло као до бро и као на
чин жи ла вог тра ја ња и оп стан ка.

Пре не пу них пет го ди на ЗА ВЕ ТИ НЕ су ор га ни зо ва
ле, обе ле жа ва ју ћи ју би леј, тј. два де сет пе то го ди шњи цу по
сто ја ња,Ве ли ки књи жев ни кон курс, на ко ји је сти гло са 
свих стра на све та, на сто ти не ру ко пи са, а два де се так су 
и пу бли ко ва ни као ди ги тал на из да ња. И са да, 2012. го ди
не, иду ћи у су срет три де се то го ди шњи ци ЗА ВЕ ТИ НА, ми 
хо ће мо да ор га ни зу је мо ју би лар ни књи жев ниумет нич ки 
кон курс, тру де ћи се да афир ми ше мо чи тав низ но вих и 
не по зна тих, али и осве до че них ауто ра……

Видети више: http://krmikovac.wordpress.com/2012/07/10/
zdravosvete/

http://krmikovac.wordpress.com/%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0/
http://krmikovac.wordpress.com/%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0/
http://krmikovac.wordpress.com/2012/07/10/zdravo-svete/
http://krmikovac.wordpress.com/2012/07/10/zdravo-svete/
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*

(ОР ЛУ ШИ НА) Јубиларникњижевно-
уметничкиконкурс2013

По во дом 30 го ди на по сто ја ња ЗА ВЕ ТИ НА

Са зве жђе ЗА ВЕ ТИ НА
Рас пи су је ју би лар ни књи жев но у мет нич ки кон курс
За 3 ру ко пи са бу ду ћих елек трон ских књи га пе са ма
3 ру ко пи са ро ма на
3 ру ко пи са при по ве да ка
2 ру ко пи са књи га огле да
2 ру ко пи са књи га есе ја
2 ру ко пи са књи га књи жев них кри ти ка
2 ру ко пи са по ле ми ка
1 ру ко пис умет нич ких се ћа ња, све до че ња
2 ру ко пи са пре во да или пре пе ва стра них ауто ра на 
срп ски је зик
1 ру ко пис из бо ра из ру ко пи сне за о став шти не срп ског 
пи сца
2 ру ко пи са из нео бја вљи ва них са ку пље них збир ки на
род не по е зи је Ср ба или Вла ха
2 ру ко пи са ал бу ма сли ка
20 до ку мен та р них фил мо ва о дру гој и дру га чи јој Ср
би ји не ду жих од 15 ми ну та
3 до ку мен та р на и кре та ив на фил ма не ду жа од 45 
ми ну та

Видети више: http://krmikovac.wordpress.com/o/

http://krmikovac.wordpress.com/o/
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БилтенСазвежђаЗАВЕТИНЕ
(0028)

(РЕ НЕ АН СА: Срп ска ре не сан са) ПИСЦИ
ОТПОРА/ОСТАТИЧОВЕКМЕЂУВУКОВИМА
/АлександарСолжењицин–ЈеданданИвана
Денисовича/МирољубМилановић

Иде ју ствар но сти као пред ло шка књи жев ног де ла нај
бо ље су ре а ли зо ва ли ру ски пи сци ди си ден ти, не при зна ти 
од зва нич не со вјет ске књи жев но сти. По став ши из гна ни ци 
из сво је зе мље и је зи ка, че сто без зна ња о мо дер ним кре
та њи ма у за пад но е вр оп ским књи жев но сти ма, пи са ли су о 
ствар но сти свог вре ме на без дис тан це, го то во из сре ди шта 
па кла то та ли та ри стич ке прак се и ду ха, и са мо за хвљу ју
ћи та лен ту и зна њу, не из не ве рив ши исти ну, њи хо ва де ла 
оста ла су да тра ју и да нас. На естет ском пла ну, пре све га. 
Та кав је и ро ман Је дан дан Ива на Де ни со ви ча Алек сан дра 
Сољ же њи ци на. Што је то та ко, је дан од раз ло га је и гор ка 
исти на да су по је ди ни ви до ви тог ду ха и прак се и са да при
сут ни у ствар но сти зе ма ља тзв. ис точ ног бло ка. Ко ду бље 
про ни че у са да шњи тре ну так не мо же га не пре по зна ти…

Видети више: http://principova.wordpress.com/2012/07/16/
остатичовекмеђувуковимаалександа/ 

*

(Ка нал ФИЛ ТРА) ОФИЦИЈЕНАКЊИЖЕВНОСТ
ИМ.ЛУКИЋ/М.Мркић

„Би ро крат ска књи жев ност“.(?!) Ни је реч о не ка квој 
ме та фи зич кој ап страк ци ји. Чи не је за тво рен круг од ре ђе
них љу ди, књи жев ни ка, и пе сни ка. Из да ва чи и уред ни ци. 
На ро чи то глав ни и од го вор ни уред ни ци и ди рек то ри изд.
пред у зе ћа.

У сред њем ве ку сту бо ви дру штва су би ли све штен ство 
и плем ство. Од ре не сан се зва нич ност „би ро крат ске књи
жев но сти“ у цр кви се гу би, ма ски ра се. По себ но се то до
га ђа по сле бур жо а ских ре во лу ци ја; то ма ски ра ње.

Мо же мо би ти јет ки, љу ти, лич но по го ђе ни, али „би ро
крат ска књи жев ност“ је чи ње ни ца.

http://principova.wordpress.com/2012/07/16/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%92%D1%83-%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://principova.wordpress.com/2012/07/16/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%92%D1%83-%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
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(Мо жда се уме сто тог из ра за „би ро крат ска књи жев
ност“ мо же упо тре бља ва ти још пре ци зни ја од ред ни ца: 
офи ци јел на књи жев ност?)…

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопис
ућоравојсобинађенмиодрагм/официјелна 
књижевностимлукић/

*

(Ка нал ФИЛ ТРА) ПЕСНИКИПИСАЦ
БУДУЋНОСТИКОЈАНАИЛАЗИ/М.Мркић

По мом осе ћа њу ства ри, зар мо же би ти ван ми то ло
шког окви ра, не ко ко у 48. го ди ни сво га жи во та об ја ви де
сет књи га у јед ној ка лен дар ској го ди ни, као од ша ле!?

За и ста, сим бо ли ка и ми то ло ги ја бро ја об ја вље них 
књи га у јед ној ка лен дар ској го ди ни при па да ју сфе ри чу да 
и чу де са, не мо гу ћег. Али, глав ни за нат бо го ва и Ми ро сла
ва Лу ки ћа је да не мо гу ће пре тва ра ју у мо гу ће!

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопис
ућоравојсобинађенмиодрагм/песникиписац 
будућностикојанаилаз/

*

(Ка нал ФИЛ ТРА) ДВАДЕСЕТАКФРАГМЕНАТА
ИАРГУМЕНАТАОСЛУЧАЈУЈЕДНОГ
СРПСКОГПОЛИГРАФА/М.Мркић

И овај део про на ђе ног ру ко пи са бо га кри ти ке Мо ма, 
пот пи сан псу е до ни мом (Са ва ти је Иг. Ми тро вић) упу ћен 
је на не ве ро ват но, мит ско и бај ко ви то. Али, зар се мо же 
оче ки ва ти не што дру га чи је и ма ње од јед ног па ган ског бо
жан ства, ко је нас је по ча ство ва ло ти ме што је узе ло на ша 
име на и пре зи ме на као свој псе у до ним за јед ну књи гу? 
Бог пи ше јед но пи смо ко је у се би са др жи до ста то га та
јан стве ног. За тим ту су „де вет мо ра и го ра“, зна ни ми то
ло шки ре кви зит из на род не књи жев но сти. Да ље, и ма гла, 
ко ја има не ку сво ју ре ал ност; и на кра ју, „не мо гу ћи и да
ле ки чи та лац“.

Бог кри ти ке Мом чи тао је, да та ко ка же мо, чи тав 
опус М. Лу ки ћа, као пи смо упу ће но чи та о цу (не мо гу ћем и 
да ле ком).

http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%BC-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%BC-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%BC-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%86-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%9B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%86-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%9B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%86-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%9B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7/
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Из дво јио сам два де се так фраг ме на та из Днев ни ка бо га 
кри ти ке Мо ма, обе ле жив ши их арап ским бро је ви ма, где 
се мо же сле ди ти уплив мит ског… 

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопис
ућоравојсобинађенмиодрагм/двадесетакфрагмената 
иаргуменатао/

*

(Ка нал ФИЛ ТРА) СРПСКАКЊИЖЕВНОСТ
НАКРАЈУХХВЕКАИМИРОСЛАВЛУКИЋ

„Чи ње ни ца је да не рет ко, сти ца јем ра зно ра зних окол
но сти (књи жев них и ванк њи жев них), вред на књи жев на 
де ла, па чак и чи та ви опу си по је ди них пи са ца, би ва ју не
до вољ но уоче на или не по у зда но про ту ма че на, реч ју – не
пра вед но за по ста вље на, би ло да је реч о но ви јој књи жев ној 
про дук ци ји би ло о тек сто ви ма из књи жев не ба шти не. Ча
со пис По ве ља, ко ји не па ти од 1998, об ја вио је под сти цај ну 
ан ке ту о не у о че ним и за по ста вље ним књи жев ним вред но
сти ма, у ко јој су узе ли уче шћа: Ми о драг Па вло вић, Слав ко 
Гор дић, Та ња По по вић, Ми лан Ђор ђе вић, Ми лен ко Па јић и 
Вла ди мир Ја гли чић.

Мно го број не књи жев не на гра де као да чи не оно што 
кри ти ка не по сти же: при хва та ју вред ни ја књи жев на де ла, 
ис ти чу да ро ви те пи сце – пи ше Ми о драг Па вло вић. – Но 
ма ло се од то га упам ти, не тра ју у на шој све сти ни до бре 
књи ге, ни зна чај ни, сми сле ни ин тер вјуи, на при мер. (…) 
Опа зио сам да из ве стан број про зних де ла ни је за па жен, да 
је остао на мар ги на ма на шег кри тич ког вред но ва ња. Лич
но сам чи тао с па жњом и ужи ва њем ро ма не Мир ка Лу ки
ћа (Уј кин дом)… Алек сан дра Ста мен ко ви ћа (Гро мов ни ци), 
Ду ша на Ми кље (Пут у Адис Абе бу)“ (стр. 56). 

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопис
ућоравојсобинађенмиодрагм/српскакњижевност 
накрајуххвекаими/

http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%83-%D1%85%D1%85-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%83-%D1%85%D1%85-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%83-%D1%85%D1%85-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8/
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*

(Ка нал ФИЛ ТРА) БОГКРИТИКЕМОМОДЕЛУ
МИРОСЛАВАЛУКИЋА/М.Мркић

Од ка ко знам за се бе, при жељ ки вао сам да на ђем не ки 
ру ко пис: из гу бљен, ба чен, за бо ра вљен на не ком та ва ну, у 
по дру му или у ћо ра вој со би.

Ах, са ка квом сам за ви шћу чи тао по чет ке та квих књи
га чи је су ру ко пи се пи сци на шли и об ја ви ли их под сво јим 
име ном!

У та кве књи ге спа да, се ти те се, и Дон Ки хот Сер ван те са!

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопис
ућоравојсобинађенмиодрагм/богкритикемомо 
делумирославалукић/ 

*

(Ка нал ФИЛ ТРА) МОЛИТВАБОГУМОМУ/
М.Мркић

… Ме ни се до па да то што је Мом је ди ни бог без ма ске.
Тај бог је твр до глав и го ни нас да не што пре ду зме мо.
Као ар хе о ло зи тра жи мо де ло ве, кр хо ти не по ру ка у 

„Уво ду“ у Днев ник кри ти ке бо га Мо ма.
Чи тао сам на дах ну ти и вре ме ном оште ће ни текст, 

тка ње твог кри тич ког ума, ко је са др жи и са вест и са вет 
дру ги ма, је ди ни бо же без ма ске!

Чи тао сам ин де ске тво је на ших ма на и вр ли на. Тво ју 
кри тич ку исти ну хо ће мо да са чу ва мо. Пра вед ност и мо
рал ност тво је дра ме. Ле чи мо наш кри тич ки дух кроз тво ја 
уче ња о ме ри ли ма, бе же ћи и од бу ду ћих сен ки ре чи ду ха 
ми сти фи ка ци је на ше га по сто ја ња, тра ја ња.

Стре ме ћи Об но ви. Срп ске кул ту ре и ли те ра ту ре. Ду
хов ном хра му на шем.

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопис
ућоравојсобинађенмиодрагм/молитвабогумому 
ммркић/ 

http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%B1%D0%BE%D0%B3-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%B1%D0%BE%D0%B3-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%B1%D0%BE%D0%B3-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
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*

(Ка нал ФИЛ ТРА) ОВДЕНЕГДЕЈЕКРАЈОВЕ
КЊИГЕ…/М.Мркић

Ов де не где је крај ове књи ге, а ту је не где и по че так 
не чег не пред ви дљи вог. Ова књи га не ве ли ког оби ма је отво
рен си стем за не ке бу ду ће по ку ша је, прег ну ћа и ауто ре.

На до ве зи ва ње је че сто афир ма тив но, иако има укус 
еле ме на та ко нт рoв ерзн ости.

Лир скоесеј и стич ки „до си је“ Ми тро ви ћа о књи жев но
у мет нич кој суд би ни Ми ро сла ва Лу ки ћа пи сан је са ве ли
ким оду ше вље њем, што сва ки ра до зна ли ји чи та лац мо же 
про ве ри ти, ако не ма пред ра су да пре ма ин тер не ту, по што 
је Ми тро ви ће ва књи га пу бли ко ва на на свет ској Мре жи 
и до ступ на, као не про фит но (бес плат но) из да ње. Ни бог 
кри ти ке Мом, ни ја као но си лац псе у до ни ма Мо ма ни смо 
ни шта ме ња ли у Ми тро ви ће вом ру ко пи су…

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопис
ућоравојсобинађенмиодрагм/овденегдејекрај 
овекњигеммркић/

*

(Ка нал ФИЛ ТРА) ДВАКРАЈА/М.Мркић

Ма ла је за го нет ка оште ће ног ру ко пи са на ђе ног у ћо
ра вој со би то што има, из гле да – два кра ја. Ве ро ват но је 
је дан крај људ ски а дру ги је бо жан ски? Но, ево дру гог кра
ја, на рав но, у на ђе ним од лом ци ма: Естет ске, По ет ске зло
чи не би ро крат ских, офи ци јел них књи жев ни ка на гра ђе ног 
прав ца тре ба при ве сти прав ди исто ри је књи жев но сти. То 
и чи ни Ми ро слав Лу кић. Он скре ће па жњу на то да тре ба 
за шти ти умет нич ку ле по ту од вој ни ка, офи ци ра и функ ци
о не ра би ро крат ске књи жев но сти…

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопис
ућоравојсобинађенмиодрагм/двакрајаммркић/ 

http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D1%98%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D1%98%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D1%98%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
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*

(Ка нал ФИЛ ТРА) ПИТАЊА,ОДГОВОРИ/
М.Мркић

Ко је у ства ри Са ва ти је Иг. Ми тро вић? Не ко сли чан 
ме ни? Ве ли ки вук са мот њак? Про фе сор?

Про фе сор на при вре ме ном ра ду у ино стран ству, на
ше го ре лист? Па жљив и стра стан чи та лац?

Би бли о фил? Или је реч о не ком тре ћем, не по сто је ћем?
Не ком од Лу ки ће вих не по зна тих обо жа ва ла ца, чи

та ла ца, при ја те ља? Да ли се иза име на Са ва ти ја Иг. Ми
тро ви ћа не кри је, мо жда, не ко пре скро ман, по ву чен и 
ча сто љу бив? Ру ко пи си Ми тро ви ћа сти за ли су на адре се 
По ли ти ке и ЗА ВЕ ТИ НА; а са мо је по не што од оно га што 
је сти за ло об ја вљи ва но. До ста то га је од ба ци ва но, ко ли ко 
знам у ЗА ВЕ ТИ НА МА, због пре те ра них по хва ла Лу ки ћу, 
ко је ни су би ле нео сно ва не…

При пре ма ју ћи Ми тро ви ћев рад за штам пу, као уред
ник (Би бли о те ка „Иден ти тет“ ЗА ВЕ ТИ НА, ко ло пр во, књ. 
3), чи тао сам па жљи во ру ко пис из за о став шти не… и осе
тио ње го ву вред ност, ма о ко ме да је ко нач но реч.

При зна јем да је свој рад Ми тро вић пи сао за сно ван на 
ар гу мен ти ма и чи ње ни ца ма, не као ја. Ни је тра жио по моћ 
па ган ских бо го ва, у нај те жим тре ну ци ма…

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопис
ућоравојсобинађенмиодрагм/питањаодговори 
ммркић/ 

*

(Ка нал ФИЛ ТРА) БЕЛЕШКЕ,ОБЈАШЊЕЊА/
М.Мркић

… Мо жда је Мом узео мо је име и пре зи ме као свој 
псе у до ним, као знак да ми ве ру је, да га не ћу из не ве ри ти, 
из да ти? Али ка ко ка да ме не по зна је, ка да се ни ка да ра ни
је ни смо сре ли?…

Па ган ски бо го ви, да кле и Мом, Па ган ци, ни су Бло ки
ра ни јед но у мљем мо но те и стич ких, ап со лут них, не бе ских 
ре ли ги ја. (…)

У јед ном тре нут ку осе ћао сам се мно го бо ље, као са
рад ник бо га, чу вар и тај ник, тај не над тај на ма. Осе ћао сам 
се по но сно: хеј, је дан бог је узео мо је име и пре зи ме као 

http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
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свој псе у до ним! Ја шти тим је дан сим бол и јед ног бо га, ко
ји се рас пр снуо од је да, јер ни је мо гао, смео…

Па ган ски бог кри ти ке је сло бо дан од мо но те и зма, ап
со лу ти зма не бе ских ре ли ги ја и њи хо ве ти ра ни је над ду хом 
и те лом људ ским…

Чи тао сам и по но во чи тао ру ко пис ко ји би мо гао има
ти на слов Пе пе љу га и под на слов Слу чај Ми ро сла ва Лу ки ћа, 
па и она ме ста на ко ји ма је је дан па ган ски бог кри ти ке па
дао у сен ти мен тал ност: …

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопис
ућоравојсобинађенмиодрагм/белешкеобјашњења 
ммркић/ 

*

(Ка нал ФИЛ ТРА) КВАНТНАL’ARTPOETIQUE
(НАНОL’ARTPOETIQUE)/М.Мркић

Увек су ме на не ки на чин оп се да ле ми сли да на пи шем 
не ки ова кав по е тич ки текст ко ји би био у ди рект ној ве зи 
са књи га ма из бо га тог ства ра лач ког опу са Ми ро сла ва Лу
ки ћа. До са да сам на пи сао не ко ли ко есе и стич ких књи га, и 
ни је ми по шло за ру ком да то учи ним.

Овај текст је не ки грч ду ха пост мо дер ног на ту ра ли зма.

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопис
ућоравојсобинађенмиодрагм/квантнаlartpoetique 
наноlartpoetiqueммркић/ 

*

(МАГИЈАМОЈИХПОСЕДА)26.август2010.
крознаочари17.јула2012.

Ра но вац – Хо мо ље; сли ке са пу то ва ња
И ми сли не ја сне са ко ји ма се бу дим
У Прин ци по вој (Бгд). 
Си ноћ ни раз го вор са при по ве да чем
На лик на то ли ке ду ге пре ђа шње раз го во ре
Ло то – као не кад.
Под сти цај Про ро чи це из Р.
Не ко ли ко ну ме ро ло га 
Пред ви ђа ми сти ца ње бо гат ства (?),
Ве ли ку нов ча ну до бит, сла ву…

Видети више: http://s1957.wordpress.com/2012/07/17/
002426август2010крознаочари17јула2012/ 

http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D1%88%D1%9A%D0%B5%D1%9A%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D1%88%D1%9A%D0%B5%D1%9A%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D1%88%D1%9A%D0%B5%D1%9A%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0-lart-poetique-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE-lart-poetique-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/ 
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0-lart-poetique-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE-lart-poetique-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/ 
http://tajna2012.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%83-%D1%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0-lart-poetique-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE-lart-poetique-%D0%BC-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/ 
http://s1957.wordpress.com/2012/07/17/0024-26-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82-2010-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B8-17-%D1%98%D1%83%D0%BB%D0%B0-2012/
http://s1957.wordpress.com/2012/07/17/0024-26-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82-2010-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B8-17-%D1%98%D1%83%D0%BB%D0%B0-2012/
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*

(ЗА ВЕ ТИ НЕ Press) ПИСЦИОТПОРА/Мирољуб
Милановић

УсобиипоЈосифаБродског

У крат ком ро ма ну Псе ће ср це Бул га ков исме ја ва док
то рама га ко ји је опе ра ци јом пса, угра див ши му људ ске 
жле зде, пре тво рио у чо ве ка. Ло шег чо ве ка. Од ло шег ма
те ри ја ла не мо же се на чи ни ти ни шта до бро. Но ви чо век, 
за др жав ши „псе ће“ осо би не, у спо ру са док то ром ко ји га 
је ство рио, стал но ис ти че сво је пра во на део док то ро вог 
ста на. На и ме, у ве ли ким гра до ви ма у Ру си ји, по сле ок то
бар ске ре во лу ци је, услед не до стат ка стам бе ног про сто ра, 
би ла је до не та уред ба о ми ни му му о де вет ква драт них ме
та ра по осо би. Јед на кост! Хе ге лов иде а ли зам пре ко марк
си зма у прак си до ве ден до ап сур да!

Видети више: http://misljenovac.wordpress.com/2012/07/
17/усобиипојосифабродскогмирољубми/

*

(MOARA OCASKA – ХАЈ ДУЧ КА ВО ДЕ НИ ЦА)
ПРОСЈАНСКИПУТ/НАПЕТОСТ/
Белатукадруз

Ду жи на и су шти на то га пу та су те шко из ре ци ви, као 
уоста лом и оно о че му упор но и са ту гом раз ми шљам по
след њих не де ља: дух срп ске књи жев но сти. На пе тост је још 
по нај бли жа су шти ни то га пу та…

Видети више: http://2003bz.wordpress.com/2012/07/17/
просјанскипутнапетост/

http://misljenovac.wordpress.com/2012/07/17/%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1-%D0%BC%D0%B8/
http://misljenovac.wordpress.com/2012/07/17/%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1-%D0%BC%D0%B8/
http://2003bz.wordpress.com/2012/07/17/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82/ 
http://2003bz.wordpress.com/2012/07/17/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82/ 
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БилтенСазвежђаЗАВЕТИНЕ
(0029)

(ЗА ВЕ ТИ НЕ) САХРАНАКОСТИЈУ/
АлександарЛукић

(од ло мак из јед ног од нај бо љих срп ских ро ма на на пи
са них на те му ра та и апо ка лип се, штам па ног под на сло
вомВе ли ка ис пра ћу ша у из да њу ЗА ВЕ ТИ НА)

Сер ван тес је љу бо мор но чу вао тај не и до си јее не срећ
ни ка. Као би бли о фи ли пр ва из да ња књи га Го го ља, До сто
јев ског, Тол сто ја, Ро за но ва. Али же на је ро ђе на да над му
дри му жа. Ка ко се до ко па ла до си јеа фа ми ли је Пје тро вих 
Не рот ки ња са оп шти у пар ре че ни ца. Сер ван тес ми пру жа
ју ћи тај до си је ре че: Ба та ли! При бли жио се час да се ко
сти пре да ка са за твор ске пар це ле 1955, пре да ју по след њем 
из дан ку из фа ми ли је. У по та ји да га, њи хо ве из бо чи не и 
шу пљи не уже од ру пи ца на пи ска вим фру ла ма, му че!

До бро ура ди, Сер ван тес, кур вин син! Нај бо љи по тез у 
жи во ту учи ни!

Не ис ка зи во је шта жи вот је сте!
– Сун чев по клон! – уз дах ну Ма е стро.

Видети више: http://znakprepoznavanja.wordpress.com/
2012/07/18/сахранакостијуалександарлукић/ 

Ово је од ло мак из ро ма на, ко ји пре по ру чу је мо ка ко 
чи та о ци ма, та ко и пре во ди о ци ма по све ту. Од Ру си је до 
Се вер не и Ју жне Аме ри ке, од Швед ске до Ју жноафрич ке 
Уни је… Реч је, за и ста о из у зет ној књи зи, што је кри ти ка 
по твр ди ла – оне не слу ге рањ ска, не пар тиј ска, ре ал на и не
пот ку пљи ва, ко ју у срп ској књи жев но сти но вог ми ле ни ју
ма оли ча ва, пре све га Ми ро љуб Ми ла но вић…

МирољубМилановић,РОМАНОАПСУРДУ
АПСОЛУТИСТИЧКЕВЛАСТИ

Ро ман Алек сан дра Лу ки ћа Ма е стро пер Пје тро на пи
сан по сле бом бар до ва ња 1999. са ја сном асо ци ја ци јом на 
тај до га ђај, остао је не за па жен у књи жев ној кри ти ци, по
знат са мо ма лом бро ју ра до зна лих чи та ла ца, иако је реч о 
де лу по зна тог пе сни ка чи је су ра ни је об ја вље не пе снич ке 
књи ге би ле на гра ђи ва не. Што је то та ко, ви ше је раз ло га. 
Пр ви је инерт ност и не спо соб ност кри ти ке да се су о чи са 

http://znakprepoznavanja.wordpress.com/2012/07/18/%D1%81%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/ 
http://znakprepoznavanja.wordpress.com/2012/07/18/%D1%81%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/ 
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исти ном о не ми лом исто риј ском до га ђа ју, а дру га, мно
ги ак те ри би се у ли ко ви ма пре по зна ли. Јер, реч је о де лу 
ко је не ми ло срд но за се ца у бол ну ра ну са ве ром да је ди но 
исти на мо же би ти ле ко ви та. У сва ком слу ча ју, ро ман ни је 
оце њен и ни је му да то ме сто ко је му по умет нич ким ква
ли те ти ма при па да.

Видети више: http://znakprepoznavanja.wordpress.com/
2012/07/18/сахранакостијуалександарлукић/

*

(MOARA OCASKA – ХАЈ ДУЧ КА ВО ДЕ НИ ЦА) 
НАКРАЈУРУКОПИСА„ЗАШТОКОГИТО
КЛУБ?“

За то, због пе сме што ме раз ди ре као плач, као је ца ње
по сле ка та кли зме,

Је ца ње не ко ли ци не што са хра њу ју све мр тве без
по ча сти.

Због пла ча без су за, не по хо да у да љи ну, ни ти
по врат ка у за ви чај,

Већ због пу то ва ња ко ме се не ви ди крај. Пу то ва ња без
пре стан ка…

Због пу сти ње у ко јој има то ли ко пи та ња уме сто
как ту са.

И ни је дан од го вор. Да кле: пра зни на све та у ко ме се
две се стре –

При сут ност и не ста ја ње – ме ђу соб но са ти ру.
Нар ци си на гро бљу,

По хо ди не ко ри сто љу би ви: тре ну так ка да ра за зна је мо
ка ко се на ша суд би на

Ускла ђу је са на шим Кр стом. У ства ри, од до жи вље ног
по тре са,

Су шти на је за тра жи ла азил, и по ву кла се као ма шта,
као мо ре.

Ка да би се гроб мо гао отво ри ти и ка да би мр тва уста
Мо гла да про го во ре! Као што се књи га отва ра на оним

стра на ма
Ко је смо под вла чи ли. Кад ду хо ви не би по сто ја ли,

тре ба ло би их…

Видети више: http://2003bz.wordpress.com/2012/07/18/
накрајурукописазаштокогитоклуб/ 

http://znakprepoznavanja.wordpress.com/2012/07/18/%D1%81%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://znakprepoznavanja.wordpress.com/2012/07/18/%D1%81%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://2003bz.wordpress.com/2012/07/18/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%83-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1/ 
http://2003bz.wordpress.com/2012/07/18/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%83-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1/ 
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*

(ШИ БА ЊЕ) ПИСМАИКОМЕНТАРИ/
ОБЕШЕНЕНОВИНЕ

По кре ће мо но ву ру бри ку, у ко јој ће се до но си ти пи
сма, или од лом ци из пи са ма, ка ко ис так ну тих лич но сти из 
дру штве них и по ли тич ких сфе ра, та ко и из јав ног и кул
тур ног жи во та. Та пи сма или де ло ве пи са ма мо гу ко мен
та ри са ти сви, ко ји за то осе те по тре бу, али – да под се ти мо 
– реч ни ком ко ји је при сто јан и чи ње ни чан.

ПРЕ ПУ СТИ ТИ ПАР ТИ ЈУ НАЈ БО ЉИ МА
Су ко би у вр ху ДС по но во ис пли ва ли у јав ност угро жа

ва ју ћи је дин ство, Ђи лас упу тио пи смо: Вре ме да са гле да
мо гре шке. Пе тро вић: Све ка жем у ли це. Ђу ри шић: Го во
рио сам да иде мо у опо зи ци ју

ПО ЛИ ТИЧ КИ раз дор у вр ху Де мо крат ске стран ке 
по но во је ис пли вао на по вр ши ну: Дра ган Ђи лас, за ме ник 
пред сед ни ка, от крио је да је по др жа вао и Ра си ма Ља ји ћа 
и Ми ли цу Де ле вић да уђу у но ву вла ду, иако се пред сед ни
штво пар ти је ни је са тим са гла си ло.

У пи сму од 18. ју ла адре си ра ном на врх Та ди ће ве 
стран ке, ко је је у пе так обе ло да ње но, Ђи лас ка же:

– Гре ше сви ко ји ми сле да Ср би ја по сле из бо ра 6. ма ја 
ни је дру га чи ја зе мља не го 2008. го ди не и због то га ће те 
гре шке пла ћа ти и у бу дућ но сти.

Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/
писмаикоментари/ 

*

(ШИ БА ЊЕ) ДВЕВЕСТИ:Асанж,Зaхарије
Трнавчевић

ЖивотнапричаЏулијанаАсанжаускороуСрбији

Драгана Матовић | 21. јул 2012. 09:03 | Неауторизована 
аутобиографија оснивача „Викиликса“ ускоро и код нас.

Зовем се Џулијан Асанж. И једнога дана у Лондону 
ухапсила ме је полиција. Прича би се ту могла и завршити 
да није било компликација…

Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/07/
21/двевестиасанжзахаријетрнавчевић/

http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8/
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8/
http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/07/21/%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B6-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B/
http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/07/21/%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B6-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B/
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*

(ОР ЛУ ШИ НА) Насамомпочеткукњижевно-
уметничкогконкурсабеоградскихЗАВЕТИНА

По во дом три де сет го ди на по сто ја ња, при сти гло је два
на е стак ру ко пи са – ро ма на, збир ки пе са ма, при ча, ауто ра 
раз ли чи тих до ба (од 28 до 59 го ди на). Ти ру ко пи си су при
сти гли про шле не де ље, из Ср би је, Ма ке до ни је, Аустра ли
је, Ру си је, Хр ват ске, Аустри је и Хо лан ди је – и сви од ре да, 
као да су се до го во ри ли да иг но ри шу усло ве књи жев ног 
кон кур са ЗА ВЕ ТИ НА. Не ки од тих ру ко пи са су пу бли ко
ва ни; сти гли су као обич ни фај ло ви, а не ка ко је тра же но 
у атач мен ту; без ика квих биоби бли о граф ских на по ме на о 
ауто ри ма; без на по ме не и га ран ци је да ни су већ пу бли ко
ва ни и об ја вљи ва ни… Да кле, на жа лост, сви ти већ при сти
гли ру ко пи си из фор мал них и објек тив них раз ло га не мо гу 
уче ство ва ти на на шем кон кур су. Иста суд би на че ка и све 
дру ге ру ко пи се, ко ји бу ду при сти за ли, а иг но ри шу или не 
по шту ју усло ве пред ви ђе не кон кур сом!

По на вља мо: не ша љи те нам већ об ја вљи ва не, пу бли
ко ва не (у де ло ви ма или це ли ни) ру ко пи се, јер…

Видети више: http://krmikovac.wordpress.com/2012/07/21/
напочеткујубиларногкнјижевноумет/

НапоменаУправникаСазвежђа

До овог тре нут ка, тј. до 30. ја ну а ра 2013. го ди не, пу
бли ко ва но је 125 Бил те на Са зве жђа ЗА ВЕ ТИ НЕ, у про се ку 
сва ки Бил тен са др жи нај ма ње 10ак при ло га. Зна чи – до 
са да је пу бли ко ва но пре ко 1.250 при ло га (пе са ма, есе ја, 
од ло ма ка из ро ма на, ве сти, фил мо ва, кри ти ка, освр та, ко
мен та ра, ини ци ја ти ва, и др.), чи ме је отво рен је дан пла не-
тар ни хо ри зонт, и по ли гон са ко га се мо же уз ле та ти пре
ма ле стви ца ма срп ских ре не сан сних ду хо ва…

И пре ма јед ном ва се љен ском књи жев но- у мет нич ком 
ча со пи су, сто о ком, ча со пи су бу дућ но сти…

http://krmikovac.wordpress.com/2012/07/21/%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%98%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%BA%D0%BD%D1%98%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82/
http://krmikovac.wordpress.com/2012/07/21/%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%98%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%BA%D0%BD%D1%98%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82/
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ПРЕТЕК

Бошко Томшевић

ПЕВАТИИМИСЛИТИУЈЕДНОЈТРАГИЧНОЈ
КУЛТУРИ*

Шта зна чи пе ва ти и ми сли ти у јед ној тра гич ној кул
ту ри? Шта зна чи пе ва ти и ми сли ти у зо ни Аушви ца 1943. 
го ди не? Шта зна чи пе ва ти и ми сли ти у Вор ку ти, Ко ли
ми или Ста ро бјел ску 1938? Шта зна чи пе ва ти и мислти 
у Гван та на му 2005? Шта зна чи пе ва ти и ми сли ти уну тар 
нео ли бе рал не аген де и гло ба ли зо ва ног ка пи та ла? Шта 
зна чи пе ва ти и мислти уну тар ис тро ше них уто пиј ских 
енер ги ја као и уну тар вла да ју ћих тех но ло шкоеко ном ских 
уто пи ја но ве ре ал по ли ти ке? Шта зна чи пе ва ти и ми сли ти 
уну тар про сто ра ство ре ног „уки да њем гра ни ца еко но ми
је и кул ту ре“? Шта зна чи, ко нач но, у кон тек сту Срп ства 
да нас пе ва ти и ми сли ти у сен ци Оплен ца, уну тар та ме 
Бри се ла и прет њи Ва шинг то на? Шта зна чи, чи та ју ћи По-
ли ти ку, би ти за гле дан у фо то гра фи ју би ло ко јег да на шњег 
срп ског ми ни стра? Шта зна чи пе ва ти и ми сли ти за гле дан 

*) На слов ово га ра да пре у зет је из књи ге Хајн ца Ки мер леа (H. Kim
merle, прир.) Poesie und Philosophie in einer tragischen Kultur, Würz
burg 1995.
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у фо то гра фи ју би ло ко јег срп ског ми ни стра 1992, 2002. 
или 2010? – Зна чи ли то за срп ског пе сни ка да нас не мо ћи 
ви ше пе ва ти и ми сли ти? Од у ста ти од прак се пе ва ња и ми
шље ња на нео д ре ђе но вре ме? До ка да? Док се над Ср би јом 
на ста вља да ус по ста вља тра гич на кул ту ра уко ре ње на у ло
кал ној за тво ре но сти, у кон струк ту на ци о нал ног су ве ре ни
те та без тран сна ци о нал не са рад ње? 

Бу ду ћи да је у овом ра ду је дан од основ них пој мо ва 
„тра гич на кул ту ра“ ну жно је пи та ти: шта је (то) тра гич на 
кул ту ра и шта овај по јам зна чи упра во уну тар са вре ме ног 
срп ског кул тур ног про сто ра. По ђи мо од основ не прет по
став ке и кон цеп та пре ма ко јем јед на др жа ва у окви ри ма 
до са да шњих прет ста ва о су ве ре ни те ту и ауто но ми ји мо ра 
да сле ди је дан ду го ро чан циљ сво је др жав не и на ци о нал не 
по ли ти ке. У том сми слу по јам „тра гич но“ у срп ској кул ту
ри ве зу је мо пре вас ход но за чи ње ни цу не по сто ја ња про
кла мо ва ног на ци о нал ног про гра ма и на ци о нал не стра те
ги је у јед ном ре ла тив но ду гом пе ри о ду ње не исто ри је. 
Ја сно де фи ни са не на ци о нал не пре ми се у да на шњој Ср би
ји на про сто не ма. Прин цип на ци о нал не пре до стро жно сти, 
као да је реч о ту ђој др жа ви, не про вла чи се кроз спис, де
ла ње или ми сао ни јед ног са вре ме ног срп ског по ли ти ча ра, 
ни ти ијед не до са да шње вла да ју ће гар ни ту ре од, ре ци мо, 
1989. до да нас. Др жав ну по ли ти ку во ди ха ос стра нач ких 
ин те ре са, из ве сна стал но при сут на ни чи ја вла да ви на уну
тар вла да ви не сле по нат кри лу ју ћег по ли тич ког, еко ном
ског, со ци јал ног ха о са и, ре ци мо та ко ђе, еко ло шког ха о са. 
Та ко зва на не кон тро ла бил ност основ них преп тпо став ки 
дру штва си гур но сти ви дљи ва је у Ср би ји на сва ком ко ра ку: 
од пе шач ких пре ла за, све та ра да и одр жа ва ња ин ди ви ду
ал ног ин те гри те та до пра ва, еко но ми је, на у ке, по ли тич ких 
и кул тур них ин сти ту ци ја, здрав стве не за шти те и вла снич
ких од но са. Еро зи јом су об у хва ће на три сту ба си гур но сти 
(cf. U. Beck): др жа ва, на у ка и еко но ми ја. Од го вор срп ског 
гра ђа ни на на пер ма нент но ван ред но ста ње у др жа ви за са
да је апа ти ја. Ни ко, за са да, и не по ста вља пи та ње о то ме 
ка ко пре ва зи ћи не за ин те ре со ва ност и пре мо сти ти уда ље
ност ко ја обич ног гра ђа ни на де ли од „ње го вих“ ин сти ту ци
ја и „ње го вих“ по ли тич ких во ђа. Не у спе шних во ђа и не у
спе шних ин сти ту ци ја, стал но не у спе шних, са ефек ти ма по 
ду шу и еко но ми ју гра ђа ни на слич них цу на ми ју. Гра ђа нин 
мо же, мо ра и не мо ра да чи та но ви не, да слу ша ра диј ски и 
да гле да те ле ви зиј ски про грам где га ци нич но упу ћу ју на 
пра во да бу де ин фор ми сан, да „зна све“. (Ка мо сре ће да 
осам ми ли о на гра ђа на Ср би је у јед ном тре нут ку за поч ну 
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штрајк нечи та ња, негле да ња и неслу ша ња јав них ме ди
ја, одр жа ва ју ћи исти не ко ли ко ме се ци ду го. Њи хо ве во ђе 
би го во ри ли у пра зно, моћ ру ко во ђе ња би се пре тво ри ла у 
де ла ње ко је ни је ви ђе но и при чу ко ја ни је чу та, „си стем“ 
би се уру шио, ефек ти би би ли слич ни оним од „Је да не стог 
сеп тем бра“. Уште ђе на би би ла зви жда ња на ули ца ма, лу
па ња о шер пе а са мо по у зда ње са вре ме ног срп ског по ли ти
ча ра у сво ју све моћ би би ло ко нач но по љу ља но. Ви де ло би 
се да је „са њим“ или „без ње га“ све оста ло исто, али да, 
ипак, све ви ше ни је исто, и да на кон „штрај ка“ ни шта не 
би би ло исто. Оста је, да ка ко, про блем, ка ко обез бе ди ти 
усло ве да се та ко шта до го ди па се, са мим тим, ова мо гућ
ност мо же са гле да ти /за са да/ тек у сфе ри уто пи је. Ипак, 
раз вој мо дер не елек трон ске тех но ло ги је бу ди на ду да ће 
ова „ви зи ја“ јед но га да на, би ло где у све ту, би ти оства ри ва. 
Гра ђа ни но во чи та ње но ви на, слу ша ње ра ди ја И гле да ње 
те ле ви зиј ског про гра ма не ће би ти не што што је са мо по 
се би ра зу мљи во и ауто мат ски иде на ко рист ак ту ел ној по
ли тич кој гар ни ту ри на вла сти. Ње го во пра во да „зна све“ 
би ће вољ но са мо о гра ни че но на пра во да ак тив но не ве ру је 
у оно што му цен три мо ћи при ча ју. Те рор ме ди ја има ће 
од го вор у сим бо лич ком те ро ру па си ви зма и сим бо лич кој 
де струк ци ји све та по ли ти ке, спрем но шћу на жр тву не у че
ство ва њем у При чи по ли ти ке.) Бу ду ћи да срп ски гра ђа
нин, на вод но, „зна све“, он, на рав но, и ви ди и осе ћа да је 
уну тар јед не не у спе ле др жа ве (failed states) су о чен са ка та
стро фом ко ју не мо же да кон тро ли ше, ко ја му до ла зи у 
су срет у тре нут ку док иде на из бо ре да гла са (ако је то ли ко 
на и ван да у из бо ре још увек ве ру је), ко ји зна да је на гу бит
ку без об зи ра за ко ју по ли тич ку стран ку гла сао и ко ме је 
страх уну тар ње го вог све та жи во та је ди на из ве сност, а као 
дар оду шка на рас по ла га њу му је оча ја ње, не моћ ни бес и 
огор че ност – осе ћа ња ко ја ни ка ко не упу ћу је др жав ним ин
сту ти ци ја ма, не го ко ри сте ћи сво ју фи зич ку сна гу или но се
ћи са со бом хлад но или ва тре но оруж је ула зи – огор чен на 
дру штво у ко ме жи ви – у су коб са љу ди ма из сво је не по
сред не око ли не, те ро ри ше их, ра ња ва или уби ја. За са да се 
гра ђа нин са мо пи та „ода кле ће до ћи сна га ко ја ће се су
прот ста ви ти“ оно ме што пре ти ње го вој он то ло шкој си гур
но сти у ње го вом све ту жи во та. Апа ти чан, за са да сâм не 
пред у зи ма ни шта. До ба ве ре у моћ ре во лу ци је, у др жав не 
уда ре, у кла сну бор бу, у гра ђан ску не по слу шност је, ве ру је
мо при вре ме но, про шло. Уз то Гра ђа нин је, во ђен сле пим 
дис кур сом о сла сти ма де мо кра ти је, око ван раз ми шља њи
ма о на вод ној бу дућ но сти те де мо кра ти је. „Об ја вљи ва ње 
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при ја ве о не стан ку ’ре во лу ци о нар ног су бјек та’ у ру бри ци 
Ма ли и ве ли ки огла си“, ка ко иро нич но ве ли Ул рих Бек (У. 
Бецк), „у нај не у па дљи ви јим ли сто ви ма ве ро ват но не ма ве
ли ке из гле де на успех“. Ка да се до не дав ни ко му ни ста пре
тво ри у ка пи та ли сту он ће пре у по моћ по зи ва ти на ци о нал
ну свест Гра ђа ни на, под сти ца ти ње го ве на ци о на ли стич ке 
стра сти, а ни ка ко бу ди ти Гра ђа ни нов ре во лу ци о нар ни су
бјект и пот сти ца ти мре же ди фе рен ци јал не по ли ти ке. Он, 
на и ме, не же ли ни шта да има са Гра ђа ни ном ко ји ми сли 
кла сно, но са Гра ђа ни ном ко ји ми сли у рав ни на ци је ко ја, 
за раз ли ку од пој мо ва „ка пи та лист“ (у срп ском жар го ну 
„тај кун“ или „кон тро верз ни би зни смен“) и „ка пи та ли зам“, 
но си па ци фи ку ју ће и уми ру ју ће по ру ке. Уме сто рад нич ке 
ре во лу ци је ко ја тај ку на из во ди пред стре љач ки строј, јер је 
исти нај при ми тив ни јим и исто вре ме но нај кр во жед ни јим 
тла че њем рад ни ку од у зео и част и људ ско до сто јан ство, 
обо ји цу да нас, у до ба гло ба ли зма, на но тех но ло ги је и ро бо
ти ке по ве зу је са вр ше но бе сми сле на и ри гид на вер ти ка ла: 
на ци ја. И тај кун и онај ко ји шта пом ме ша по кон теј не ру 
при па да ју јед ној на ци ји – срп ској. Они су, на вод но, бор ци 
за исту ствар, срп ску, они су бра ћа ко ју тре ба да ује ди ни 
сло га и „крст ча сни“ (обо ји ца на пра сно но се крст до пуп
ка), при че му ни је дан ни дру ги ни при бли жно не зна ју 
ко ји су то са вре ме ни срп ски ци ље ви при ла го ђе ни ци ље ви
ма свет ске по ли ти ке за ко је се срп ски тај кун и срп ски бед
ник тре ба да бо ри. Они још не раз ли ку ју Ка фан ску при чу 
чи ји су обо ји ца ак те ри и ко ја че сто се же до са мог Пар ла
мен та од озбиљ но са чи ње ног (срп ског) про гра ма ство ре
ног у кон тек сту ко ји пред ви ђа ко смо по лит ску пер спек ти
ву. Уко ли ко пак до зво ли мо да не ка кав за ми шље ни 
ми ни мум ге не рал не иде је ко ја да нас на јед но ме сто оку
пља срп ског чо ве ка по сто ји (до ду ше у не пи са ном об ли ку), 
он је уте ме љен на мо де лу де вет на е стог ве ка а ка рак те ри
ше га пле мен ски ви дик и ње го шев ски мо дел ви ђе ња све та 
жи во та (и смр ти). Дру гим ре чи ма, са вре ме ни срп ски чо
век у са вре ме ној срп ској др жа ви је нео бич но не мо де ран 
чо век ко ји у ру ци др жи гра ну одав но от се че ну са ста бла са 
ко јом ду го па да у ам бис. То па да ње ни је ни чим оси гу ра но 
и нео ро че но је. Кул ту ру чи је па да ње у по нор ни чим ни је 
огра ни че но на зи ва мо у ов де на зна че ним кон тек сти ма тра
гич ном кул ту ром.

На ше пи та ње у овом ра ду гла си: шта зна чи пе ва ти и 
ми сли ти у јед ној тра гич ној кул ту ри? Та ко ђе, и не на кра ју, 
да ли уоп ште има сми сла пе ва ти и ми сли ти док смо, чи та
ју ћи но ви не, гле да ју ћи и слу ша ју ћи ве сти у окви ри ма пр ва 
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два ме ди ја при ну ђе ни да уз ве сти као при мар ног ци ља на
шег чи та ња но ви на и гле да ња ин фор ма тив них еми си ја, ус
пут гле да мо фо то се кре а то ра те ку ће срп ске по ли ти ке, чи ја 
нас ли ца, бар не ке од нас, на про сто те ро ри шу сво јим крај
ње нео д ме ре ним при су ством у ис ти ма. Гле да ти из да на у 
дан фо то гра фи је ли ца по ли ти ча ра ко ји Ср би ју већ че тврт 
ве ка во де та мо где је она да нас на пор је сли чан осе ћа ју 
те ро ра од ко га тре ба да бу де по ште ђен гра ђа нин Ср би је. 
Јер, ако гра ђа нин не чи та но ви не (што би би ло – на жа
лост – са мо те о риј ски, по жељ но) и уко ли ко не слу ша и не 
гле да днев ноин фор ма тив не еми си је ра ди ја и те ле ви зи је 
(што је те о риј ски по жељ но) шта срп ском гра ђа ни ну оста је 
од ње го вог пра ва „да зна све“? На па ра док са лан на чин, он 
чи та, гле да и слу ша оно што не ће да чи та, гле да и слу ша. 
Он на тај на чин „зна све“ о тра ге ди ји ко ја га окру жу је. И 
шта мо же да учи ни да се спа се да нас, су тра? Мо же пу но 
али он то не ће ни кад учи ни ти. Јер Гра ђа нин је по де фи
ни ци ји не ко ко је Па лан ча нин. Са ових по ла зи шта мо гла 
би по но во да бу де на пи са на Фи ло со фи ја па лан ке Ра до ми ра 
Кон стан ти но ви ћа, књи га ко ју би срп ски ме ди ји ва ља ло да 
сва ко днев но пре штам па ва ју упра во на ме сти ма где се по
ја вљу ју фо то си са вре ме них срп ских по ли ти ча ра од 1989. 
до да нас или да исту пу тем гла са еми ту ју. Јер, Кон стан ти
но ви ће ва је књи га по ча сна срп ска књи га про те клог ве ка и 
оста ће то бар још је дан цео бу ду ћи век ко ји је пред на ма. 
Ка ти хи зис ко га Ср би ну тре ба сва ко днев но пред очи ста
вља ти. (По не кад, опа сно је /и ка жњи во/ ре ћи то на ухо па-
ла нач кој охо ло сти.) На ше пи та ње, сто га, мо гло би по ма ло 
и да дру га чи је гла си али би му сми сао остао исти: ка ко 
пе ва ти и ми сли ти у па лан ци? Ка ко пе ва њем и ми шље њем 
иза ћи из Па лан ке, ње се спа сти? 

Пре не го што по ку ша мо да од го во ри мо на на ве де на 
пи та ња, ре ћи ће мо на ко ји на чин јед ном пе сни ку, у овом 
слу ча ју срп ском, ни ка ко ни је мо гу ће да иза ђе из окри ља 
тра гич не кул ту ре и ду ха Па лан ке. То ре ћи и де фи ни са ти је 
ве о ма ла ко, при че му ва ља на гла си ти да ми ни ка квих не
до у ми ца не ма мо у по гле ду то га да, с јед не стра не, зна ти у 
ком слу ча ју јед ном пе сни ку ни је мо гу ће да иза ђе из окри
ља тра гич не кул ту ре, ни је исто што и, с дру ге стра не, ве ро
ва ти да је та ко шта у до глед но вре ме мо гу ће. Срп ском кул
ту ром, по себ но књи жев но шћу, вла да, до ду ше не сву да са 
истим ин тен зи те том, још увек чвр ста пле мен скоње го шев
ска кул тур на ма три ца. Вла да ви на ове ма три це ни из да ле
ка ни је при кра ју. По след њи рат ју је са мо учвр стио и дао 
јој знат ног по ле та. Све при ми тив но и ри гид но у срп ској 
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кул ту ри у по след ња че тврт ве ка ве за ло се за њу. Па ће нич
ке су зе срп ског кле ра под том лу чом и еги дом са бор но су 
се из ли ва ле са су за ма срп ског књи жев ног по лу све та у бо
го мо ља ма зва ним Срп ска књи жев на за дру га, Срп ска Ака
де ми ја на у ка и умет но сти, Удру же ње књи жев ни ка Ср би је. 
Ко хор те љу ди (тзв. „јо гурт ре во лу ци ја“) сти за ле су 1988. из 
срп ске Хер це го ви не, Бо сне, уже Ср би је до Но вог Са да, не 
би ли сво јим при ми ти ви змом са бла зни ле гра ђан ски иден
ти тет и сред ње е вроп ски дух гра да из гра ђи ван де це ни ја ма. 
По сле ди це де ва сти ра но сти то га гра да та квом кул ту ром да
нас се са свим ле по ви де и још не ма ни ка ка вих на зна ка да 
ће се исти дух из гра да Но вог Са да уско ро исе ли ти. Сто га, 
и у на зна че ном сми слу, ми ка же мо да јед ном срп ском пе
сни ку ни је мо гу ће да иза ђе из окри ља са вре ме не тра гич
не кул ту ре и из срп ске Па лан ке уко ли ко пе сму је на на чин 
Рај ка Пе тров Но га, Ма ти је Бећ ко ви ћа, Љу бо ми ра Си мо ви
ћа, Не на да Гру ји чи ћа, Ђор ђа Сла до ја, Ми ло са ва Те ши ћа, 
Дра га на Ха мо ви ћа, Ма ној ла Га ври ло ви ћа, Сло бо да на Ра ки
ти ћа… Са тим пе сни ци ма срп ско пе сни штво не из ла зиу
свет, но у под зе мље и уко ли ко их срп ска кул ту ра тр пи то је 
на про сто сто га што су исти књи жев но и сто риј ске чи ње ни це 
ко ји ма је да то по ста ну омо гу ћи ло по год но (пле мен ско
ње го шев скопа ла нач ко) ре цеп ци о но по ље. На и ме, ко ли ко 
при мар на књи жев ност (бе ле три сти ка), то ли ко и књи жев
на кри ти ка про мо тер је ди ја бо лич ког, ноћ ног па ла нач ког 
ду ха ко га кра си „за тво ре ност у је дан стро го по ста вље ни и 
про вер љи ви сми сао“ те ана хро ни зам пле мен ски схва ће не 
кул ту ре ко ја од би ја да уђе у свет и у свет скост.

Обе, књи жев ност и књи жев на кри ти ка, уну тар њи хо
вог књи жев ног ви зи ра и пле мен ског за ве ре ни штва опа су је 
па ла нач ки по глед и бо го слу жбе ни од го вор па ла нач ког ду ха 
на исто риј ски иза зов све та и свет ско сти. За ов де на ве де не 
срп ске пе сни ке ве ли ки свет ски пе сни ци не по сто је: усред 
тог гро бља кул ту ре не ма ме ста за пре крет нич ка пе снич ка 
ис ку ства по пут Рем бо о вог, Ма лар ме о вог, Рил ке о вог, Ва
ле ри је вог, Бе ке то вог, Жа бе со вог, Ша ро вог, Ги ље но вог, Па
ун до вог, Пе со и ног – ис ку ства ко ја су, сва од ре да, ис ку ства 
оно га штоје степосе би све та, од но сно ис ку ства ко ја се 
окре ћу ка „чи та во сти свет ског ту бив ство ва ња“, ка здра вој 
чи та во сти Отво ре ног про сто ра све та. Код на ших ов де на
ве де них пе сни ка по сто ји са мо во шта ни све то сав ски мир 
уз нео ри ги нал но, ре кли би смо ма на стир ско, пре пе ва ва ње 
срп ског пе снич ког ка но на, да кле, оно га већдав но учи ње
ног у срп ском пе сни штву. Та ко ђе, на на чин оту жних ја
ди ков ки, упор но опи си ва ње лов ћенâ смр ти и не у вер љи ве 
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ту ге због не дав них гу би та ка срп ске по ли ти ке, ко јој су ина
че, као „ин те лек ту ал ци“ и цвет са вре ме ног срп ства зду шно 
ку мо ва ли. Са њи хо вих „лов ћен ских“ и не ве сињ ских ви си
на са ко јих се од ње го шев ских обла ка ви ше ни Це ти ње не 
ви ди, а ка мо ли Ко сти ћев Но ви Сад, ко смо по лит ско Стра
жи ло во Цр њан ског, исто га Цр њан ског Бе о град и Бер лин, 
Ва ле ри јев Сет, Рил ке ов Ра рон, Ша ров ИлСир Сорг, Бре
то нов и Бе ке тов Па риз, Па ун до ва Грч ка или Па стер на ко ва 
да ча у Под мо ско вљу, у пе сни штву ових пе сни ка ни ка ко се 
не пре по зна је мо де ран пе снич ки ис каз ко га је усто ли чио 
Рем бо, не ма но ве син так се пе снич ког го во ра Бру сјо ва и 
Бе лог, не об на вља се над ре а ли стич ки чин ства ра ња но вог 
је зи ка. У окви ри ма са вре ме ног ми сли ла штва на ве де ни пе
сни ци ни су усво ји ли ни је дан по сто је ћи мо дел ми шље ња. У 
њи хо вом пе сни штву не по сто је од ра зи ма трицâ ми шље ња 
ни ти јед ног Хе ге ла (ко ји је ни чи је зе мље фи ло соф), ни ти 
Ни чеа, ни ти Вит ген штај на, ни ти Хај де ге ра, ни ти Де ле за, 
ни ти Фу коа, ни ти Арен то ве, ни ти Бе ња ми на, ни ти Ха бер
ма са, ни ти Агам бе на, ни ти Сер тоа, ни ти Бо дри ја ра, ни ти 
Ба ђуа, ни ти Бур ди јеа, ни ти Де ри де. Ваљ да су тим на вод
ним пе сни ци ма у њи хо вом ду хов ном ви до кру гу Ње гош и 
Ан дрић до вољ ни пу то ка зи, при че му су, ре ћи ће мо то без 
око ли ше ња, обо ји ца тек ква зифи ло со фи, пи сци у чи јим 
књи жев ним ра до ви ма по сто је са мо на тру хе фи ло соф ског 
ми шље ња. По сто је, да ка ко, уну тар са вре ме ног срп ског пе
сни штва и пе сни ци ко ји пе сму ју на по све дру га чи ји на
чин од ов де по ме ну тих. Ипак, де се ти не и де се ти не њих 
у по гле ду умет нич ких вред но сти њи хо вих ра до ва оста ју, 
упр кос пре гла сној по хвал ној кри ти ци њи хо вих пе снич ких 
књи га, мар ги не срп ског пе смо ва ња. То су, по ме ну ће мо 
са ме не ке од њих, Звон ко Ка ра но вић, Са ша Је лен ко вић, 
Ми ло ван Мар че тић, Вла да Ко пицл, Жи во рад Не дељ ко вић, 
Рад ми ла Ла зић…Овипе сни цини ка ко не пе сму ју „за“ и 
„под“ окри љем јед ног но вог ху ма ни зма ко ји би се отва рао 
за чи та вост свет ског ту бив ство ва ња, за „здра ву чи та вост 
јед ног Отво ре ног све та“. За та ко шта не до ста ју им, на про
сто, иде је о то ме ка ко то пе смо ва ти. Иако су у по гле ду 
отво ре но сти спрам оно га до га ђај но га све та знат но ема ци
по ва ни ји од јед ног Пе тров Но га, ипак не до ста так та лен
та оне мо гу ћа ва им да у пе снич ком из ра зу по стиг ну ви ши 
сте пен су од но са са иза зо ви ма рас ту ће епо хал не по мет ње 
ко ја од пе смо ва ња зах те ва је зич ку и идеј ну увер љи вост го
во ра о чо ве ку, од но сно зах те ва „од ва же ност“ ка зи ва ња о 
ту бив ство ва њу ко је је угро же но опа сно шћу ко ја се на ла зи 
у је згри сва ке тра гич не кул ту ре. Та ква кул ту ра, ка ко смо 
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већ ре кли, ни је у ста њу да уочи еро зи ју три ју сту бо ва си
гур но сти: др жа ве, на у ке и еко но ми је и сто га је „оскуд на“ 
у да ва њу си гур ног те ме ља за ту бив ство ва ње. Кул ту ра ко ја 
не ну ди те мељ за нор мал но спро во ђе ње ту бив ство ва ња и 
ње го вих оп штих ци ље ва је сте кул ту ра ко ја сто ји над ам би
сом. Да се јед на кул ту ра уну тар сво је тра гич но сти (у Хај
де ге ро вој тер ми но ло ги ји то је „оскуд но до ба“) „окре не од 
ам би са“ по треб но је „да по сто је они ко ји се жу у без дан“*. 
Од но сно они ко ји, евен ту ал но, мо гу да „досег ну“ до без
да на и ода тле се вра те са но вим, охра бру ју ћим по ру ка ма. 
То ови пе сни ци ни ка ко не чи не! – Да ли не ки дру ги? – Да, 
али пи са ти о њи ма зах те ва је дан по се бан рад. Уз то, ва ља 
од мах да ка же мо, ови дру ги ко ји пе сму ју на је дан по све 
дру га чи јии, ре кли би смо ве о ма ре спек та би лан на чин, не 
чи не, на жа лост, од лу чу ју ћи део срп ске књи жев не сце не. 
На ва жно пи та ње: „Ко вла да са вре ме ном срп ском књи жев
ном сце ном?“, не тре ба би ти од већ му дар па од го во ри ти: 
књи жев на ма фи ја кре и ра на из јед ног цен тра. Ко ји је то 
Цен тар? Обез вла шће но Удру же ње књи жев ни ка Ср би је то 
си гур но ни је. Ни је ни Дру штво књи жев ни ка Вој во ди не! Ко 
је он да? Ва ља па жљи во из да на у дан чи та ти лист По ли ти-
ку па ће чи та лац ко га од го вор на ово пи та ње ин те ре су је 
упра во та мо на ћи. Чи та о ца та ко ђе тре ба упу ти ти на не дав
ни текст ко ле ги ни це На та ше Б. Ода ло вић об ја вљен у ли сту 
Да нас 28. сеп тем бра 2012. го ди не под на сло вом „Мој Ма
ни фест: ‘Ку сто си и ма фи ја’“. Пи шу ћи овај рад осе ћа мо се 
оба ве зним да ци ти ра мо је дан од ло мак из ње ног тек ста. Она 
ка же: „‘Ку сто се’, пре ве де мо ли их из бу квал ног зна че ња, у 
ши ри кон текст и на ни во сим бо ла, ви ди мо ис пред свих ин
сти ту ци ја кул ту ре, ис пред ап со лут но свих ме ди ја, ис пред 
све га што би тре ба ло да пу сти дух уну тра, али ‘ку сто си’ на 
мр твој стра жи, по пут рев но сне по ли ци је, сто је на вра ти ма 
хра мо ва кул ту ре и сло бод не раз ме не иде ја и ми шље ња и 
не пу шта ју ни ког ко ми ри ше на дух, на ле по, на до бро, на 
не у ка ља но. Ма фи ја је та ко ђе при сут на (…) као оба ве зна 
прат ња ове шта лих ‘ку сто са’ там ни ча ра сло бод ног ду ха. 
(…) То дру штво од зла оца и од го ре мај ке, је сте мејнстрим 
срп ске ква зи кул ту ре, ква зи сло бо дар ских ме ди ја, ква зи е
ли те. И ни кад не уда ра ју јед ни на дру ге. Со ли дар ност тих 
љу ди је за стра шу ју ћа.“ Ка да би овај од ло мак ко ле ги ни це 
Ода ло вић про чи та ло ру ко вод ство срп ског ПЕНа, пар пи
са ца чла но ва Срп ског књи жев ног дру штва, уред ни ци „Ар

*) Уп.: Мар тин Хај де гер, „Че му пе сни ци?“, у: Мар тин Хајд гер, Шум-
ски пу те ви, пре вео са не мач ког Бо жи дар Зец, Бе о град 2000, 210.
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хи пе ла га“, уред ни ци По ли ти ки ног „До дат ка за кул ту ру, 
умет ност и на у ку“, по том де се так пи са цама за срп ске књи
жев не сце не, све јед но ко јем удру же њу пи са ца при па да ју, 
ср би јан ском књи жев ном по ли ти ком од јед ном би по че ла 
да те че ре ка ме да и мле ка. Док смо ис пи си ва ли прет ход ну 
ре че ни цу, пи та ли смо се: За што не би смо сме ли да бу де мо 
на ив ни? – Па ми мо ра мо да бу де мо на ив ни! Го ло о точ ки 
очај је по не кад у љу ди ма ра ђао спа со но сну на ив ност.

И по не ки од њих су пе смо ва ли. – Пе кић, на при мер, 
Дра го слав Ми хај ло вић, та ко ђе. У по след њих де се так го
ди на срп ском пе сни ку је та ко ђе ва ља ло пе смо ва ти. Док 
је г. Да чић хва тао ло по ве и би тан ге, г. Та дић у ру ка ви ца
ма хва тао ко рум пи ра ни ва здух, г. Ву чић пре тио озбиљ
ног ли ца свим срп ским не ва љал ци ма, г. Мр ко њић то бо же 
гра дио ауто пу те ве, г. Ни ко лић озбиљ но штрај ко вао гла ђу 
(да лек је пут да прет сед ни ка јед не озбиљ не др жа ве), док 
г. Мар ко вић Пал ма ни је во лео пе де ре (ко их, уоста лом, 
во ли, осим ако не мо ра), г. Вук Дра шко вић пи сао озби
љан ро ман (ових да на об ја вљен), па ма за срп ске књи жев
не кри ти ке, ро ман си јер, бив ша екс це лен ци ја на Ки пру, 
г. Св. Ба са ра та ко ђе био у оба ве зи да пи ше ро ман, Mein 
Kampf и Ду го веч ност (све са ми „ис ко ра ци“ у по ве сти срп
ског ро ма на), а г. В. Илић сав она кав ка кав је пре сто ло вао 
у не кој од срп ских па лан ки, не ки пе сни ци су мо ра ли да 
пи шу не ка кве пе сме, пе снич ке књи ге су би ле об ја вљи ва
не, сти му ла тив не на гра де за но ва на дах ну ћа до де љи ва не. 
Све је функ ци о ни са ло као и би ло где дру ге у све ту. Та ко 
је, на при мер, је дан срп ски пе сник, бив ши аван гар ди ста, 
име ном Вла ди мир Ко пицл, ина че члан срп ског ПЕНа и 
де ле гат ски пост бе ле жник на 78. кон гре су Ме ђу на род ног 
ПЕНа у Гјонд жуу (Ј. Ко ре ја) на ко ме је ње го ва ко ле ги
ни ца, гђа Ви да Ог ње но вић, иза бра на за пот пред сед ни ка 
Ме ђу на род ног ПЕНа (за што она, а не не ко дру ги, то не 
зна мо), јед но га да на упри ли чио да пе сму је (и да „ствар“ 
об ја ви у Бун ке ру број 19/2012, ча со пи су за „од бра ну & по
след ње да не књи жев но сти и кул ту ре“ ка ко сто ји у за гла
вљу истог). Пе смо вао је (у фор ми ха и куа) ова ко (кур зив 
наш и цр на сло ва на ша):

Меее,меее–мекећу
козе,ускомешане.
СУРНеопланта.

или:
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Смрзласеметла
остављенапредкућом,
Мртвисуголи.

или:

Ах,каковино
поздрављајезик,непце.
СУПкружи,вреба.

или:

Баченаслика:
румениполитичар.
Пацовгањушка.

Ови сти хо ви, ве ру је мо, илу стру ју, ка ко би из гле да ли 
по след њи да ни књи жев но сти уко ли ко би се пе сни ци опре
де ли ли за ова кав на чин пе смо ва ња. На ве де ни сти хо ви мо
гли би да се схва те и као јед на вр ста folie circulaire, кру жног 
лу ди ла, где на ви де ло из ла зи сли ка тра гич ног дру штва са 
свим сво јим ка рак те ри сти ка ма (на при мер, сти хо ве: ме ее, 
ме ее – ме ке ћу ко зе или: смр зла се ме тла / оста вље на пред 
ку ћом мо же мо раз у ме ти на ни воу ши рег дру штве ног кон
тек ста и исто та ко на ни воу сим бо ла) али, исто вре ме но 
и сли ка пе сни штва ко је је из гу би ло ком пас уну тар сво га 
raison d’ětre, по ста ју ћи, док се огле да у кон крет ном дру
штве нома те ри јал ном про сто ру (срп ском), сво је соп стве
но по ри ца ње и јед на вр ста (с на ме ром или без ње, све јед
но) атен та та на пе сни штво. 

Вра ти мо се са да глав ном то ку на шег про ми шља ња. – 
Шта, да кле, зна чи, пе ва ти и ми сли ти у окри љу јед не тра
гич не кул ту ре? Та ко ђе, шта зна чи пе ва ти и ми сли ти да
нас у Ср би ји? Ка ко да пе сник за бо ра ви си ту а ци ју у ко јој 
се срп ско дру штво на ла зи па да тек он да, из те си ту а ци
је, пе ва и ми сли? Или да пе ва исто вре ме но и са исто риј-
ским тре нут ком (мо дел је по знат одав но, али је смрт но 
до са дан) док око ње га вла да ха ос, не то ле ран ци ја, на сил
не смр ти, лу ди ло, си ро ма штво, лаж, бе да, не за по сле ност, 
не си гур ност, ко руп ци ја, сит не по бе де кле рона ци о на ли
стич ке де сни це, по лу ин те ли ген ци је и тра ди ци о на ли ста, 
улич на ру ља пред ко јом је др жа ва не дав но ка пи ту ли ра ла, 
ко лапс при вре де? И то пе ва ти као да за то на рас по ла га
њу има мо ре чи!? Па ра докс си ту а ци је са др жан је у то ме да 
на пр ви по глед у срп ској др жа ви све функ ци о ни ше: ве сти 
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се на ме ди ји ма чи та ју као да је све у нај бо љем ре ду, по ли
ти ча ри се сва ђа ју, пре те, над ме ћу, мо же те на ми ру ући и 
иза ћи из бан ке, иде те у про дав ни цу, ка фи ћи су пу ни, тр го
ви не су со лид но снаб де ве не ро бом, ца ри на функ ци о ни ше, 
по ли циј ска ко ла па тро ли ра ју гра дом, по не ки раз бој ник 
стрг не зла тан лан чић са вра та не моћ не же не, ко мен та ри 
у днев ним но ви на ма су ум ни, су до ви ра де свој по сао, за
тво ри су пу ни, ма фи ји се ула зи у траг, зло чин ци се про
це су и ра ју, од го вор ни за спољ ну по ли ти ку ра де свој по сао, 
обра зов не ин сти ту ци је про из во де но ве ка дро ве и про да ју 
зна ње, аген ци је за не крет ни не ра де, же ле знич ки, ауто бу
ски, реч ни и ави он ски са бра ћај функ ци о ни ше, здрав стве
не слу жбе та ко ђе, тор ту ра у но ви на ма са фо то гра фи ја ма 
сва ко ја ких лич но сти се на ста вља, у чи ту ља ма се от кри ва ју 
име на умр лих, ста ди о ни су пу ни, се ља ци и рад ни ци ра де 
свој по сао, отва ра ју се из ло жбе, из да вач ке ку ће об ја вљу ју 
књи ге – све је до бро. Све се др жи на узди и под кон тро лом. 
– „Све ми је те же“, ве ли Си о ран, „да раз ли ку јем до бро од 
зла. Оног да на ка да не бу дем мо гао да на пра вим раз ли ку 
из ме ђу јед ног и дру гог – ка кав ће то на пре дак би ти! Ка че
му?“ „Ка ка та стро фи!“, од го ва ра му је дан дру ги ми сли лац. 
– Тра ге ди ја се рас пли ња ва „у по за дин ском жа мо ру“, зло се 
не ви ди, јер је оно, ка ко ве ли Бо дри јар, сву да. Не по сто ји 
је зик уз чи ју по моћ се тра ге ди ја мо же да об у хва ти. Ње на 
су штост ни је не по сред но при сту пач на пе снич кој и фи ло
соф ској ми сли. Ипак, она мо же да се ухва ти ис ко са. По ка
зи ва ти тра гич но јед не кул ту ре ис ко са у пе снич кој ми сли 
зна чи пу сти ти на во љу де лу ко га ће мо ис пу ни ти не са мо 
ме та фо ра ма о при сут ној тра ге ди ји, но ће мо га пре пу сти ти 
де ху ма ни за ци ји та ко што ће мо га прет ста ви ти ре чи ма ко је 
су у по гле ду њи хо вих зна че ња до ве де не у ме ђу соб ни од
нос „из што ве ће да љи не“ па је у ко нач ном ути ску прет ста
вља ње ствар ног „уни ште но кроз је зик“ чи ме се уокви ра ва 
прет ста ва о от сут но сти ствар но сти, а што је, за пра во, био 
и циљ пе смо ва ња. Не ма ствар но сти та мо где је ису ви ше 
има и где је она не под но шљи ва. Тра гич на ствар ност је бит 
(на ше) ствар но сти ко ју нам мо же да при бли жи пе сни штво 
„ко ме је сâм је зик оно Ни шта“. По ка за ти бе сми слу бе сми
сао на бе сми слен на чин. По ка зи ва ти оча ју очај где ре чи 
не ће ви ше ни шта ка зи ва ти, као што оне, de facto, у тра гич
ној кул ту ри ни ко ме ви ше ни шта ни ти ка зу ју, ни ти зна че, 
јер их је ствар ност све ла да бу ду Ни шта, бу ду ћи да је са ма 
ствар ност де ху ма ни зо ва на и ле жи у по љу де ху ма ни зо ва
но га. Ра ди се, за пра во о јед ном кру гу. Од бе гли сми сао ре
чи има зна че ње као не кад сми сао чи ње ни це од бе глог Бо га: 
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не ма цен трал не вред но сти, ни ко ви ше ни ко ме ни шта не 
го во ри. Ако не ма Бо га, не ма ни ре чи. Не ма око сни це око 
ко је ће се не што по пут ре чи, не што по пут по зи тив не вред
но сти, офор ми ти. Пе ва ти се са да мо ра „нере чи ма“, ис
кри вље ном уло гом и функ ци јом ре чи. Ни шта ствар но сти 
при зи ва је зик у ко ме је при сут но Ни шта. И обр ну то. По
вра так ре чи ма у уоби ча је ном сми слу то га пој ма мо гућ је 
са мо уко ли ко ме сто тра гич не кул ту ре по ста не ме сто чо ве
ка окру же ног ре ла тив ним оби љем ци ви ли за циј ских те ко
ви на. И то не би ло ка квих те ко ви на, но оних ко је се од но се 
на те ко ви не ко је се ти чу чо ве ко вог до сто јан ства.

Ра ње но до сто јан ство срп ског чо ве ка че ка но вог срп
ског пе сни ка. Оног ко ји ће би ти у при ли ци да из не дри јед
но ор фич ко пе ва ње ко је ће пре зи ра ти не са мо ствар ност, 
но и са му моћ пе ва ња. Али ће пе смо ва ти да ље. И на тој 
се осно ви уз ди ћи у јед но пра зно Ни шта, ко је је сте пра зно 
Ни шта и ово га све та и ове др жа ве. При ча о пе смо ва њу по-
сле Аушви ца, она Адор но ва, је јед на сме шна при ча. Има 
пе смо ва ња по сле Аушви ца, јер, по ка за ло се, Аушвиц је 
„ни шта“, зло је ре ла тив но, са злом се жи ви па ће се и са 
овим злом око нас и да ље жи ве ти и пе ва ти, јер се и по сле 
Аушви ца, пе ва ло. (Узми мо, при ме ра ра ди, сле де ћу сце ну 
из јед ног фил ма: мај ка са дво је де це пред га сном ко мо ром 
мо ра да се од лу чи ко је ће де те жр тво ва ти ра ди оног дру
гог де те та и се бе. Ту не ма од лу ке: ту има са мо смр ти. Или, 
бо ље, не ка се чи та лац о то ме са да од лу чи. Још бо ље: не
ка о то ме од лу че „нај бо љи“ срп ски пе сни ци, ре ци мо је дан 
Си мо вић, је дан Но го, је дан Ка ра но вић, сви они пе сни ци 
ко ји су овен ча ни срп ским пе снич ким на гра да ма, ра зним 
Ње го ше вим Из ви и скра ма и дру гим од лич ји ма и при ми ли 
их без уз ви ше ног осе ћа ја сти да и сра ма ка кво би од њих, 
евен ту ал но, оче ки вао Т. В. Адор но.) Оно што уз бу ђу је у 
тој си ту а ци ји је сте пе смо ва ње сâмо. Оно по ка зу је да зло 
не ма дна, да је са ма на да да зла јед ном не ће би ти зла, јер 
је злог ко ре на и не моћ на је да ишта учи ни у он то ло шкој 
схе ми људ ско га.

Јед ном је Сте фан Ма лар ме за пи сао: „Пе сник има да 
чи ни са мо то, да та јан стве но ра ди с об зи ром на Ни ка да.“ 
За луд му је да тра га за хри шћан ским, ху ма ни стич ким или 
би ло ко јим дру гим на сле ђем. Ње го ва ли ри ка, ка ко је то 
јед ном Ху го Фри дрих ре као за пе смо ва ње Сте фа на Ма лар
меа, „са ма се би пре чи да бу де чо веч на“. Пре чи из оча ја
ња због окру же ња у ко ме се на ла зи, јер о то ме окру же
њу ну жно мо ра еми то ва ти по ру ке ко је о чо ве ку не го во ре 
ни шта до бро. Ствар ност (зби ља) је јед но Ни шта. – Шта је 
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пе сни ку да ље чи ни ти? Не ма те хри шћан ске на де са ко јом 
мо же да ра чу на. За што би са њо ме уоп ште ра чу нао? – Зар 
са мо сто га што је Аушвиц био на вод на гре шка? Он ни је 
био гре шка, он је био он то ло ги ја, telos чо ве ка и ци ви ли за
ци је. И то хри шћан ске, ко ли ко и сва ке дру ге. Та кве гре шке 
оче ку је мо, на жа лост, и да ље. Иако их, на вод но, не мо ра 
би ти. Мо же се, да кле, ми сли ти и дру га чи је. На и ме, та ко 
да се зло са гле да не као не што есен ци јал но људ ско и што 
је де мон ског ка рак те ра, не го и та ко што ће се ви де ти да у 
на ма по сто ји по тен ци јал ко ји уме да се бо ри про тив злог 
де ла ња. Зло је ствар мо гућ но сти: мо же га би ти, али и не 
мо ра. Али ће га би ти. Али га бу де и би ва. Ово са да ре че но 
зву чи нам као на да. Ни је на да. Јер, ја крај зла не ћу до че
ка ти. Да ли ће га не ко дру ги до че ка ти то ме се не ти че. У 
то ме и је сте ствар: ја сам је ди ни, из ван ме не док зло до
жи вља вам као зло не ма ни ког. Пе смо ва ти да ље? Да ка ко, 
пе смо ва ти да ље! Ни је вре де ло до са да, не ће вре де ти ни од 
са да. Али, пе ва ти! Ни је би ло вред но ни Је ван ђељâ про по
ве да ти, ни ти је њи хов на ста нак ика квог зна ча ја имао, па 
она ипак по сто је. И у ис тој су рав ни са би ло ко јим пе смо
ва њем: до брим или ло шим, све јед но. Ре ла ти ви зо ва ти? Па, 
му ка и зло и ина че све ре ла ти ви зу ју. Не ма крај ње тач ке 
зла. Као што не ма кра ја исто ри ји. Пе смо ва ти зна чи жи ве
ти. Као што и би ло шта чи ни ти зна чи жи ве ти. Док смо у 
жи во ту. Ни је „иди от ски“ ми сли ти, ка ко Адор но ве ли, „да 
жи вот по сле Аушви ца мо же нор мал но те ћи“. Па он те че, 
нор мал но. То ка же и нор ве шки фи ло соф зла Лаш Фр. Х. 
Свен сен (Lars Fr. H. Svendsen).

Да кле, пе смо ва ти да ље! Ипак, и упр кос све му што 
пе сни ку сто ји на су прот. Јер, од у век му је све ста ја ло на
су прот. И Ста љин, и Ти то, и краљ, и лум пен про ле та ри јат, 
и бур жо а зи ја, и дру штво бла го ста ња, и ли бе рал на де мо
кра ти ја, и нео им пе ри ја ли зам, и ов да шње де мо кра ту ре 
све јед но са ко јом пар ти јом на че лу или у ко а ли ци ји. Ако 
пе сни штво са др жи и но си из ве сну кри и тич ку моћ, он да 
ва ља без у слов но пе смо ва ти. Ни је са свим тач но да по сто ји 
ин ко па ти бил ност из ме ђу ауто но ми је умет но сти и пе снич
ке по тра ге за ак ци јом, из ме ђу чи сте умет но сти и, ка ко 
ка же Бур ди је, „по ли тич ке ефи ка сно сти“. Тре ба, уисти ну, 
па жљи во чи та ти Пје ра Бур ди јеа, оне по след ње стра ни
це ње го ве књи ге Пра ви ла умет но сти. Ге не за и струк ту-
ра по ља књи жев но сти (1992) где овај фран цу ски со ци о лог 
кул ту ре под се ћа, да упра во на кра ју 19. ве ка, „ка да су по
ље књи жев но сти, по ље умет но сти и по ље на у ке до се гли 
ауто но ми ју, нај а у то ном ни ји аген си тих ауто ном них по ља 
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(ин те лек ту ал ци, прим. Б. Т.) мо гу да ин тер ве ни шу у по љу 
по ли ти ке као ин те лек ту ал ци (…) од но сно са ауто ри те том 
за сно ва ним на ауто но ми ји по ља и свим вред но сти ма ко
је се тој ауто но ми ји при да је“. Се ти мо се при то ме Ре неа 
Ша ра (R. Char). Ње га ко ји је ре као да се по е зи ја и ак ци ја 
ри му ју, да се по е зи ја и от пор та ко ђе ри му ју те да је по е зи ја 
дру го име от по ра. У том сми слу Жан Лик Нан си (J. L. Nan
cy) пи ше књи гу От пор по е зи је (Résistance de la poésie, 2004) 
ко ја је за пра во омаж от по ру по е зи је, од но сно ан га жо ва
ном от по ру са по е зи јом. Дру ге при ме ре исто га на ла зи мо у 
пе смо ва њу и ак ци ја ма По ла Ели ја ра и Ар ту ра Рем боа. Зар 
се ова три при ме ра са вре ме ном срп ском пе сни ку од ра
слом у вре ме ну по ли тич ке и еко ном ске тра ге ди је Ср би је 
не мо гу ука за ти као ус пе ла пе снич ка де мон стра ци ја мо
гућ но сти от по ра? Тај от пор ме ђу тим, ве ли Бур ди је, „мо ра 
би ти ко лек ти ван за то што је ефи ка сност силâ ко је на њих 
(пе сни ке) де лу је нај ве ћим де лом ре зул тат то га што ин те
лек ту ал ци (пе сни ци, прим. Б. Т.) де лу ју раз је ди ње но и је
дан су дру гом кон ку рен ци ја“. У рав ни чи сте прак се ту чи
ње ни цу, ка да је реч о срп ском пе снич ком дру штву, ви ди мо 
као не што пре суд но. Код би ло ког срп ског пе сни ка ми не 
ви ди мо ика кву во љу, би ло ка кву спрем ност на ко лек тив ни 
от пор спрам вла да ју ћег по ли тич ког еста бли шмен та, же љу 
да се од у пру би ло че му. Они пе сни ци ко је лист По ли ти ка 
нај че шће по ми ње и чи је сти хо ве нај че шће штам па углав
ном су при пад ни ци стра на ка на вла сти. Пе сни ци, при пад
ни ци стра на ка на вла сти – на пи ши мо са да исту ре че ни цу 
обр ну тим ре до сле дом – нај че шће су об ја вљи ва ни пе сни
ци у ли сту По ли ти ка. Ка ко оче ки ва ти би ло ка кав от пор 
од та квих пе сни ка? Мо же мо ли, на при мер, оче ки ва ти да 
исти пре ста ну да об ја вљу ју сво је ра до ве док у Ср би ји тра
је та ма? Сме мо ли на ве сти опет при мер Ре неа Ша ра ко ји 
из ме ђу 1939. и 1944. го ди не ни је ни шта об ја вио. У том пе
ри о ду Шар је био по знат као „ка пе тан Алек сан дар“. На
мер но не ће мо од го ва ра ти на при мед бу, ко ју већ чу је мо, 
да се та два вре ме на, оно фран цу ско „он да“ и ово срп ско 
„са да“, не мо гу по ре ди ти. Та ко срп ског пе сни ка по ста вља
мо на ње го во ме сто ко је му је од ре дио фи ло софети чар 
ко ји му осве тља ва пут пре ма јед ном по ступ ку об ја вљи ва ња 
исти не ка ко би би ла де фи ни са на из ве сна „само гућ ност са 
дру ги ма“, из ве сна ори јен та ци ја пре ма ко лек тив ној ак ци ји 
пе сникâ ко ја се зо ве от пор.

Но, ка кав от пор оче ки ва ти од срп ског пе сни ка да нас 
ка да се не ки оти ма за др жав не на гра де, дру ги за пен зи
ју за слу жног умет ни ка, тре ћи са ња ам ба са дор ско ме сто, 
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че твр ти, с об зи ром на свој та ле нат и пе снич ке спо соб но
сти, мо же би ти за до во љан со лид ним „ко ти ра њем“ у срп
ском дру штву. Го то во сва ки са вре ме ни срп ски пе сник је 
ри гид ни кон зер ва ти вац, ма ло гра ђа нин у ду ши, пу ки ра
чунд жи ја. У све му, син дром Ре неа Ша ра не до ти че се да
нас ни јед ног срп ског пе сни ка, а на ро чи то не оног ко ји 
на сва ком ко ра ку уз ди ше за суд би ном „сво га“ на ро да. Да 
не би смо чи та о ца на ве ли на за бу ну, Ша ров при мер смо 
на ве ли у функ ци ји из ве сног жа ље ња због чи ње ни це да се 
ско ро ни је дан срп ски пе сник ни је ма кар за ми слио над та
квом мо гућ но шћу, иако ћу та ње као вр сту по бу не ми са ми 
не би смо прак ти ко ва ли. Пре по ру чи ли смо им на ве де ну 
мо гућ ност, јер не ки ма би бар ћу та ње до бро при ста ја ло, 
њи ме би за слу жи ли ве ће по што ва ње но оним тру дом ко
га пред у зи ма ју да не што об ја ве. Ве ро ва ло би им се на реч 
да штрај ку ју и да су уму кли због ак ту ел не тра ге ди је ко
ја је за де си ла „њи хов“ на род. То ћу та ње би та кви, јед ном, 
у не ким дру га чи јим вре ме ни ма од ових да нас, мо гли да 
унов че или да га бар на гла се у не кој од сво јих би о гра фи
ја. У овом кон тек сту на ме ће се пи та ње (тек јед но од мно
гих) ка ква је, ре ци мо, би ла ко рист срп ском чо ве ку из ме ђу 
1991. и 1997. док је чи тао сти хо ве Рај ка Пе тров Но га? Ње
го во сти хо ва но гле да ње на свет и на европ ско окру же ње 
Ср би је у јед ном од ре ђе ном исто риј ском тре нут ку, ма ко
ли ко се тај тре ну так од и гра вао у „смут ним вре ме ни ма“, 
би ли су не при ме ре ни европ ском би ћу срп ског на ро да, 
ње го вом фак тич ном при па да њу европ ском кул тур ном 
ми љеу и ни ка кве ко ри сти ни ти „про све тље ња“ ни су до но
си ли они ма ко ји ма су би ли на ме ње ни. Би ли су, јед но став
но, ре тро град ни и „смут ни“ и сâми рав ни „смут ним вре
ме ни ма“ не до но се ћи ика кву искру про све тље ња. Оно што 
је Рај ко Пе тров Но го пе смо вао, то ве ћи на срп ског на ро да 
ни је ми сли ла, јер не ма ју сви Ср би ка ли но вич ка ис ку ства 
са сво јом око ли ном, ни ти сви Ср би има ју не при ја те ље ко
ји би тре ба ло да се „бо је на ше кр ви не из ми ре не“. Пе сник 
и срп скобо сан ски ака де мик, на гра ђи ва ни аутор и у вре
ме со ци ја ли стич ке „стра хо вла де“, ко ли ко и у нај но ви јим 
вре ме ни ма, чо век свих вре ме на, Не ко и Ни ко, по зи ва на 
ре ван ши зам. У те о риј ској рав ни са гле да но, про блем је у 
то ме што Рај ко Пе тров Но го (мо гли смо иза бра ти и не ког 
дру гог пе сни ка слич них Пе тров Но го вих до ме та, ре ци мо 
Љу бо ми ра Си мо ви ћа) уну тар сво га пе смо ва ња не ми сли 
„ка ко пе ва ти по сле Аушви ца“, од но сно ка ко људ ско зло са 
ин сиг ни ја ма Аушви ца и са це ло куп ном ме то ни ми јом ко га 
тај по јам до но си на пе снич ки на чин пре вла да ти, но ка ко 
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пе ва ти са Аушви цем, да кле у до ме ну ре сан ти ма на и мит
ског (при ми тив ног) ре ван ши зма. Зар не тре ба пе ва ње, од
но сно ми шље ње, по сле Аушви ца да оста ви траг о то ме ко ји 
су пу те ви пре вла да ва ња про шло сти? Уко ли ко се, на рав но, 
про шлост ичим мо же пре вла да ти.

Пе сни штво и ми шље ње не ма ју пра во да осве до ча ва
ју би ло ка кву кон зер ва тив ну но стал ги ју за вре ме ни ма ко
ја ни су „осве ће на“. Те шко пе сни штву уко ли ко се на ђе у 
исто риј ском и мит ском ата ру, а да на тим по љи ма не уме 
да се сна ђе, но у по гле ду „не из ми ре не кр ви“ пред ла же и 
при пре ма но ве ло го ре и то та ли тар не екс тре ме. То та ли
тар ни си сте ми ће нам се иона ко и без ње га по но во вра
ти ти и кадтад по но во сво јим при су ством „из не на ди ти“. 
Бо ри ће мо се и пе смо ва ти. Све јед но да ли уза луд или не. 
Али пе смо ва ти у свим вре ме ни ма, уну тар свих вре менâ 
пе смо ва ти. Ово мо же да из гле да као по зив очај ни ка. По
зив не са мо да „мо же да из гле да“, он је сте по зив очај ни ка. 
Не ко ли ко хи ља да го ди на људ ског пе смо ва ња по зи ва ју на 
по што ва ње. И да ље ће би ти пе смо ва ња, у то не сум ња мо, 
али не сум ња мо ни у то да ће се бу ду ћа зла до го ди ти. До
го ди ће се ма кар као мо гућ ност ну ди ла и (не ка кве) ви ше 
ци ље ве. „Марк си стич ка вер зи ја те ле о ло шке су спен зи је 
етич ког“ о ко јој го во ри Свен сен мо же увек по но во да се 
до го ди и – ево но вих сто ми ли о на мр твих. Због „ви ших 
ци ље ва“. Ми ло ше ви ће ва су спен зи ја етич ког ра ди до бра 
на ци је, ко јој су ина че ку мо ва ли ни ко дру ги но пе сни ци и 
ин те лек ту ал ци, за вр ши ла се (за са да) по ра зом срп ске на
ци је. Ан гло а ме рич ка и европ ска су спен зи ја етич ког 1999. 
го ди не ра ди то бо жњих људ ских пра ва и ми ра у Евро пи до
не ла је срп ском на ро ду не мир и не сре ћу, по др жа ва ју ћи на 
вла сти не моћ не и не спо соб не по ли тич ке гар ни ту ре. До да
нас. – И упр кос то ме ва ља пе смо ва ти да ље. У том и та квом 
окру же њу. Ова чвр сти на ве ре у пе смо ва ње, ова стра те ги ја 
ве ро ва ња у пе смо ва ње (ве ро ва ња упр кос свим окол но сти
ма) пре во ди нас, за пра во, са јед не рав ни у дру гу. Пре во ди 
нас са „дра ма тур ги је до га ђа ја“ (ре а ли те та по ли ти ке, ње не 
ре ал но сти ко ју сви жи ви мо са да и ов де) на „ли ри зам би ћа“ 
(син таг ма по ти че од Ж. Ран си је ра / J. Ranci ère). „Ли ри зам 
би ћа“ при па да чо ве ко вој би ти и са од но сан је са чо ве ко вим 
ту бив ство ва њем у све ту. Ни ка ква по ли тич ка и еко ном ска 
тра ге ди ја не мо же да уни шти ту бит. И овај став ни је на
ше пу сто ве ро ва ње у по е зи ју, но исти на ко ју са ма по е зи ја 
про но си од Ргве да до да нас. „Ли ри зам би ћа“ – ре ци мо то 
та ко – при па да „ес ха то ло ги ји пе смо ва ња“ уко ли ко се пе
смо ва ње као ап со лут ни су бјек ти тет во ље за пе смо ва њем 
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„ску пља у крај њу тач ку сво је до са да шње, ме та фи зи ком 
од ре ђе не су шти не“ (М. Хај де гер). Ова до са да шња ме та фи
зи ком од ре ђе на су шти на ли ри зма би ћа по ла же пра во на 
чо ве ка по пут суд би не ко ја по чи ва у ње го вом бив ство ва њу. 
Пе смо ва ње = бив ство ва ње. Ова фор му ла ни је под ло жна 
то ку про ла же ња, већ она, због свог те ме ља у ме та фи зи
ци, „уна пред пре ва зи ла зи сва ку про ла зност“ (М. Хај де гер). 
Оно што са др жи пре ро га ти ве (услов не) веч но сти – пе смо
ва ње – увек је у при ли ци да иза ђе на крај са јав ка ма про ла
зно сти. Тра гич на кул ту ра иако се на пр ви по глед по ка зу је 
ја чом у од но су на при род ну моћ пе смо ва ња ипак је за дах 
сла би ја од ње га. Зар ни је Хај де гер на кра ју свог огле да „Че
му пе сни ци?“ ци ти рао два сти ха из тре ћег со не та пр вог 
де ла Рил ке о вих Со нетâ Ор фе ју ко ја гла се:

Уисти ну пе ва ти је сте дру ги дах.
Дах за ни шта. Ла хор у бо гу. Ве тар.

Тај „дах“ од но си се, ка ко Хај де гер с пра вом при ме
ћу је, на „су шти ну је зи ка“. Ова „су шти на је зи ка“ је сте оно 
чи ме се пе смо ва ње слу жи док ка зу је бив ство ва ње. Сâмо 
пак бив ство ва ње „су(т)ству је у ре чи“. „Је зик је област (tem-
plum), то јест ку ћа бив ство ва ња“. То је ва жно Хај де ге ро во 
од ре ђе ње од но са из ме ђу пе смо ва ња, је зи ка и бив ство ва
ња. Пе смо ва ње уну тар на ве де не три ја де мо ра се ви де ти 
пре све га као ма ни фе ста ци ја „жи вог бив ство ва ња је зи ка“, 
при че му уоча ва мо да у окви ри ма ове фор му ле по но во на 
ви де ло из но си мо две ре чи, на и ме и бив ство ва ње и је зик. 
Је зик је сте бив ство ва ње („ку ћа бив ство ва ња“, или дру га
чи је ре че но „бив ство ва ње све га што јест ста ну је у ре чи“) а 
пе смо ва ње се (као и ми шље ње уоста лом) из ла же то ме да 
бу де „чи сто ка зи ва ње бив ство ва ња“ („reine Sage des Seins 
zu werden“). У ре че ној ку ћи ста ну је чо век а уко ли ко је он 
још и пе сник он је чу вар то га ку ћан ства, те ку ће са зда не од 
је зи ка ко ји је „ку ћа бив ство ва ња“. Ти ме смо опи са ли је дан 
круг ко ји се од но си на је зик, бив ство ва ње и чо ве ко во би ће, 
а све то уну тар јед не гра ђе ви не (Bau). Су шти на је зи ка ко
јим се пе смо ва ње слу жи док ка зу је бив ство ва ње је сте оно 
што увек иде на пред без об зи ра на то ка ко из гле да ју дру
штве на по ља по ли тич ке мо ћи, или ефи ка сност оних ко ји 
упра вља ју тим по љи ма. Тра ге ди ја јед ног дру штва мо же да 
бу де нео гра ни че но ве ли ка, али у по ље је зи ка, у оно што 
је зик је сте, све ста је. Пред мет по е зи је ни је – да уне ко ли ко 
из ме ни мо Кар лај ло ву (Th. Carlule) опа ску – „тра ге ди ја с 
дво ра“, ма ко ли ко иста би ла по губ на за на род, но „жи вот 
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чо ве ка (…) оно што су љу ди ра ди ли, ми сли ли, тр пе ли, у 
че му су ужи ва ли; об лик, а на ро чи то дух њи хо вог зе маљ
ског би ћа, ње го во спо ља шње окру же ње и ње гов уну тра
шњи прин цип; ка кво је и шта је би ло њи хо во би ће“*.

Пе ва ти и ми сли ти у јед ној тра гич ној кул ту ри у ко јој 
се по ли тич ки ци ни зам са по ру ком „ни шта не ва ља, али 
све је до бро“, по на шај мо се та ко као да жи ви мо у нај бо љој 
од нај бо љих др жа ва, дно дна је до дир ну то, али ју тро сва
њи ва и дан ће се за вр ши ти са ме диј ским сер ви сом ко ме 
је циљ да му гле да лац зна све, јер је пра во гле да о ца „да 
зна све“ и Сер вис ће му за уз врат на гла ву сру чи ти сву не
сре ћу ње го ве зе мље, по сле че га ће иона ко мо ра ти да иде 
да спа ва, јер су тра мо ра од мо ран да стиг не на по сао (то 
ка пи та ли ста оче ку је од ње га) – не зна чи ни шта дру го до 
пу сти ти да се тра ге ди ја ефи ка сни је во ди, јер пе сни штво 
ти ме што по сто ји не зна чи да је ту да тра ге ди је не бу де. 
У овом све ту по сто је мно го па ра лел них све то ва, ко ји су 
јед ни за дру ге по све не по сто је ћи. Јед ни дру ге уоп ште „не 
ре ги стру ју“. Тра ге ди ја ће по је сти и јед ну и дру гу де цу. По
ли ти чар у Ср би ји, ко ли ко и би ло ко ји дру ги по ли ти чар у 
све ту, слу ша сво је на ред бо дав це. За ми сли мо са да крај њу 
кон се квен цу ове тврд ње. На ћи ће мо је, ре ци мо, у Хе со
вој Ауто би о гра фи ји (R. Hess). Та мо, из ме ђу оста лог, сто ји: 
„Ка да ми је ле та 1941. Хи млер дао на ре ђе ње да у Аушви цу 
по ри пре мим ин ста ла ци је, где би мо гла да се вр ше ма сов на 
ис тре бљи ва ња и да лич но вр шим та ис тре бљи ва ња, ни сам 
имао ни нај бла жу иде ју о њи хо вом оби му и по сле ди ца ма. 
(…) Ни сам мо гао се би да до зво лим да ства рам став о то
ме да ли је ма сов но ис тре бљи ва ње Је вре ја би ло нео п ход но 
или не по што ми је не до ста ја ла нео п ход на пер спек ти ва.“ 
По ли ти чар се ру ко во ди прин ци пом рад ног мо ра ла. Рад ни 
мо рал се мо ра одр жа ти по сва ку це ну, да кле све је до зво
ље но и има ју ћи у ви ду мо рал о ко ме је реч ни пред чи ме 
се не сме устук ну ти. У по ли ти ча ру не жи ви ни ка кав „не ми 
са у че сник ко ме он по ла же ра чу не за сво ја де ла“.

Та ко на ста је оно што Ха на Арент (H. Arendt) на зи ва 
ба нал ним злом. Тај син дром ни је не по знат у са вре ме ној 
Ср би ји. Пук не спо со бан да се бра ни од сум њи ко је га из
је да ју пре пу шта се од у ста ја њу, на сна зи је об у ста ва би ло 
ка кве во ље, сва ко ре флек сно тра га ње за бо љим се уки да. 
Ода тле до об у ста ве сва ког су да и про су ђи ва ња ни је да ле ко. 
По бу не не ма ни от ку да. „Би ли су та ко сла би; до пу шта ли су 

*) Thomas Carlule, „Boswell’s Life of Johnson“, у: Critical and Miscel-
laneous Essays, vol. III, London 1899, 81.
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да се све јед но став но де ша ва – да им се све ра ди. Би ли су 
љу ди с ко ји ма ни сам имао за јед нич ких осо би на, с ко ји ма 
ни је би ло мо гу ће ко му ни ци ра ти – пре зир се та ко ства ра.“ 
Овај на вод је ци тат јед не из ја ве ко ју је дао Франц Штангл 
(F. Stangl), ко ман дант Со би бо ра и Тре блин ке. Ко ли ко је 
на род Ја го ди не, Шап ца, Но вог Са да, Сом бо ра, Кра гу јев ца 
итд. био слаб по ка зу ју де ла по ли ти ча ра ко ји су тај на род 
во ди ли: од Ми ло ше ви ћа до Та ди ћа. Ка кве све пре ва ре на
род ни је до жи вео! Од штед ње код Да фи не до бр зих пру
га, га си фи ка ци је, бр зог ула ска у ЕУ. „Пре ко 1,3 ми ли о на 
љу ди у Ср би ји је пот пу но или де ли мич но не пи сме но. Сви 
са пра вом гла са“ (Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку). Пре
зир срп ске по ли тич ке ели те пре ма пу ку ни је из о стао: био 
је не го ван мр твим је зи ком иза ко га ни је ста ја ло ни ка кво 
зна че ње, но ап со лут ност во ље за озна ча ва њем ко је пли ва 
у ла жи. Њи хо во ка зи ва ње ни је има ло ви ше ни ка квог од
но са пре ма ту ђој во љи („во љи на ро да“). Би ло је са вр ше но 
про из вољ но и уби стве но ефи ка сно. Ка да се има у ви ду да 
у Ср би ји да нас жи ви не ко ли ко хи ља да мо рал но про бле ма
тич них ин те лек ту а ла ца, те да у окви ру то га бро ја има мо 
тзв. ин те лек ту ал ну ели ту при ви ле го ва ну и из дво је ну од 
обич ног ин те лек ту ал ног „кле ра“, пот ку пљи ву и по ли ти
зо ва ну, спо соб ну да еми ту је „ве ли ке При че“ у ци љу пер
фид ног усме ра ва ња масâ ка пра зном Ни шта, што је јед
на ко жи вље њу у ло гор ској из оп ште но сти ко је прет ста вља 
вр хун ску не моћ не са мо Чо ве ка, но са мог сми сла ње го ве 
пат ње, он да ре зул та ти по пут оних по зна тих у СССР и Не
мач кој у пр вој по ло ви ни XX ве ка ни су мо гли да из о ста
ну. По сле ди ца то га би ла је да су му ке и пат ње, по пут оних 
по сле бо ја на Ко со ву, би ле за во ље не. На че твр тве ков ну 
кон вул зи ју се гле да као на не што што до ла зи спо ља (што 
мно ги пе сни циви дов ња ци по др жа ва ју. Ви де ти по след њу 
по е му Ма ти је Бећ ко ви ћа Ка да бу дем још мла ђи) што је тек 
део исти не, те да је „ста ње све ца при јат ни је од ста ња му
дра ца за то што је лак ше гр чи ти се у бо лу не го над њим 
три јум фо ва ти раз ми шља њем или гор до шћу“ (Е. Си о ран). 
Или по бу ном.

Но, мо жда ни ово што је ов де ре че но ни је су шти на 
ства ри о ко јој рас пра вља мо. Мо жда се тра ге ди ја до га ђа на 
мно го суп тил ни јем ни воу. „Уве ре ни смо“, ве ли Бо дри јар, 
„да ег зи сти ра мо у ори ги нал ној вер зи ји, не све сни да је она 
по ста ла тек по се бан слу чај ду бли ра ња“. За пра во, и власт и 
на род жи ве у бли за нач ком не раз ли ко ва њу. У та квој си ту
а ци ји ука зу је нам се не „ме та ста за вла сти“, но ме та ста за 
жи во та, „кан це ро зне про ли фе ра ци је јед не већ по му ће не 
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и дез ор га ни зо ва не струк ту ре“, па уко ли ко се тра ге ди ја 
ши ри то је оту да што је са мо чо ве ко во би ва ње на Зе мљи 
за хва ће но кан це ром. Уме сто нас вла да езо те ри зам ко ји 
нас уда ља ва од сва ке ло ги ке. „Не ма ов де ни не све сног, ни 
ме та фи зи ке, ни пси хо ло ги је. Не ма ни стра те ги је (…). Све 
ов де по се ду је ла ко ћу слу ча ја (…) ак ци ден тал ног су сре та, 
не чи тљи вог зна ка. (…) Ап сор бу ју нас са мо пра зни зна ко
ви, бе сми сле ни, ап сурд ни, елип тич ни, ли ше ни ре фе рен
це. (…) Але а тор но и бе сми сле но цир ку ли са ње зна ко ва на 
по вр ши ни (…) То је оно што бри ше са др жи ну сми сла“ (Ж. 
Бо дри јар). На овом ме сту до спе ли смо до ме та фи зич ке 
про бле ма ти ке те ме ко јом се ов де ба ви мо. Ка ко у та квим 
окол но сти ма по ку ша ти од го во ри ти на пи та ње шта зна чи 
пе ва ти и ми сли ти у јед ној тра гич ној кул ту ри ко је за пра во 
не ма, јер је тра гич но ви ше тра гич но но што то ми мо же
мо да за ми сли мо, јер је све око нас под ре ђе но але а тор ним 
и бе сми сле ним цир ку ли са њем зна ко ва на по вр ши ни уну
тар ко јих се бри ше сва ка са др жи на сми сла Сва ког сми сла! 
Не ма од го во ра на то пи та ње. Ми га не мо же мо да ти. Ми 
ће мо и да ље пе ва ти, па шта бу де. Не зна мо да ли то има 
сми сла. Не зна мо да ли то не ма сми сла. То је ваљ да јед
но та ко је сте. Ко је нас ни ти уби ја, ни ти не уби ја. То је 
ваљ да рај, ка же Бо дри јар. „На ла зи мо се из ван до ма ша ја 
Стра шног су да, у бе смрт но сти – сад са мо тре ба оп ста ти! 
Јер ту не ми нов но пре ста ју иро ни ја, иза зов, ан ти ци па ци
ја, зла коб као што пред вра ти ма па кла пре ста је сва ка на
да. У ства ри, упра во ту по чи ње па као, па као без у слов ног 
оства ре ња свих иде ја, па као ре ал ног“. Па као јед ног та ко 
је сте ка ко га ми на зи ва мо и о ко ме пи ше мо у свом но вом 
ро ма ну. Пи са ње без на де. Пи са ње са на дом. Све јед но. У 
та квим окол но сти ма мо гу ће је да је са мо је зик сре ћан. Не 
зна мо. Бо дри јар до ду ше ка же: „Је зик је сре ћан чак и он да 
кад озна ча ва свет без илу зи је и на де“, али ми пи са њем не 
же ли мо да про из во ди мо илу зи ју. На ма је циљ да пе смо
ва њем ми сли мо бив ство ва ње, пре ци зни је, да на ђе мо соп
стве но пе ва ју ће ка зи ва ње исти не бив ство ва ња. Ле по та то га 
за дат ка на чи јем смо из вр ше њу ра ди ли го ди на ма и на шли 
сми сао сво га пи са ња на ма се и да нас чи ни оча ра ва ју ћом.

Ле по та то га за дат ка? Да ли је уисти ну та ко? По ку шај
мо да ствар по сма тра мо из дру гог угла. По ку шај мо, на и
ме, да кул ту ру са гле да мо као ствар ели ти зма. Зар Џорџ 
Штај нер (George Steiner) не пи ше, а ти ме и упо зо ра ва, о 
чи ње ни ци да се си ла кул ту ре хра ни „на си љем ко је се у тра
ди ци о нал ном или ре пре сив ном дру штву ди сци пли ну је и 
об у зда ва“. „Шта је то та ко до бро до нео ви со ки ху ма ни зам 
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по тла че ној ма си уну тар за јед ни це?“ „Од ка кве је ко ри сти 
био у про ва ла ма вар вар ства? Да ли је не ка бе смрт на пе сма 
ика да за у ста ви ла или убла жи ла по ли тич ки те рор – иако 
је би ло и оних ко је су га сла ви ле?“ – Ви ди мо, да кле, ка ко 
кул ту ра ни је увек са мо жр тва исто риј ских до га ђа ја, не го 
да је она и са ма ре пре сив на, да де ли, да је хи је рар хиј ски 
ор га ни зо ва на, да је окре ну та при ви ле ги ја ма, да про из во ди 
при ви ле ги је. Јер, „ка ко би на по ри раз ви ја ња пре но ше ња 
кул ту ре по сти гли та ко ма ло у про те ри ва њу не људ ско сти, 
да у њој ни је би ла при сут на ду бо ка дво сми сле ност, ко ја 
је по вре ме но чак под сти ца ла вар вар ство“ (Џ. Штај нер). 
Нај бо љи пр ме ри за то ни су по след њи бал кан ски ра то ви, 
као ми сле Пе тер Сло тер дијк и Јо шка Фи шер, не го Не мач
ка 1933. Она, из то га пе ри о да, је сте мо ну мент ко лек тив не 
хи сте ри је и ди вља штва о ко ме го во ри Штај нер, не Ср би
ја, ка ко зло на мер но пи ше је дан не мач ки фи ло соф и је дан 
не мач ки по ли ти чар, ста вља ју ћи знак јед на ко сти из ме ђу 
јед ног из ну ђе ног екс це са спрам јед не сми шље не и до след
но спро во ђе не ви зи је Па кла као „ре дов ног ста ња ства ри“. 
Пред мет Штај не ро вог за кључ ка ни у нај да љем ра чу на њу 
не би об у хва тио Ср би ју, пре не го што би имао на уму Бел
ги ју, Фран цу ску, да се за др жи мо на још не ким зна чај ним 
при ме ри ма не ка да шњег вар вар ства не ких кул ту ра по те
клог са европ ског кон ти нен та. – Шта зна чи би ти Рил ке 
уну тар та квог „ди ја лек тич ки па ра док сал ног и па ро диј ског 
од но са из ме ђу кул ту ре и дру штва“? Ка ко би ти пе сник, од
но сно ми сли лац, уну тар дру штва ко је кул ту ру при ма под 
сво до ве сво га тра гич ног окри ља ко га је сâмо про из ве ло 
али је у исто вре ме чи ни ви дљи вом и њо ме се по но си (ње
ни нај и стак ну ти ји „си но ви“ је про из во де) док ова у прак
тич но бес ко нач ном раз до бљу и па ра лел но у кон тек сти ма 
тра гич ног дру штва фа бри ку је не ци ви ли за циј ске чи но ве и 
њи хов је са у че сник?

Из гле да да смо овим пи та њем по но во сти гли на по
че так. Не ма од го во ра на то пи та ње. То је наш су штин ски 
став. Ода тле по ти че на ша скеп са. Ипак: пи са ти да ље, пе
смо ва ти да ље. Кроз мрак, кроз вар вар ство. Упр кос вар вар
ству. По гле дај мо још је дан пут срп ску књи жев ну сце ну на 
по чет ку ово га ве ка. Ви ди мо зло де ла пи са ца над пи сци ма. 
Ви ди мо гра фи је и прак се мр жње. На сва ком ко ра ку. Њих 
про мо ви шу ви со ке ин сти ту ци је са ме књи жев но сти. Ни су 
сви пи сци у Ср би ји јед на ки пре ма мо гућ но сти ма да са јед
ног је зи ка ко га го во ри ма ли број љу ди бу ду пре ве де ни на 
је дан ве ли ки, да уче ству ју у оно ме што др жа ва са мим сво
јим по сто ја њем (ма ње тру дом) омо гу ћа ва пи сци ма. Пи сци 
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Ср би је има ју свој на ци о нал ни ПЕН, има ју сво ја удру же
ња из ко јих се, ни ка ко не слу чај но, ши ри па као де о бе: на 
елит ни, при ви ле го ва ни део, ко га чи ни два де се так пи са
ца, не ко ли ко њи хо вих из да вач ких ку ћа и њи хо ва дватри 
ме диј ска цен тра и на део ко ји је из сва ког уче ство ва ња у 
јав ном књи жев ном жи во ту бу квал но екс ко му ни ци ран, ни
ка ко не због то га што су њи хо ва де ла у књи жев новред
но сном сми слу ми нор на. При ви ле го ва ни су, пу ком узур
па ци јом ме ди ја (лист По ли ти ка у то ме пред ња чи) се би 
обез бе ди ли глас и ме сто у јав но сти. Не де лом. Де ло им је 
про бле ма тич но ба рем у ис тој оној ме ри у ко јој је про бле
ма тич но и де ло дру гих, не при ви ле го ва них пи са ца. Јав но
сти су по треб ни си гур ни зна ци књи жев них вред но сти, не 
зна ци ко ји их упу ћу ју на чи ње ни цу пи шче ве при ват не дру
штве нопо ли тич ке по зи ци је ко ју овај за у зи ма у срп ском 
дру штву. Та кве си гур не зна ке ко ји го во ре о ауто ном ним 
естет ским вред но сти ма јед ног де ла, не ауто ро вог ли ка, 
офи ци јел на књи жев на кри ти ка не ша ље. Иста да ле ко ви ше 
ши ри мрак и смут њу не го што одговара свом природном 
позиву књижевноестетског вред но ва ња. Ори јен ти са на 
мар ке тин шки, сек та шки, ко рум пи ра на (да ка ко, и она, за
што не и она?), она је рак ра на на тки ву срп ске књи жев но
сти. Са свим је из ве сно да Ве ли ки ћа, Ба са ру, Бај ца и Ви ду 
Ог ње но вић не чи ни де ло ве ли ким, но њи хо ва нај у жа моћ
на око ли на уну тар ко је су се на шли, сва ка ко не без соп
стве ног уде ла и не без соп стве ног сми сла за мар ке тинг. За 
то исто су, на при мер, Ра до ван Бе ли Мар ко вић, Ми ро слав 
Јо сић Ви шњић, Ми ли сав Са вић оста ли укра ће ни. Ме ђу са
вре ме ни ци ма се коме ша ју ак ту ел не по зи ци је дру штве не 
мо ћи, угле да и од лу чи ва ња са књи жев ним вред но сти ма. 
Сва ка ко да ни је јед но став но раз лу чи ти јед но од дру гог. На 
кон цу све га де лат ним и ефи ка сним у по гле ду пи шче вог 
ак ту ел ног до пи ра ња до при ма о ца ње го вог де ла оста ју, на 
жа лост, пу ка мар ке тин шка уве ра ва ња ко ја за пи сца спро
во ди ње гов из да вач и ње гов кри ти чар. Она дру га до пи ра
ња, при ро ди књи жев ног де ла ре ле ват ни ја, ис пи са ће не ко 
бу ду ће вре ме и о ствар ним вред но сти ма делâ ак ту ел ног 
при ви ле го ва ног срп ског књи жев ног сер кла го во ри ће тек 
(и евен ту ал но) по то ње ге не ра ци је књи жев них кри ти ча ра.

Да јед на тра гич на кул ту ра на ви де ло из но си ла жне 
вред но сти, да их ве ли ча, да се по мо ћу њих ле ги ти ми ше, 
знак је рав но ду шно сти спрам кул ту ре уоп ште. Њој је су
ђе но, ка ко ка же Бо дри јар, „да кри ста ли зу је би ло шта“ и 
она то, de facto, чи ни. Пе смо ва ти са уве ре њем да је оно 
што ви пе сму је те јед но ва ља но пе смо ва ње, али да ће оно 
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би ти пре не брег ну то, да ће би ти скло ње но у мрак не по
сто ја ња уну тар ва ше соп стве не кул ту ре, а да ће се за уз
врат сла ви ти оно умет нич ки ло ше и у ести тич ком сми слу 
про бле ма тич но, зах те ва од пе сни ка и ми сли о ца јед но бе
стра сно при зна ње да пе смо ва ти зна чи ко ри сти ти срећ не 
фор ме је зи ка, зна чи не при зна ти тра гич ност дру штве ног 
ми љеа, а све то у ко рист сре ће је зи ка чи јој се сре ћи ка зу је 
да је та кво не при зна ва ње за пра во је ди ни „по ли тич ки или 
тран спо ли тич ки чин оно га ко пи ше“, од но сно оно га ко пе
сму је. Пе сник ће сто га у јед ној тра гич ној кул ту ри упр кос 
све му ре ћи јед но Да пе смо ва њу, од лу чи ти се за јед но ра ди
кал но да ва ње пе смо ва ња све ту, при че му то Да ни је по ти
ште но, но ве дро. Пе смо ва ње се у том кон тек сту са гле да ва 
као „срећ на фор ма и ин те ли ген ци ја без на де“. Ре ћи Да пе
смо ва њу зна чи од лу чи ти се за јед но Да о ко ме го во ри Ни
че ка да пи ше о „ве ли ком Да свим ус прав ним, ле пим, сме
лим ства ри ма… по бе до но сна свет ко ви на жи во та“. Ето, то 
је оно по след ње што ми сли мо ка да раз ми шља мо шта зна
чи пе смо ва ти и ми сли ти у јед ној тра гич ној кул ту ри ка ква 
је на ша и ко ја се с пра вом та квом мо же на зва ти у тре нут ку 
док се има у ви ду исто риј ска де о ни ца то ком по след ње че
твр ти ве ка ко јом је са вре ме но срп ско дру штво про шло.

Упр кос све му, да кле, пе смо ва ти. Ми сли ти и пе смо ва
ти. Пе смо ва ти и ми сли ти. Ка да јед но би ће ко је је скло но 
пе смо ва њу жи ви у ми љеу тра гич не кул ту ре, ка да је око 
ње га све су мор но и око му се не дâ за у ста ви ти на не ка
квој гра ни ци ко ја обе ле жа ва по че так не чег бо љег, та да то 
би ће мо ра по че ти да пе сму је, да се не би раз бо ле ло. (На 
ис то ме ула га њу енер ги је по чи ва и Фрој до ва те о ри ја ли би
да: ка да „бо гат ство ин тер на ли зо ва не све сти пре ти да раз
би је струк ту ру ега, на кра ју, чо век мо ра по че ти да во ли, 
да се не би раз бо лео…“ – „endlich muss man beinnen zu 
lieben, um nicht krank zu werden…“) У тра гич ном ре флек
су по след њих два де сет пет го ди на срп ске исто ри је, у вар
вар ском по ли тич ком кон тек сту на ме та ња тзв. ли бер ла ног 
ка пи та ли зма, у на ме та њу ко је има ком пул зив не раз ме ре, 
мо жда тре ба ви де ти оно што на зи ва мо на став ком срп ског 
пе смо ва ња, по ку шај „оти ма ња ду ше“ да до ђе до чи сти не 
по сле тај кун ских по хо да у зло тво ри тељ ске при ва ти за ци
је на род не имо ви не. Пе смо ва ти о то ме са да зна чи све до
чи ти о нео до љи вој по тре би за но вим осло бо ђе њем у ко ме 
би пе сму ју ћи су бјект об ја вио сво ју на ив ну, али чи сту, же
љу за вла да ви ном ра да, ре да и ти ши не. Из ван са вре ме не 
по ли тич ке оп сце но сти, из ван пор но гра фи је оти ма чи не и 
по ни жа ва ња ду ха, из ван нео при ми ти ви зма ко ло сал них 
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раз ме ра у са вре ме ној срп ској ствар но сти ко ја се по пут 
„Бо жан стве не ко ме ди је“ по ка зу је као „књи жев ни во дич 
за огањ, ле де на по ља и ку ке за ме со“ (Дж. Штај нер), ва ља 
оста ти, ве ли мо на кра ју овог су мор ног огле да, при пе смо
ва њу као плу та ју ћем ле ку ко ји из ба вљу је са да шњост пред 
мо гу ћом не под но шљи вом бу дућ но шћу.

(Но ви Сад – Беч – Но ви Сад, ок то бар–но вем бар 2012)

*

Накрајурукописа„ЗаштоКОГИТОКЛУБ“/
Белатукадруз

За то, због пе сме што ме раз ди ре као плач, као је ца ње
по сле ка та кли зме,

Је ца ње не ко ли ци не што са хра њу ју све мр тве без по ча сти.
Због пла ча без су за, не по хо да у да љи ну, ни ти по врат ка

у за ви чај,
Већ због пу то ва ња ко ме се не ви ди крај. Пу то ва ња без

пре стан ка..
Због пу сти ње у ко јој има то ли ко пи та ња уме сто как ту са.
И ни је дан од го вор. Да кле: пра зни на све та у ко ме се

две се стре –
При сут ност и не ста ја ње – ме ђу соб но са ти ру. Нар ци си

на гро бљу,
По хо ди не ко ри сто љу би ви: тре ну так ка да ра за зна је мо ка ко

се на ша суд би на
Ускла ђу је са на шим Кр стом. У ства ри, од до жи вље ног

по тре са,
Су шти на је за тра жи ла азил, и по ву кла се као ма шта,

као мо ре.
Ка да би се гроб мо гао отво ри ти и ка да би мр тва уста
Мо гла да про го во ре! Као што се књи га отва ра на оним

стра на ма
Ко је смо под вла чи ли. Кад ду хо ви не би по сто ја ли,

тре ба ло би их
Из ми сли ти, јер они по ма жу на сва ки на чин ко му ни ка ци ју
Умр лих и жи вих. Не при род на, не са зре ла смрт је бом ба
Ба че на ме ђу од но се из ме ђу ду ша. Раз ли ва се као ма сти ло
По оним ре че ни ца ма на стра ни ца ма књи ге ко је во лим,
Или по ре че ни ца ма у бе ле жни ци ко је отех бу ни лу, сну,
Чу до ви шту бо ја зни. Смрт је ре жи сер; и та ре жи ја је у оном
Ју че, чак и у сун цу, сен ка ма, из ни клој тра ви цу, у ни ца њу,

чак
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И оном ни ца њу из пе ра пе сни ка, где се ши ре но ви
пој мо ви и

Ар хи пе лаг пам ће ња, ко је ни ка кво ћу та ње не мо же ни
Под це ни ти ни по ре ме ти ти. Ра до бих пи сао мр тви ма, али
Онај свет мо је ми сли не при ма. Од би ја их, али Бог је
Или већ не ко дао Сно ве, пу ко ти ну, кроз ко ју мо гу

да ви дим твој
Осмех од о нуд. Опо ме не, по моћ, сна га ко ја рас пли ће

чво ро ве.
Жи виш та мо где не ће сти ћи ни ко дру ги, чак ни пот пу ност
Мо јих се ћа ња. Про сјан ски пут. Јо ве и ви ро ви, ди вља

ку пи на.
До жи вљај ко ји се не усу ђу јем да спо ме нем, због ле по те.
Или због пре ли ва ња ви ра у вир, би ћа у би ће…
Ка ко си ла ка у без да ну, у там ном ви ру, у во ди, ка ко тво ја

ду ша
По дрх та ва као пре пе ли ца у ру ци. Оно што се

не усу ђу јем да
Име ну јем леп ше је од че жње, и оно што ожи вља ва

пред ста ве о
Те би, то ни је са мо тво ја то пло та ру ке ко ја је ствар на

на мом
Ра ме ну и по мом уку су – то је фраг мент ле та, де о ни ца

ав гу ста.
То ни је за о би ла же ње соп стве ног ко ра ка, на про тив.
За лу та ла епи зо да јед ног ле та ра за ра сва ку ми сао

о ко нач ном
Гу бит ку. Ка да би про пао свет са свим, по нео бих у но вом
Но је вом ков че гу не ре чи, већ – не ре че но, не ис ка зи во и
Без и ме но. Ствар но и те шко, лу дач ко и не за сит но,

нео б у зда но,
Вр то гла во, не у о бли че но. Књи га жи во та има по че так, крај,
Гра ни це, сми сао, де ви це лу де што уво де нас у ис ку ше ње,
Би ко ве што на ди ру у ро је ви ма сум њи… Не мо гу да те

упи шем
У лист по ред жи вих, јер су и књи га и лист ис пу ње ни, а
Ни пе ра ни ма сти ла ви ше не ма. Из гро бо ва не ни чу са мо
Нар ци си, већ и но во по ко ле ње, но ви ви до круг,

и су шти на се
На кра ју кра је ва по ја вљу је да по твр ди се бе. И да под у пре
Тач ку гле ди шта са ко је се отва ра нео пи сив по глед…

Врa ћам се са гро бља, дру га пру га не во ди у жи вот.
Ци ви ли за ци ја је за ху ма ни сту охра бре ње. За зми ју –
Стра хо та ре ских зву ко ва, раз би је ног ста кла.
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За ма ло ва ро ша не је исто што и за гу се ни це сви ле не бу бе
Ли шће ду до ва… Не ма на чи на да се жи вот из бе га ва,
Али има су ви ше пре чи ца ко је во де у ква ре ње…

Вра ћао сам се са гро бља за гле да ју ћи се у слу ша њу – у
Ства ри ове, оне, би ло ко је… Род но гне здо мо је ствар но сти
Ни је би ло на вр ху дим ња ка већ на гро бљу – на гро бљу
На ко ме су укла ња ли епо ху са жа лоб ним по смрт ним

ме ло ди ја ма.
Про из вољ ност ту ма че ња и оча ја ња би ле су то ли ко ши ро ке,
Али ја вља ло се не што из де тињ ства, не де чи је бо ле сти,

не бу ни ла,
Пти чи је зам ке, бре гу ни це и врес, Про сја не,

Про сјан ски пут,
Ни ја бла но ви, ба ре, жа бе кре ке ту ше. Мо жда пла мич ци

ко ји би
Над мно гим ства ри ма бле сну ли – не бес ко ри сно, јер би

ма кар на трен
Цр ни са тен пу као, по мр чи на се за па ли ла, па је мо гу ће

би ло ви де ти
По не што, ма кар кон ту ре или по чет ке пу та ко јим бих се би

мо гао
Да уђем у тра го ве…
У љу бав и не жност, у мр жњу и сум ње, по ме ша не као

снег и лед…
(У во зу Бе о град–По жа ре вац, мај 1987)

Извор: Moara Ocaska – Хајдучка воденица, 18. јул 
2012: http://2003bz.wordpress.com/2012/07/18/
накрајурукописазаштокогитоклуб/ 

*

(ШИ БА ЊЕ) ИзједногинтервјуаД.Ћосића

ЗА ГРЕБ – Уз над на слов „Раз го вор с ве ли ко срп ским 
иде о ло гом“, за гре бач ки Ју тар њи лист об ја вио је ин тер вју 
са срп ским пи сцем.

За књи гу Мој бе о град ски днев ник Дар ко Ху де лист при
ре дио је за Ма га зин свој ни кад об ја вље ни ин тер вју с До
бри цом Ћо си ћем из 2011, ко ји у Ма га зи ну пред ста вља мо у 
скра ће ном об ли ку.

„Бу ду ћи да сам до тад, до фе бру а ра 2011, углав ном 
већ при ку пио сав ма те ри јал ко ји ми је био по тре бан за 
књи ге на ко ји ма ра дим, а био сам и у вр ло зре лој фа зи 

http://2003bz.wordpress.com/2012/07/18/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%83-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1/
http://2003bz.wordpress.com/2012/07/18/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%83-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1/
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ра да на Мом бе о град ском днев ни ку, ни је ми сме та ла ова 
Ћо си ће ва те жња да се на је дан ма ло дру га чи ји (ре ци мо, 
так тич ки про ми шље ни ји) на чин пред ста ви хр ват ској јав
но сти“, пи ше у уво ду за овај ин тер вју Дар ко Ху де лист.

За што у сво јим ро ма ни ма – по чев ши од пр вен ца „Да-
ле ко је сун це“ из 1951. све до „Вре ме на смр ти“ из 1970-их, 
а и ка сни је – то ли ко ин си сти ра те на по ста вља њу пи та ња 
це не срп ских жр та ва у оба свет ска ра та, Пр вом и Дру гом? 
Шта се за Ср бе до го ди ло не по вољ но у оба та ра та?

Ср би су оба свет ска ра та из гу би ли у ми ру. За то сам 
у сво јој при ступ ној бе се ди у СА НУ 1977. и из го во рио ону 
ком про ми тант ну ми сао: „Ср би до би ја ју рат, а гу бе мир!“

За што су баш Ср би, по ва шем ми шље њу, ис па ли 
гу бит ни ци?

Хр ва ти су ство ри ли сво ју на ци о нал ну др жа ву. Сло
вен ци та ко ђе. Та два на ро да су оства ри ла свој на ци о нал ни 
циљ. Не у пот пу но сти, али ство ри ли су не ку сво ју др жа ву 
ко ју они сма тра ју по бе дом. За што ви сла ви те 1991? За то 
што сте те го ди не оства ри ли свој ве ков ни на ци о нал ни циљ.

А шта Ср би сла ве?

Ср би ви ше не сла ве. Ср би сла ве Сре те ње, због Сре
тењ ског уста ва (из 15. фе бру а ра 1835, прим. аут), ка да је 
је дан у су шти ни бе зна ча јан, али са др жај но ипак зна ча јан 
прав ни до ку мент на зна чио срп ску др жа ву, још у тур ско 
до ба. Да кле, Ср би су ка пи ту ли ра ли са сво јом афир ма ци
јом по бе да у ра ту…

Видети више: http://www.pravda.rs/2012/07/23/intervju
dobricecosicadarkuhudelistusrbijajeistorijskiizgubila
obasvetskarata/

(Изабрао Б.) (Интервју Добрице Ћосића Дарку Худелисту: 
Србија је историјски изгубила оба светска рата)

Извор: Шибање: http://zavetineaneks.wordpress.com/
изабрано/изједногинтервјуадћосића/

http://www.pravda.rs/2012/07/23/intervju-dobrice-cosica-darku-hudelistu-srbija-je-istorijski-izgubila-oba-svetska-rata/
http://www.pravda.rs/2012/07/23/intervju-dobrice-cosica-darku-hudelistu-srbija-je-istorijski-izgubila-oba-svetska-rata/
http://www.pravda.rs/2012/07/23/intervju-dobrice-cosica-darku-hudelistu-srbija-je-istorijski-izgubila-oba-svetska-rata/
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%B8%D0%B7-%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%98%D1%83%D0%B0-%D0%B4-%D1%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%9B%D0%B0/
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%B8%D0%B7-%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%98%D1%83%D0%B0-%D0%B4-%D1%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%9B%D0%B0/
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*

(АКА ДЕ МИ ЈА АЛ ХЕ МИ ЈЕ – при ступ на бе се да) 
АлександарЛУКИЋ

Делта

Реч ни на сип, зе мља на де бе ла са ла ма
ви ју га као жи вот док се не из гу би
у да љи ни, у шу ми ка над ских то по ла.
Ка ушћу жу ри во да и веч ност.
Гра не су вих ста ба ла др ве ћа
оку пи ра ни цр ним пти ца ма
прич љи вим ше ши ри ма са цр ним кри ли ма.

На јед ној но зи под бо че на цр на ча пља
час на гра ни, час у ше ва ру би ва стра жар.
Во де на мре зга, до кра сте кра ста,
шта да ка жем, умем ли опи са ти ка ко цве та?

У пе ча ти ма – жу та про ја из ва ђе на из цре пу ље
кра си плит ко тре се ти ште. Во де ни све тац
коп ни на при пе ци.

Жи вот мој, тек, спо ро го ре ћи фи тиљ,
та бе ле шка са се ла на шта се кат кад сво ди
по лич ном осе ћа њу ства ри тро шим ја.

За мом ком по бе гу ља ис тр ча ла из ку ће.

Са др жај са би јен, у сум ња ма ду бок је жи вот – 
бу ји ца про би ја реч ни на сип,
да би зе мља ним џа ко ви ма утвр ђи вао бра ну.

Мо је уме ће чу ва стра ну се ла од по то па.
Као кад па лиш ци га ру на ци га ру.

Бре гу ни це из ле ћу, из гне зда
ци ли ка ју ћи у ле ту по ва зду ху
а по том им се из ру па реч ног на си па
ода зи ва ју из ле гли пи ли ћи.

По ми слим кат кад да сам се и сам
сли чан њи ма ја вљао за хук та лом све ту
ра си па ју ћи се не ште ди ми це по не бе си ма
у есте ти ку лич ног тре нут ка.
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До ушћа на сип се пру жа, слу тим
оба зри во кроз жи вот про би ја ју се бу бе –
чи там глу по сти на пи са не о ме ни,
ко је пи са ше уми шље ни љу ди,
гру бе ме та фо ре про су те по па пи ру,
че ша ги је за би ко ве из при ча про би ја ју,
дел та, ве нац, жр тва осва ја ча
из у ви ја на под сун цем пре си ја ва
же шће од ме син га не тру бе.

Извор: http://akademijaalhemije.wordpress.com/
приступнебеседе/ 

*

(РЕ НЕ САН СА) ТИШИНА,ИПАКТИШИНА/
АлександарЛукић

Слу тиш ли ма кар, ка ко ми је би ло у па у за ма бом бар до ва ња?
Та, ти ши на, око ме не док је вла да ла, ти ши на до ла зе ћа

из да ле ка;
чи тао сам Па ун да уза луд. Ње го ви есе ји о сти хо ви ма

про сти ру ћим
кроз ве ко ве не бе ху ле ко ви ти, уте ха, не ни ка ко;
ти есе ји де ло ва ли су стра шни је од рас пр ска ва ња НАТО

бом би.

Жи вот. Ка ко је из гле дао жи вот про ве ден под бом ба ма?
Мо жда је то био жи вот не ке упла ше не пти це из не на да
ис те ра не из гне зда ста рих ја бла но ва.

Ни за чим ни сам имао да жа лим –
ја де тлић – плен из ло жен као ме та на стре ља ни.

На гу би ли ште под се ћа ла је мо ја отаџ би на,
сру ше не згра де, мо сто ви, авал ски те ле ви зиј ски то рањ,
су пра сну кр ма чу у свињ цу оче вом по го ди ла је ка сет на

бом ба
за њом је пла као мој отац – ду го го ди шњи свињ ски тр го вац.

Кад поч ну да за ви ја ју ва зду шне си ре не на го ве шта ва ју ћи
па као мо дер ног чо ве чан ства – опа сност из ва зду ха;

и ке ро ви
из ком шиј ских дво ри шта поч ну за ви ја ти са њи ма у ду е ту.

http://akademijaalhemije.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5/
http://akademijaalhemije.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5/
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У по чет ку гра ђа ни се скла ња ше у по друм, ме ђу ка це
им про ви зо ва на атом ска скло ни шта, а он да кад

бом бар до ва ње
по од ма че би ло им је све јед но где су се за те кли.
Кар та ли су се за сто лом уинат из не се ним на сред ули це
пи ју ћи ка фу из лон ца у гру па ма.

Са мо су же не не гда шње ак ти вист ки ње ко му ни зма,
окре та ле гла ву ка не бу и ма хом од стра ха пред ска зи ва ле
че лич не не бе ске ма ши не: Ево до ла зе. На ја вљи ва ле би

ка та стро фу.

Окре та ле су гла ве сво је вр сни хо да ју ћи сун цо кре ти
на ши рат ни ве те ра ни, на ја вљу ју ћи ави о не као да
ме ђу нас сти же оклоп на пе ша ди ја из су сед не ули це.

Шта ми слим о Аме ри ци?

У па у за ма ми слим о ти ши ни.
Бла го сло ве на да је ти ши на.
Нек жи ви мој брат у ми ру.

Извор: Ренесанса: http://principova.wordpress.com/
гврхови/тишинаипактишинаалександарлукић/ 

*

(ВА СЕ ЉЕН СКЕ НО ВИ НЕ) ПОХВАЛАВЕКУ
УЖАСА/МирољубМилановић

НадкњигомесејаОдаXXвекуБелеХамваша

Те шко је у два де се том ве ку на ћи ми сли о ца ко ји је био 
у ста њу та ко ја сно, пре ци зно и бли ста во да ми скли и у че
сто бе и зла зним жи вот ним усло ви ма из гра ди свој фи ло
зоф ски по глед на свет, упр кос вла да ју ћем то та ли та ри зму 
и дог ми на ко јој се за сни вао. Да уђе у срж со ци ја ли стич ког 
дру штве ног си сте ма и ука же на пу ко ти не у ко ји ма се уру
ша вао, пре све га по пи та њу чо ве ко ве сло бо де и жи вот не 
исти не. То мо гу са мо љу ди од ин те гри те та и ве ли ке мо рал
не и ду хов не сна ге чи ја моћ уве ре ња на ди ла зи три ви јал
ност и при зем ност обич ног жи вље ња. Да по гле да ју у очи 
ве ку ко ји им је до де љен и по ка жу ка кво му је ли це. Бе ла 
Хам ваш био је је дан од њих.

Са бла сти су га про го ни ле це лог жи во та. Пр во, пи сац 
ро ђен у ма лој зе мљи (1897), ко ји пи ше на ма лом је зи ку, 

http://principova.wordpress.com/%D0%B3-%D0%B2%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8/%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
http://principova.wordpress.com/%D0%B3-%D0%B2%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8/%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
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ма ко ли ко био из у зе тан, има ма ле мо гућ но сти да иза ђе у 
ве ли ки свет. На ње го вом пу ту су све пре пре ке и ни ка кве 
по год но сти. Пр ви свет ски рат га ни је ми мо и шао: ра то вао 
је на укра јин ском и ита ли јан ском фрон ту где је до жи вео и 
ду шев ни слом. Из ве сно за тиш је по сле Пр вог свет ског ра та 
по мо гло му је да до пу ни обра зо ва ње, та да у Бу дим пе шти 
сту ди ра не мач ки и ма ђар ски је зик. За тим до би ја за по сле
ње као би бли о те кар. За вре ме Дру гог свет ског ра та три пу
та је мо би ли сан, а 1945. де зер ти ра из ла жу ћи се смрт ној 
опа сно сти. Јед на гра на та по га ђа ње гов стан и уни шта ва му 
књи ге и ру ко пи се. А он да је до шла ве ли ка са бласт: со ци
ја ли стич ки дру штве ни си стем дик ти ран из Мо скве ко ме 
се он од луч но су прот ста вио сво јим де лом. Ка зна је би ла 
при ме ре на и нео по зи ва: гу бље ње ме ста би бли о те ка ра и за
бра њи ва ња об ја вљи ва ња. За пи сца је то би ло као смрт.[1]

И он да, шок: чо век ко ји је имао све раз ло ге да про
кли ње два де се ти век (два де сет че ти ри го ди не упор ног пи
са ња и нео бја вљи ва ња, а од 1945. до смр ти 1969), у том 
не вре ме ну на пи ше Оду XX ве ку: „Али не да не про кли њем 
и не гр дим сво ју злу суд би ну што ме је ба ци ла у ово до ба, 
као го то во све без из у зет ка, не го сам јој за хва лан и свом 
сто ле ћу исто вре ме но, за то што су ме то ли ко на му чи ли и 
да ли при ли ку да про жи вља ва ју ћи све то да до спем ов де 
где је сам. Не тре ба по ми шља ти са мо на бли ста ве ужа се, 
не го на још бли ста ви је ан ти си ле ко је се ра ђа ју и из ра ста ју 
у бор би са овим ужа си ма.“[2]

Пле ме ни те ми сли (Хе ге лов иде а ли зам) ло ше ин тер
пре ти ра не (у марк си зму), при ме ње не у прак си (со ци ја ли
стич ки си стем), кон крет но у фи ло зо фи ји и књи жев но сти 
до во де до гу бље ња сло бо де, и ве ли ког ми сли о ца, пре ко по
слу шних чи нов ни ка Жда но ва и ње го вог под ре ђе ног Ђер ђа 
Лу ка ча, пре тва ра ју у ба што ва на и по моћ ни ка фи зич ког 
рад ни ка на хи дро е лек тра ни „Ти са“. Али на сце ну сту па ју 
моћ не „ан ти си ле“, и као у ан тич кој дра ми, прав да мо ра 
би ти за до во ље на: Бе ла Хам ваш по сле смр ти би ва чи тан и 
пре во ђен и до би ја ме сто у ма ђар ској књи жев но сти ко је му 
при па да. Ђер ђа Лу ка ча ма ло ко и спо ми ње.

„Нај у си ја ни ја“ са бласт ко ја сто ји у осно ви ми са о ног 
би ћа чо ве ка два де се тог ве ка је сте не склад из ме ђу Иде а
ла и Жи вот не ствар но сти. По Хам ва шу, чо век је скло пио 
„брак из ра чу на“ са Хе ге ло вим Иде а лом, али је стал но у 
бра ко лом ству са ње го вим Ве ли чан ством жи во том. Иде ал 
је „ста ра, до сад на да ма“, а Жи вот је увек нов и уз бу дљи ви 
и но си низ не по зна ни ца. Љу бав пре ма жи во ту је она си
ла ко ја му омо гу ћа ва по сто ја ње, упр кос све му. По што је 
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при ну ђен да стал но ва ра Иде ал, не у ро за је ста ње у ко је не
ми нов но до спе ва. За ме тод да се пре ва зи ђе та са бласт знао 
је Де мо крит још пре две и по хи ља де го ди на: је ди ни на чин 
је да се исме је. Али све јед но, са бласт оста је.

Иде ал по ста вља нај ви ши зах тев пред чо ве ка. Без иде
а ла чо век не мо же, и кад га до стиг не, он се усит ни, не ста
не. У из ве сном сми слу, иде ал огра ни ча ва сло бо ду. Из то га, 
ка ко ка же Хам ваш, на ста је скан дал. „Где је хе ге ли ја ни зам 
по чео да по при ма пре те ра не сра зме ре, не ста је здрав и ги
бак ху мор пре ма ла жи, чо век по ста је фа на тик, на мр го ђен, 
ње гов ум и рас по ло же ње се на ту ште.“[3] За то Хам ваш ци
ти ра Т. С. Ели о та. „Т. С. Ели от сма тра хе ге лов ску ин сти
ту ци о нал ност опа сном и тра жи за кон ко ји же ли да оси гу
ра пра ва гра ђа на на спрам пре ко ра чи ва ња пра ва др жа ве. 
Др жа ва, ка же гдин Ели от, фор ми ра огра ни че на пра ва за 
чо ве ка. Она рас по ла же чо ве ко вим жи во том, смр ћу, има
њем, за вла чи му ру ке у џеп и вр ши на си ље, да кле по на ша 
се као Хе гел. Она (др жа ва) се по зи ва на ин те рес ве ћи не 
иза ко је се по вла чи ин те рес ма њи не.“[4] Али ни ми шље ње 
Т. С. Ели о та Хам ваш не де ли пот пу но јер сум ња да би дру
га др жа ва ко ја би на ста ла по сле ње би ла мо жда још ве ћи 
Ми но та ур. Он си гур но зна са мо јед но: шта не у ро ти ча ре 
бо ли у хе ге ли ја ни зму: „Из ван ред на на пе тост из ме ђу те о
ри је (Иде ал) и прак се (Жи вот).“[5] Вр ху нац скан да ла би ће 
„идеј на те о ри ја нај ви шег ре да ко ју ће не ко об ја ви ти и у 
ко јој ће спо ји ти прак су и иде ал чи ји ће циљ би ти пот пу на 
сре ћа сва ког чо ве ка“.[6] Иде ал спо јен са прак сом у со ци
ја ли зму ни је до нео сре ћу за сва ког по је дин ца и та кво ми
шље ње сру ши ло се као ку ла од ка ра та.

Су штин ско пи та ње ко је про жи ма ову Хам ва ше ву 
књи гу есе ја је сте: где је про стор за сре ћу чо ве ка? Др жа ва 
на ста ла на те ме љи ма Хе ге ло ве фи ло зо фи је то очи то ни је: 
„На под руч ју за јед нич ких за блу да, ко је се за бу ном на зи ва 
дру штвом…“[7], пр ва је ре че ни ца у књи зи где је уло га са
вр ше не др жа ве до ве де на у сум њу. Ко лек ти ви зам не ну ди 
ни шта сем за јед нич ке смр ти: „Умри те ти хо!“ Де мо кри тов 
ма те ри ја ли зам са сво јим зах те вом за сме хом, бли зак је 
планк то ни зму. Планк тон је ма са, али чо век од би ја да бу де 
са мо део не ке ма се. „Ха нан и планк тон са чи ња ва ју це ли ну 
као што се обич но да нас ка же, дик та тор и ма са… Планк
тон је са бласт. Чо век ни је ми кро скоп ска жи вуљ ка из ме ђу 
биљ ке и жи во ти ње, чи ја је ма те ри ја од квар ца и ве тар је 
те ра… Он је би ће ко је рас по ла же соп стве ним од лу ка ма, 
он има спо соб ност да мо же би ти и Ха нан, мо же би ти и 
планк тон, али је за пра во истин ски чо век ако је чо век.“[8] 
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Сло бод на во ља чо ве ко ва и ин ди ви ду а ли зам, су прот ност су 
Ха на ну и планк то ну. Пра ви уби ца сло бо де, љу ба ви и ин ди
ви ду а ли зма оли че не у Хри сту, ни је Ју да, Пи лат ни ти ма са, 
не го Ха нан. Ње гов дух и на чин де ла ња тра ју кроз ве ко ве.

Хам ваш има све раз ло ге да се по за ба ви овим „го спо
ди ном“ и пла стич но шћу ко ја иде до ми ну ци о зно сти, ка
рак те ри ше ње гов лик и ди јаг но сти ци ра бо лест. Ве за ног 
Хри ста су во ди ли од јед не до дру ге вла сти. На кра ју је сти
гао пред Ха на на. „Ха нан је био не ви дљи ви вла дар Ју де је, 
гла ва оних од ре ђе них, увек по сто је ћих три де сет по ро ди ца, 
и зна мо да су пра ви вла да ри увек не ви дљи ви… Ха нан је 
опре зни так ти чар, пре бо гат пен зи о ни са ни пр во све ште ник, 
на пар фи ми сан и га лан тан, пре те ра но чи стих нок ти ју, увек 
тих и от мен го спо дин ко ји… ни је по ди гао ни обр ву кад је 
ре као: ‘Ни је у са да шњем ин те ре су Ју де је да овај чо век ду го 
жи ви.’“[9] Ха нан је „Ан ти под про ро ку… У ње му је пар фем 
и еле ган ци ја, хла дан ум и дис тан ца, дог ма и су ро вост. Так
ти ка. Увек и увек так ти ка… У ли ку Ха на на се ви ди го то во 
хе миј ски чи сто не по ште ње и по дла штво, из да ја и су ро
вост. Он је зло чи нац зло чи на ца…“[10]

Ха нан је да кле по Хам ва шу па ра диг ма ап со лут не то
та ли тар не вла сти. Не по бе див и не до дир љив. Пред њим је 
не мо ћан ни чо ве ко љу бац Христ ко ји је го во рио уче ни ци
ма: „Хо ћу да вас учи ним сло бод ни ма.“ Ха нан је по след ња 
тач ка до ко је чо век у свом па ду мо же да до спе. Али у ње
го вој над моћ но сти кри је се про ва ли ја: сво јим де ло ва њем 
он ни ко га не мо же да усре ћи.

За Хам ва ша је ап со лут на власт јед ног чо ве ка над дру
ги ма нај ве ће зло и по рок. Та кву власт он је до бро про о
се ћао у сво јим зре лим го ди на ма и пла тио ви со ку це ну. 
Тра жио је ко рен и на шао га у исто ри ји и људ ској ми сли 
на о па ко ре а ли зо ва ној у прак си. Ски дао је је дан по је дан 
слој да би сти гао у са мо сре ди ште зла и по гле дао му у очи. 
Али ни је кло нуо ду хом јер је ви део још „бли ста ви је ан ти
си ле“ ко је се ра ђа ју из бор бе с овим „ужа си ма“. Ње го ва уз
не ми ре на ми сао ни је по кле кла. На слу тио је пу те ве и из лаз 
за чо ве ка, ви део је ве дри ну. И Хри стов осмех.

Про тив ник пра зних по ру ка („Са мо без пе да го ги је!“) 
и пра зног мо ра ли са ња, под удар ње го ве кри тич ке ми сли 
до шли су и тзв. усре ћи те љи чо ве чан ства, они ко ји ро бу ју 
свом де лу, есте те: „То је јед на од нај фе но ме нал ни јих фи
гу ра на шег до ба, есте та ти ра нин, та на на ду ша ско ча ње на 
као лед, ма сов ни уби ца ко ји би био у ста њу да ис ко ре ни 
це ло чо ве чан ство.“[11] Хе ге ли ја нац то чи ни за рад до бро
би ти це лог чо ве чан ства, есте та ти ра нин да за до во љи сво ју 
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та шти ну, са мо во љу и пра зни ну. Та кав моћ ник му је од ре
дио судбину[12], али са мо за жи во та. На бу дућ ност ни је 
мо гао да ути че.

Ски да ње ла жних по зла та са ли ца ци ви ли за циј ске ми
сли, ука зи ва ње на на бо ре из ко јих на ста ју ужа си и тра ге
ди је, Хам ваш ипак ни је одо лео да не по ми сли на чо ве ка 
бу дућ но сти. Ко је он? Све тов ни чо век? Аут сај дер? Те мо
гућ но сти од луч но од ри че, јер они не мо гу има ти бит ног 
ути ца ја на сво је и бу ду ће до ба. То је „онај чо век за ко га се 
увом тре ну ку отва ра вре ме… ко ји уме да от кри је ствар
ност у свој ње ној укуп но сти, да је при хва ти и усво ји… и не 
про кли ње ужа се на ше га ве ка и не дрх ти пред њи ма… ка ко 
би у исто ри ји све та мо гао у се би да раз ви је не у по ре ди ве 
ан ти си ле“.[13] А те ан ти си ле мо ра ју по чи ва ти на сло бо ди 
и љу ба ви пре ма жи во ту, на ве дри ни, да кле вред но сти ма за 
ко је се за ла гао. Јер, два де се ти век је сру шио вред но сти а 
но ве ни је из гра дио. За то од бу ду ћег чо ве ка Хам ваш тра жи 
отво ре ност и ши ри ну.

На кра ју, Хам ваш по бра ја опа чи не ве ка ко ји је про жи
вео. То су: „грам зи вост, по длост, ни скост, за ви дљи вост, из
да ја, на си ље, раз врат. Дру ги свет ски рат су иза зва ле ових 
се дам ве ли ких си ла“.[14] Мо гао је да до да и то та ли тар ну 
власт. По сле Дру гог свет ског ра та у ње го вој зе мљи она је 
би ла на де лу у нај о го ље ни јем об ли ку. Пре ко мер но ужи ва
ње у вла сти по је ди на ца не са мо да је опа чи на, не го је оне
мо гу ћи ла ње го во де ло да у пра во вре ме и ка да је на ста ја ло 
до спе до ње го вих чи та ла ца и ука же на пу те ве сло бо де. Јер, 
пред со бом је имао Хри стов лик и ње го во стра да ње за чо
ве ка као при мер. Са не вер ни ци ма се не тре ба спо ри ти јер 
„не зна ју ни шта о бе лом ху мо ру и бли ста њу Је ван ђе ља… 
не ви де Ису сов осмех ни вре лу азур ну чи сто ту ко ју је он 
осло бо дио у људ ској ду ши, ко ју ја на зи вам ве дри ном. Али 
на ро чи то не ви де и не осе ћа ју, да је ово је ди ни кључ за то 
да чо век раз у ме од ме ри и без гу бит ка усво ји ствар ност у 
ње ној це ло ви то сти.“[15]

Бе ла Хам ваш, бес по штед ни ана ли ти чар свог вре ме на, 
без гор чи не и раз о ча ре ња у овој ми сли су сре ће се са До
сто јев ским и ње го вом ви зи јом Хри ста. За ро нив ши у по нор 
ци ви ли за циј ске ми сли, сти гао је до ствар но сти и ње не це
ло ви то сти. Та ко је по твр дио ми сао са по чет ка сво је књи ге 
есе ја да не про кли ње век ко ји га је „снаб део“ ужа си ма јер 
га је та ко про чи стио и по мо гао му да осво ји све тлост и 
ви си ну.

26. 04. 2009.
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На по ме на Управ ни ка Са зве жђе ЗА ВЕ ТИ НЕ: 
Баш у овом тре нут ку ка да пу бли ку је мо овај текст из 

нај но ви је књи ге про фе со ра Ми ла но ви ћа, Пи сци от по ра, 
књи га Пи сци от по ра кре ну ла је, све же од штам па на, на 
сво је ве ли ко пу то ва ње пре ма пр вим чи та о ци ма ка ко у зе
мљи Ср би ји, та ко и пре ма Евро пи и све ту. На да мо се да ће 
то пу то ва ње има ти друк чи ји крај од свих ју на ка ове књи ге 
– срећ ни ји!

Извор: Васељенске новине: http://m950.wordpress.com/
2012/07/28/похвалавекуужасамирољубмилановић/

*

(ОР ЛУ ШИ НА) ПИСАЊЕКАОНАГРАДА/
АлександарЛукић

Писањејемојаправаипрванаграда*

Иза ков че га До сто јев ског хте ли су сту ден ти да но се 
ње го ве око ве. Умро је у рад нич кој че твр ти, на че твр том 
спра ту, ку ће – са мно го ста но ва за из да ва ње. Ове ре чи за пи
су је у свом днев ни ку Франц Каф ка 15. мар та 1914. го ди не.

Где је и ка ко умро Ср бо љуб Ми тић, зна мо. Или мно ги 
и то не зна ју?

*) Бе се да из го во ре на при ли ком при ма ња књи жев не на гра де „Ср бо
љуб Ми тић“ у М. Цр ни ћу (2002; об ја вље но у књ. овог пе сни ка: Из-
ме ђу ми та ре ња чу до ви шта и уме то сти бу дућ но сти, Еди ци ја Бра
ни че во, Пожаревац 2010, 6–7)

http://m950.wordpress.com/2012/07/28/%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83-%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/
http://m950.wordpress.com/2012/07/28/%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83-%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/


146

Го во ре о ње му као укле том пе сни ку, а он је био са мо
ук и пе сник – нео бич не суд би не. Ста сао је и из ра стао из 
ми та и тра ди ци је кра ја у ко ме је ро ђен. При па дао је свом 
на ро ду у нај и скон ски јем сми слу као уоста лом и Вук Ка ра
џић. Ни је се дао за ве сти на стран пу ти цу. Та већ се зна, XX 
век је вр вио од пе сни ка му та на та у на шем је зи ку ко ји су 
опо на ша ли и ап сор бо ва ли ути ца је стра них пе сни ка.

Он ни је об ја вио за жи во та, све што је на пи сао. Ње го ве 
нај бо ље књи ге иза ђо ше на све тлост да на по смрт но.

И да нас вре ди по но ви ти: ње му ни су об ја вље на ни иза
бра на, ни са бра на де ла.

Мој ста ри ји брат Ми ро слав Лу кић, као есе јист и ан
то ло ги чар, ви со ко је вред но вао по е зи ју Ср бо љу ба Ми ти
ћа. То по твр ђу је пе сни ко ва за сту пље ност у Не се бич ном 
му зе ју, ан то ло ги ји по е зи је 1938–2000, као и у Ан то ло ги ји 
ФЕ НИКС.

Ја сам, пак, као уред ни ка ча со пи са и Еди ци је БРА
НИ ЧЕ ВО, 1994. го ди не, об ја вио пе сни ков спев Сти ли ти, 
јед ну од из ван ред них књи га срп ске по е зи је XX ве ка. Ње го
ви ру ко пи си по смрт но об ја вље ни по ка зу ју да је он пи сац 
нај бо љих спе во ва по сле Ње го ша. Пе сник ко ји је сво је де ло 
за о кру жио све до че њем о тра ги зму људ ског по сто ја ња. У 
тра га њу за Бо гом пе сник га је за о кру жио на ла зе ћи сми сао 
у Бо гу. Та ре ли ги о зна по е зи ја, или ако ви ше во ли те – по
е зи ја, стре ми не бе ском, Бо гу. Оно што је нај бо ље, по мом 
осе ћа њу, у опу су пе сни ка Ср бо љу ба Ми ти ћа, у вре ме ну бу
ду ћем ће ра сти и раз ра ста ти се.

Као што су пе сни ка Ср бо љу ба Ми ти ћа, по е зи ја а и чи
та ње пе сни ка, одр жа ва ли до по след њег ча са. Ср бо љуб Ми
тић је, ве ру јем, слу тио, као и Каф ка, да је пи са ње слат ка 
и див на на гра да, али за шта?

Каф ка је ми слио јед не но ћи да је пи са ње на гра да за 
слу жбу ђа во лу… Мо жда има и друк чи јег пи са ња, ја по зна јем 
са мо ово; но ћу, кад не мо гу да спа вам од стра ха…
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*

(ШИ БА ЊЕ) Кадаћебитиорганизована
изложбауСрбији„Дегенерисанапоезија“?/
СандаРистић-Стојановић

Отпорофицијелнојкритици
ипоједностављеномтумачењу
ипоимањукултуреикњижевности

На по чет ку тек ста се по ми ње мо ли тва а да ни је баш 
ја сно шта се под тим пој мом под ра зу ме ва. Ха мо вић нам 
да ље са оп шта ва да смо „кул ту ра дис кон ти ну и те та, ма кар 
озбиљ но на ру ше них ве за са сво јим по че ци ма“. На ка кве 
ли Ха мо вић то по чет ке ми сли, као фи ло зо фу то пи та ње 
по чет ка у Ха мо ви ће вој фор му ла ци ји ми је ја ко чуд но и он 
нам га ни је по дроб ни је об ја снио.

Да ље ка же: „То ли ки су ме ђу на ма за ро би ли се бе у ту
ђи на.“ То је ве ро ват но кри ти ка за све оне ко ји ни су вој ни
ци на ци о нал них те ма у књи жев но сти и по е зи ји и ко ји ни су 
под ле гли ду ху изо ла ци о ни зма. За кул ти ви са не љу де жи ва 
ко му ни ка ци ја пе сни ка и кул ту ра, ме ђу соб но пре пли та ње 
те ма је не што нор мал но, за на ше бар јак та ре на ци о нал ног 
ви ђе ња по е зи је, сва ка по ми сао на свет је асо ци ра ње на 
не што пре те ће и не што што је при род но у су ко бу са вла
сти тим на ци о нал ним. По ми ња ње Скер ли ћа ме асо ци ра на 
оп ту жбе ко је је упу тио Ди су и Иси до ри, а не на ње гов „зна
ча јан до при нос“ кул тур ној сце ни Ср би је.

Ха мо вић за тим на во ди вр ло чуд ну кон ста та ци ју: „Да
нас зна мо да је сред њо ве ко вље зна чај на књи жев на епо ха, 
по се би, са мо дру га чи је (по не чем и ду бље) за сно ва на од 
но во ве ков не.“

Ко је сред њо ве ко вље је у пи та њу?
До ба ре не сан се у ко је се ми баш и ни смо упле ли је

сте до не ло ита ли јан ским и мно гим европ ским гра до ви ма 
сна жан раз вој. То је би ло бли ста во до ба раз вит ка на у ке, 
тех ни ке, умет но сти по сле ве ко ва стаг на ци је. Ле о нар до, 
Ми ке лан ђе ло, и мно ги дру ги. Ха мо ви ћу бих од го во ри ла 
да је сва ки пе ри од ци ви ли за ци је обе ле жен не ким спе ци
фич но сти ма, не са мо књи жев ним. Али по че му ли је то 
сред њо ве ко вље и ду бље за сно ва на епо ха од но во ве ко вља 
(ма кар по сма тра ли са мо књи жев не ре зул та те), вр ло је не
за хвал но да ва ти ова кве оце не, јер је то пре све га те ма фи
ло зо фа, со ци о ло га ко ји би у пр вом ре ду мо гли го во ри ти о 
ду ху не ке епо хе и ње ним кон тро вер за ма. И ре не сан са има 
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сво је кон тро вер зе и ин кви зи ци ју и бор бу про тив ути ца ја 
цр кве и уз лет фи ло зо фи је ко ја је у сред њем ве ку би ла са
мо слу шки ња те о ло ги је.

Што се Ан то ло ги је срп ског пе сни штва Ми о дра га Па
вло ви ћа ти че, ми слим да је Па вло вић у нјој де мон сри рао 
пот пу но дру га чи ји дух од оног ко ме Ха мо вић при па да, дух 
ве ре у ши ри ну и ра зно вр сност умет но сти. Осим сред њо
ве ков них ауто ра ту су и ра зно ра зни дру ги пе сни ци ве о ма, 
ме ђу соб но раз ли чи ти и по те ма ма и по соп стве ним по е ти
ка ма. Сва ки обра зо ван и кул ти ви сан чо век да кле схва тио 
би умет ност као по ље не ве ро ват не ра зно вр сно сти, што и 
чи ни су шти ну умет но сти.

Да кле у нор мал ним кул ту ра ма пе сни ци ко ји се ба ве на
ци о нал нофол клор ним те ма ма би ли би са мо је дан сег мент 
по е зи је те зе мље, не је ди ни, и не би ти пе сни ци тре ба ло да 
бу ду ис кљу чи ви пре ма оста лим пе сни ци ма и по е ти ка ма.

Што се Ла ли ћа ти че већ не ко вре ме по је ди ни кру го
ви на сто је да као Ла ли ћев нај ве ћи до мет при ка жу књи гу 
Че ти ри ка но на. Ла лић је био до бар пе сник и пре те књи ге, 
а те ме ко ји ма се у њој ба ви не иду у при лог на ци о нал но
фол клор них пе сни ка, већ ту књи гу тре ба по сма тра ти као 
је дан од аспе ка та ње го вог де ла ко ји до при но си ра зно вр
сно сти ње го вог де ла.

„Об но ве и пре са би ра ња на кон сил ног на ле та раз град
ње и не га ци је“, ка же да ље Ха мо вић.

Ова Ха мо ви ће ва кон ста та ци ја нас до во ди у ди ле му 
ко ји су ти не га тив ци ко ји су по ње му уни шта ва ли срп ску 
књи жев ност. Ја ми слим да је по сле ве ли ких пе сни ка По
пе, Миљ ко ви ћа, Да ви ча, од 1989. до 2009. за вла дао крах и 
пад срп ске по е зи је, уз про прат ну по ја ву мла дих та ле на та и 
оп ста нак не ко ли ко окре ну тих све ту сре до веч них пе сни ка 
ко ји ће се сна гом свог да ра из бо ри ти са не ми лом епо хом. 
Ово крах и пад срп ске по е зи је не од но си се са мо на ква
ли тет по е зи је већ и на (не)кул тур ни ми ље ко ји по сто ји у 
пе ри о ду 1989–2009.

За тим сле ди нај о па сни ји део тек ста ко ји нас асо ци ра 
на до ба Хи тле ра и успо на на ци зма:

„Уве ли ко ду ва ју дру ги ве тро ви“;
„Кул тур ни рат у Ср би ји ко ји тра је већ го ди на ма“;
„То тал ни на пад (из глав ни не ме диј ских али и са осе

тљи вих ин сти ту ци о нал них ме ста) на срп ску на ци о нал ну 
кул ту ру и на ње не пра во слав не те ме ље.“

Пре не го што ана ли зи рам ре че но вра ти ћу се на ци о
на ли зму у Не мач кој. Хи тлер је ве ли чао не мач ку на ци ју и 
то ме је учио не мач ки на род.
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Али Хри шћан ска ети ка нас учи да је оно људ ско из над 
на ци о нал ног. А Хи тлер је ста вљао оно на ци о нал но из над 
људ ског. Што се ти че „кул тур ног ра та“ ње га има у обр ну
том сми слу. Рат се во ди про тив да ро ви тих мла ђих љу ди 
ко ји же ле да уне су ра зно вр сност у по е зи ју. Веч ни ла у ре а ти 
су ста ри ји пе сни ци ко ји су пре шли 60у, иако је ја сно да 
ве ли ка ве ћи на њих у сво јим но вим оства ре њи ма ни је на 
ви си ни ква ли те та пи са ња у мно го мла ђим да ни ма (ако је 
тог ква ли те та уоп ште код не ких и би ло). Украт ко ре че но 
Ха мо вић се по на ша као чо век ко ји не ма до ди ра са умет но
шћу. Шта ли би он ре као на де ла Пи ка са, Да ли ја, Га у ди ја. 
Си гур но би их про гла сио за де ге не ри са не умет ни ке. Ка да 
би на ши на ци о нал ни пе сни ци пре ли ста ли ма кар не ку ен
ци кло пе ди ју Исто ри је сли кар ства ви де ли би оби ље иде ја, 
пра ва ца, тех ни ка. Мо жда би им то про ши ри ло ви ди ке, ма
да сум њам.

По ми ња ње Те ри ја Иглто на го во ри нам о ду бо ком Ха
мо ви ће вом не ра зу ме ва њу фи ло зоф ског ти па тек ста и фи
ло зо фи је уоп ште:

„Ме та фи зи ка у до ба те ро ри зма“;
„Да ли за пад мо ра да се вра ти ме та фи зи ци ра ди соп

стве ног спа се ња“.
Пр во, зна че ње пој ма ме та фи зи ка одав но ни је од го

нет ну то од стра не ве ћи не на ших пе сни ка. У то сам се уве
ри ла из раз го во ра са њи ма, мо жда они има ју не ко сво је 
ви ђе ње али Ло ги ка ја сно ка же да би се спо ри ли мо ра мо 
исто под ра зу ме ва ти под зна че њем не ког пој ма.

Ме та фи зи ка, ме татафи зи ка, с оне стра не гра ни ца 
чу ла. Ме та фи зи ка се ба ви оним што се на ла зи иза по јав
ног би ћа. Ме та фи зи ка се ба ви раз ло зи ма, а фи зи ка по сле
ди ца ма би ћа.

На рав но да део ме та фи зич ких те ма при па да и те
о ло ги ји, али ме та фи зи ка је пр вен стве но Фи ло зоф ска 
ди сци пли на.

Што се ти ће по врат ка за па да ме та фи зи ци, мо гу са мо 
да ка жем да за пад ниг де од ме та фи зи ке ни је ни од ла зио. 
Док ми фи ло зо фи ји и ме та фи зи ци као на род ни ка да ни
смо ни при шли.

Да кле, пра те ћи пра во фи ло зоф ско зна че ње пој ма Ме
та фи зи ке схва ти ће мо да су не мач ки сли ка ри екс пре си о
ни сти мно го ви ше пра ви ме та фи зи ча ри не го не ки на ши 
„ме та фи зич ки“ пе сни ци.

О не мач ким пе сни ци ма и њи хо вој ме та фи зич кој ди
мен зи ји не тре ба ни го во ри ти.
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Цео Ха мо ви ћев текст ме на во ди на сле де ћу ви зи ју. 
Хи тлер је 1937. отво рио из ло жбу пра во вер не и по но сне 
на ци о нал не не мач ке „умет но сти“, а би ла је и ор га ни зо
ва на исте го ди не и из ло жба де ге не ри са на умет ност. Пре
ко хи ља ду де ла по Хи тле ро вој про це ни „де ге не ри са них“ 
умет ни ка је уни ште но од стра не на ци ста.

Ка да би не што слич но у Ср би ји ор га ни зо ва ли, на из
ло жби „Де ге не ри са на умет ност“ на шли би се мла ди и мла
ђи а бо га ми и ста ри ји пе сни ци, ко ји умет ност до жи вља ва ју 
као сло бо ду те ма и жи во та. На тој из ло жби по ча сни го сти 
мо гли би да бу ду Пи ка со, Да ли, Бо длер, Рем бо, Е. А. По и 
оста ли де ге не ри са ни умет ни ци.

2009–07–02

Коментар на текст Драгана Хамовића „Молитва и 
последњи дани“, објављен у Печату бр. 69, 26 јун 2009.

Извор: Шибање: http://zavetineaneks.wordpress.com/
отпор/ 

*

(ОПА ЛО ЛИ ШЋЕ) УСПОМЕННАБРАНКА
В.РАДИЧЕВИЋА14.маја1925–12.јануара
2001./МирославТодоровић

Повратакзаборављенереченице

Сре ди ном ја ну а ра 2000 го ди не сти же ми дарак: Су је-
ве ри це и дру ге при че од Бран ка В. Ра ди че ви ћа, књи га IV у 
из да њу бе о град ске „Про све те“.

Дра гом То до ро ви ћу
за до ко ли цу и уозби ља ва ње
Б. В. Ра ди че вић
Те ле фо ни рам Бран ку, да му за хва лим. Ка же, ко нач но 

је иза шла. Пра во је чу до да у „Просвети“ би ло шта из ла зи. 
Бла го да ри на по слат ку, рет ким ниг де за бе ле же ним ре чи ма 
ко је сам чуо од сво је мај ке, за пи сао и Бран ку за но ве Су је-
ве ри це по слао. Бе ху ту и не ке при чи це за пи са не на те ре ну. 

Упра во сам за пи сао стра шну кле тву, ве ли, из Бо сне је: 
Да Бог да се со бом ба вио.

Жа ли, не мо же да се на ка је, што је у овој књи зи, у 
при чици „Пра ње про шло сти“ из о ста ла ре че ни ца окле
ве та ног, не пра вед но оп ту же ног, пе сни ка Бо ри са Јо ван
че ви ћа. Ре као је на су ду, ско ро у чу ду ко је га је сна шло 

http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%BE%D1%80/
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%BE%D1%80/
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за ва пио обра ћа ју ћи се Је вре му Бр ко ви ћу ко ји га бе ше ла
жно оп ту жио:

– А што ме оп ту жу јеш, за што ла жеш у том оде лу ко је 
сам ти ја дао?

Мо жда је, згра нут, ка зао:
– Што ни си, ба рем, про ме нио оде ло, кад ме кри виш, 

не го си у то ме, ко је сам ти ја дао?
Из о ста ла ре че ни ца, при ча кр ња. Вра ти ће ту ре че ни цу, 

по но ви ти при чу са фа лин ком, у пе тој књи зи Су је ве ри ца.
На жа лост, от пу то вао је наш је ди ни Бран ко, про ме

нио се све том 12. ја ну а ра 2001. 
Прх ну, за трен, де се тле ће. И јошт ви ше.
Оста ла је, ја мач но, пе та књи га Су је ве ри ца, у фи јо ци. 

И не са мо Су је ве ри ца. Че ка/ју Из да ва ча. Не ка По вра так 
за бо ра вље не ре че ни це бу де се ћа ње на ве ли ког пи сца, по
зив Из да ва чи ма да штам па ју де ла Бран ко ва, да ње го ву за
о став шти ну из не су на ви де ло.

***

8. мај 2000. Бе о град
Дра ги Ми ро сла ве То до ро ви ћу,
Хва ла на при ка зу у Бор би. Хва ла на по слат ку: пи смо, 

при каз, реткеречи! При зна јем: спо ри ша сам. Али то је 
са мо до каз да ду же пам тим. И да сам у ми сли ма че шће 
са сво јим при ја те љи ма ко је из у зет но це ним и по шту јем. 
Имам и не ких озбиљ ни јих ис при чи ца. На ђе се и по не ка 
не во љи ца. У сва ком слу ча ју, ве ру јем да ће мо се уско ро 
ви де ти и по раз го ва ра ти. У наш мо рав ски крај на ме ра вам 
кра јем ма ја. Сва ки су срет са за ви ча јем за ме не је пра зник. 
Као ро ђен дан. Та мо већ не ма мно гих дра гих ли ца. Али ја 
их упор но тра жим. По не ким крч ма ма. По не ким ста рим 
ку ћа ма. У не ким за пси ма. Не тра жим их на гро бљу. Јер та
мо не ма ју ни ка квог по сла! На тра гу сам. Увек сам не ком 
на тра гу. И тај траг ни ка ко не на пу штам.

Из ви ња вам се што ка сним са од го во ром. Али, и у то
ме има не чег до брог. Ка ко би се, ина че, чу ли!

Ужи во! 
С по здра ви ма
Твој
Б. В. Р.

***

Књи жев ник. Но ви нар. Уред ник… Об ја вио око се дам
де сет књи га за од ра сле и де цу од ко јих су мно ге до жи ве ле 
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ви ше из да ња. Са мо Пе сме о мај ци су штам па не у ви ше де
се ти на из да ња. 

За Бран ка сам пр ви пут чуо јо штер у про шлом ми ле
ни ју му, као ђак Основ не шко ле, у Тре шње ви ци. 

За спо ме ник ко ји се на ла зио, до са ме Мо ра ви це, крај 
пу та на Ди вља ци се ља ци су ка зи ва ли: Од нео га пи сац, 
Бран ко, у Бе о град. За му зеј. 

Бран ко је пр ви пи сао о тим спо ме ни ци ма по диг ну
тим украј пу та. И име им на де ну крај пу таш-и. О њи ма је 
оста вио две дра го це не мо но гра фи је Пла ва ли ни ја жи во та 
и Срп ски на род ни спо ме ни ци и крај пу та ши…

Одав но не ма ме ђу на ма Бран ка. Не ма ни књи га Бран
ко вих у књи жа ра ма, тих сво је вр сних ри зни ца ре чи, је зи ка 
и жи во та.

По треб не су нам, као хлеб на су шни. Та ко мни Ми ро
слав ми сли тељ из Тре шње ви це.

***

Бран ко В. Ра ди че вић

ПРАЊЕПРОШЛОСТИ
или
Повратакзаборављенереченице

Је дан чо век је ра дио на пар че. На сиц. Као што се ра
ди у до ма ћој ра ди но сти. Све је за ви си ло од ко ма да. И све 
је ишло на ко мад. Он је до бро ра дио. И до бро му је ишао 
по сао.

Он је ра дио за по ли ци ју. Имао је за ки ри ју и жи вот. 
Ам би ци је су ра сле. И за то је ра дио по два и по три ко ма да. 
Две и три гла ве, на дан. И та ко – све че шће – ан гро. И све 
ре ђе – на де таљ.

У том пре да ном по слу, јед ног да на, оп ту жио је пе сни
ка Бо ри са Јо ван че ви ћа, ко ји је био чу ве ни ле по тан и пре
мек ли рик. Исто ри чар умет но сти. Гра фи чар ко ји се ба вио 
не ким гра фич ким по сло ви ма ко ји ни су до но си ли за ра ду. 
Оп ту жио је чо ве ка да је за ка фан ским сто лом, у „Мо скви“, 
при чао ка ко је у Бе о гра ду ас фалт, а у око ли ни Бе о гра да 
бла то до ко ле на. И ка ко би би ло ко ри сно за отаџ би ну да 
се Јо сип Броз ко ји се тих да на на ла зио у Ин ди ји, не вра ти 
жив са свог бе сми сле ног пу та ко ји ужа сно ко шта ње го ву 
јад ну, си ро ма шну зе мљу.
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По ли ци ја је од мах при хва ти ла тај цинк, ту до ста ву. 
Ту жи лац је по ди гао оп ту жни цу. Цин ка рош се по ја вио пред 
Окру жним су дом као глав ни све док. Не ми ло срд но је оп ту
жи вао не срећ ног чо ве ка. У то ме су му по ма га ли: Ж. Ђ., М. 
Ћ., С. Ђ. И они су по дло, остра шће но, на па да ли и оп ту жи
ва ли чо ве ка. При ча ло се, ка сни је, да је у пи та њу био не ки 
ши ћар.

У јед ном тре нут ку не што је тре сну ло у суд ни ци. Не
што се стро по шта ло, сло ми ло. Истог ча са устао је бр кај ли
ја, по рот ник. Зга ђен, цр вен у ли цу. Упи тао је глав ног све
до ка оп ту жбе:

– Шта си ти по за ни ма њу?
– Књи жев ник!
– Срам те би ло! Ти књи жев ник!
Је врем Бр ко вић, на зва ни књи жев ник, бле са во се 

осме хи вао. На ста вио је да оп ту жу је не срећ ног чо ве ка. 
Овај га згра ну то гле да.

–Аштомеоптужујешилажешутомоделукоје
самтијадао?*

Нео че ки ва на и же сто ка ре ак ци ја су ди је по рот ни ка 
ни је убла жи ла оп ту жни цу и ни је по мо гла оп ту же ном.

Окру жни суд у Бе о гра ду, ко ји се на ла зи на углу Кне
за Ми ло ша и Кра љи це На та ли је, осу дио је пе сни ка Бо ри
са Јо ван че ви ћа на три го ди не ро би је ко ју је он из др жао у 
Срем ској Ми тро ви ци, не вин, на прав ди Бо га.

То ни је крај при че.
Не ко пе ре но вац. Пр љав но вац. Не ко не ком ис

пи ра мо зак. Не ко пе ре про шлост. Бо же, та не при јат на 
про шлост!

Је врем Бр ко вић већ го ди на ма пе ре про шлост. Упор
но. Пе ре је истом сна гом ко јом је, го ди на ма, пр љао, ра де
ћи то што је ра дио. И пе ре на исти на чин ко ји пр ља. Цин
ком. До ста вом. Не кој дру гој по ли ци ји. 

Исти мрак. И ужас.
Пра ње про шло сти је уза лу дан по сао. Оста ју тра го ви.
Не по ма жу са пун из ја ве, са пун по тво ре, са пун под

ва ле. Не са пу ња ју. Не пе не. Не ски да ју рђу са про шло сти.
Не мо же се, мој Ви ли пе, и уз ду дук и уз ди пле.

*) А мо жда је ка зао: – Што ни си, ба рем, про ме нио оде ло, кад ме кри
виш не го си у то ме, ко је сам ти ја дао.
Ево, ове за бо ра вље не ре че ни це та мо где при па да, у спо мен на ве
ли ког пи сца срп ског је зи ка Бран ка В. Ра ди че ви ћа.
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***

Сујеверицеидругеречи,IV,Просвета,Београд
1999.

Сре ђу јем књи гу кри ти ка и оту да Фи лип Сен ко вић из 
тво је Па си је.., а ја ти се ја вљам из мо је, ни шке, па си је сре
ђи ва ња док се срп ски на род по сле Ус кр са при пре ма за до
чек Ста ре но ве не зна ју ћи…Али…

Ша љем Ти за твој ва се љен ски ча со пис овај тек стић 
ко ји ће ти ука за ти на још јед ну осо бе ност „не бе ског на
ро да“. Да за бо ра вља, а ми све за бо ра вља мо. И не са мо као 
на род већ и пи сци јед ни дру ге, о сли ка ри ма, и ини ма да не 
ка зу јем… И за то овај за пис у спо мен на Бран ка В. Ра ди че
ви ћа. Сво је вре ме но сам у Књи жев ним но ви на ма о бја вио и 
за пис о крај пу та шу по ред ко јег смо, на овој фо то гра фи ји, 
ја и Де ве так.

Сни мље на је 1. авг. 2010. а прет ход не ве че ри смо про
мо ви са ли у ма на сти ру Бла го ве ште ње Не бој ши ну збир ку 
Ом ча за во шта ни цу. Наш до ма ћин је био ар хи ман дрит 
Ге ор ги је (Ми ли сав До бро са вље вић). У По ли ти ци од 6–7. 
ја ну а ра има текст „Бла го у ма на стир ским ри зни ци ма“. За
вр ша ва се ре чи ма по чив шег па три јар ха Па вла ко ји је „чув
ши да Ср би при зи ва ју Ви шњег у са ве зни ке ре као: Бог ће 
по мо ћи, ако бу де имао ко ме да по мог не.“

А Ми ро слав ми сли тељ из Тре шње ви це пи та: Хо ће ли?

Извор: Опало лишће: http://antologijaol.wordpress.com/
библиотекасрпскекњижевности/успоменнабранкав
радичевићамирос/ 

*

НЕОПХОДНОСТ.ИЛИКРАЈНОСТ/
Белатукадруз

Не иде те ли и ви, као књи жев ни кри ти чар, у не ку сво ју 
крај ност?

Ду бо ко ве ру јем да ни сам обо лео од не из ле чи ве бо ле
сти – би ти ап со лут но (увек) у пра ву. Бо ле стан сам од не
ких дру гих ства ри; на у чио сам с го ди на ма да ме ле ка ри 
не ће из ле чи ти, јер ћу на по слет ку умре ти. Бо го чо век ле чи 
и чи ни те ло бе смрт ним. Бо го чо век по на вља да под но сим 
лан це и те ле сно ро бо ва ње; Он нас мо же осло бо ди ти за сад 
са мо ду хов ног ро бо ва ња. Бо го чо век нам је при ја тељ ви ше 
од сва ко га, јер је учи нио за ме не ви ше не го ико, и дру ги не 

http://antologijaol.wordpress.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%83-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81/
http://antologijaol.wordpress.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%83-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81/
http://antologijaol.wordpress.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%83-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81/
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би пре тр пе ли оно што је он пре тр пео од ме не, и не би умр
ли за ме не у ча су мо јих не вер ста ва и сви ре по сти, као што 
је он учи нио, и као што је го тов да учи ни, и чи ни у сво јим 
иза бра ни ци ма и у Све том при че шћу.

Да ли сам у пра ву као кри ти чар? или ан то ло ги чар? 
или ро ма но пи сац? Вре ме ће по ка за ти, и – чи та ње.

Ма шта има јед ну од врат ну цр ту – ка ко је за па зио Па
скал – што „та ко сил но уве ли ча ва са да шњи цу ти ме што 
на њу стал но ми сли, а та ко ума њу је веч ност, за то што не 
ми сли на њу, да ми од веч но сти ства ра мо ни шта ви ло, а од 
ни шта ви ла веч ност; и све то има свој та ко жив ко рен у на-
ма да нас сав наш ра зум од то га не мо же са чу ва ти“ (стр. 99).

Да би сте ме бо ље раз у ме ли као пе сни ка про чи тај те 
не ке мо је ро ма не у ко ји ма има и сти хо ва. Да би сте ме, мо
жда за во ле ли, као ро ма но пи сца, или есе ји сту, про чи тај те 
пр ве три књи ге мо јих са бра них пе са ма у окви ру Умет-
но сти ма ха го ни ја. Да би сте схва ти ли да ли сам у пра ву, 
као кри ти чар и ан то ло ги чар, про чи тај те сва из да ња ан то
ло ги је Не се би чан му зеј, јер сам тој књи зи по све тио го ди не 
ра да. Су о чи те се, или по ку шај те да то учи ни те, са све том 
мо јих хи ме ра. Ако ва ма или не ком дру гом бу де слу чај
но па ло на па мет да ме при у пи та ко ји је то свет, од го во ри
ћу чи та ју ћи пе сму ко ја има на слов „Ру ше ње ду ћа на ла жи 
(1)“, ко ју сам дав но на пи сао… (…)

Хај де, по ку шај те да ме убе ди те у то да је та Ва ша 
кри ти чар ска крај ност нео п ход ност! 

Ни ка да као кри ти чар ни сам ишао у крај ност, ни ка да 
ни сам хтео да бу дем као дру ги. Не дао бог да ика да по ста
нем офи ци ја лац, офи ци јел ни кри ти чар. Тај свет је ла жни 
свет, у ње му има пу но пре пре де ња ка – кроз чи тав 20. век. 
Они ко ји укри ва ју мо је де ло, мој опус, то су бив ши и углав
ном мр тви љу ди!

Не пре це њу је те ли по ме ша ни (по ли граф ски) на чин 
пи са ња?

Бор хес је на пи сао из ван ред не пе сме у сло бод ном сти
ху, али и још из вр сни је про зе, есе је, од лом ке. То је пи сац, 
по ли граф, ко ји ни је бра нио сво јој ми сли ко ји ће об лик 
узе ти да би сти гла до дру гог, чи та о ца.

Тре ба стре ми ти иде а лу: сли ва њу кре а тив но га и кон
струк тив но га. Про вео сам без ма ло људ ски век као ла-
жни про фе сор и ла жни би бли о те кар. Ако је суд би на ика да 
би ла на кло ње на пре ма ме ни, он да то бе ше пре мно го го
ди на ка да сам свр шив ши Фи ло ло шки фа кул тет при хва тио, 
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исти на не ра до у по чет ку, да на су шни хлеб за ра ђу јем у јед
ној школ ској би бли о те ци…

Би бли о те ка, па и она од 20.000 књи га, пред ста вља 
сво је вр сни Ла ви ринт. Бор хес је ду го по жи вео и (иако оп
те ре ћен по ро дич ном бо ле шћу) сти гао да на пи ше то ли ко 
то га, па и онај крат ки есеј о Па ска ло вим сфе ра ма. Ка ко ми 
је би ло дра го ка да сам пр ви пут от крио тај Бор хе сов есеј!

Ве ро ват но због Па ска ла, чи је сам Ми сли као сту дент 
чи тао с олов ком у ру ци. За тим сам ту књи гу не где за ту рио, 
као што ми се то ком жи во та де ша ва ло и са не ким дру гим 
ства ри ма. По не ка да сам те књи ге про на ла зио, ка да сам 
са свим за бо ра вио на њих. Чи тао би их по но во, на ро чи то 
он да ка да су се од у пи ра ле, тим пре: јер је пр во чи та ње би ло 
не у спе шно, смр вље но оду ше вље њи ма из стра ни це у стра
ни цу, на шта су не дво сми сле но упу ћи ва ла мо ја под вла че
ња олов ком…

Дух фа ми ли јар ни, дух мр твих пе сни ка, пре свих дух 
Па ска ла, за ме не је био под сти цај ни ји, (и у два де сет и не
кој; ка да је реч о од но су пре ма исти ни); ка да сам сту пао у 
књи жев ност, ви део сам мно го пре пре де ња ка.

Па скал их је опи сао за сва вре ме на као „љу де ко ји по-
зна ју исти ну, али ко ји је по др жа ва ју са мо уко ли ко од го ва ра 
њи хо вом ин те ре су; а ван то га, на пу шта ју је“.

Не пре це њу јем по ме ша ни на чин пи са ња, по ли граф ски. 
Фа во ри зу јем га (као што ви ди те; чак и у овом раз го во ру).

Ја не мам пред ра су да ни пре ма пе сма ма сло бод но га 
сти ха, ни пре ма пе сма ма ве за но га сти ха: ове по след ње је, 
мо жда, ма ло те же пи са ти са успе хом?

Ја сам (да вас под се тим) као ан то ло ги чар, са ста вља ју
ћи ан то ло ги ју Не се би чан му зеј, иг но ри сао уоби ча је ну стро
гу и фор мал ну по де лу на пе сни штво у ужем сми слу ре чи 
и на про зу: са гле да вао сам срп ску књи жев ност 20. ве ка из 
угла по ли гра фа: из угла схва та ња по е зи је у нај ши рем, пр
во бит ном и ан тич ком сми слу ре чи: „јер је тај угао отва рао 
нај ши ре ви ди ке на срп ску кул ту ру, књи жев ност и по е зи ју 
20. ве ка“.

У пе сма ма, ко је су ушле као са став ни де ло ви ро ма на 
Уј кин дом (1987), Днев ник за Сен ко ви ћа (дру го до пу ње но 
из да ње, 2002), Вла шка го зба (књи га тре ћа, 2002) и књи зи 
про за Ва ша ри Хи пер бо ре је (пр во из да ње, 2002) – пр вен
стве но ми слим на пе сме, под вла чим, ве за но га сти ха – има 
пе са ма ко је по твр ђу ју да је „по е зи ја про за“. „Чи ста про за у 
пре ко пи ра ном из вор ном ин те зи те ту…“

То би се, ве ру јем, с пу ним пра вом мо гло ре ћи, и за 
из ве стан број пе са ма ве за но га сти ха, ко је су сво је вр сни 
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ро ма ни у сти хо ви ма… А ко је су ушле у мо је књи ге Ар хив у 
осни ва њу, 1–2, или у књи гу Вра та Зви жда(1999).

Шта ми сли те о ства ра лач ком раз во ју? Шта ми сли те 
о пе сни ку ко ји ни је слио кре а тив но и кон струк тив но?

По же љан ства ра лач ки раз вој је онај ко ји по твр ђу
је стал ни раст и уве ћа ње Де ла јед ног ауто ра. (…)

Ре ћи ћу вам – пр во – да се сла жем до не кле са Иси до
ром Се ку лић: ка да твр ди за Ми ла на Ра ки ћа (пост хум но, 
1952. го ди не) да је он при мер пе сни ка ко ји ни је об ја вљи вао 
пе сме док се у њи ма не сли је кре а тив но и кон струк тив но. 
Ме ђу тим, Ра кић је пре ма ло пе са ма ство рио и об ја вио, као 
уоста лом и Цр њан ски; ко ји је ду же по жи вео. По чео сам 
ра но да пи шем и об ја вљу јем, по на вљам; и као вр ло млад, 
да кле, ни сам ни по ку ша вао да се пор вем са сво јим не
стр пље њем; елем, об ја вио сам, не јед ну пе сму у ко јој се 
ни је сли ло кре а тив но и кон струк тив но. У то ме сам на лик 
на мно ге дру ге срп ске пе сни ке дру ге по ло ви не 20. ве ка, на 
жа лост. Ви ше је мо јих пе са ма та ко зва но га сло бод но га сти
ха, чи ни ми се, у ко ји ма има те не сли ве но сти, не го пе са ма 
ве за но га сти ха, на ко ји ма сам увек ду же, му ко трп ни је ра
дио, а на по не ки ма чак и два де сет го ди на!

(Из Бе ле жни ца Бе ла ту ка дру за)

Извор: Кaнал ФИЛТРА: http://tajna2012.wordpress.com/
неопходностиликрајност/ 

*

ОДГОВОРИНАНЕЗГОДНАПИТАЊА/
Белатукадруз

Да ли по сум ња те по не кад да је ваш труд, и као из да ва-
ча (ча со пи са, ва ших де ла), и као пи сца, уза лу дан? Зар вас не 
за мо ре му ке око из да ва ња; и ко ли ко је дра го це не жи вот не и 
ства ра лач ке енер ги је по тро ше но на из да ва ње, а не на ства-
ра ње? За што да на шњи пи сци ни су имућ ни?

Не јед ном, не го ви ше пу та по сум њах да је мој труд, 
и као из да ва ча (ча со пи са, соп стве них де ла), и као пи сца, 
уза лу дан. Би ло је пе ри о да ка да сам осе ћао да су ме за мо
ри ле му ке око из да ва ња; ко мо же да из ме ри ко ли ко је дра
го це не жи вот не и ства ра лач ке енер ги је по тро ше но на из
да ва ње, а не на ства ра ње?

Ра кић је у сво је вре ме об ја вио, о свом тро шку, сво ју 
књи гу.

http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/ 
http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/ 
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На рав но, јед на је ствар об ја ви ти са мо јед ну књи гу 
сво јих пе са ма о свом тро шку, као што је чи нио Ра кић, али 
је са свим дру га ствар об ја ви ти чи тав је дан опус, пре ко че-
тр де сет и не што књи га, пре ко 500 шт. та ба ка! Ов де је све 
мо гу ће. Не ма са бра них де ла (још увек) Ви на ве ра. Али је 
је дан исти бе о град ски из да вач штам пао са бра на де ла дво
ји це мла ђих при по ве да чаму та на та.

До сто јев ског ни је иг но ри са ла са мо књи жев на кри ти ка 
ње го во га вре ме на, већ су га ома ло ва жа вли и уред ни ци ча
со пи са, ко ји ма је ну дио сво ја де ла. Гро фу Тол сто ју су пла
ћа ли три пу та ску пље шт. та бак, Тур ге ње ву и Гон ча ро ву и 
по два пу та ску пље не го До сто јев ском…

Пи та ње је мо жда тре ба ло да гла си ова ко: За што у 
Ср би ји да нас не ма ви ше имућ ни јих пи са ца? Ви ше раз ло га 
по сто ји за то. Је дан је и овај: Што ме ђу да на шњим из да
ва чи ма не ма пред у зи мљи ви јих и хра бри јих љу ди. Што се 
ов де још ни ко не усу ђу је да ре ски ра и штам па јед ну књи гу 
у 100.000 при ме ра ка. Та ко да је јед на Ана До сто јев ски, као 
из да вач де ла сво га му жа, пре са мо сто го ди на би ла бо љи 
из да вач не го да на шњи из да ва чи. (…)

Ср би ји и у 21. ве ку не до ста ју пред у зи мљи ви по том ци 
Ге це Ко на, Ста ни сла ва Ви на ве ра…

Ове го ди не (2004. – на по ме на ад мин.) су, до ду ше, два 
ви со ко ти ра жна днев на ли ста у Ср би ји по че ла об ја вљи ва
ње по је ди них на сло ва, са по чет ним ти ра жи ма од 50.000 
и 120.000 при ме ра ка, што је до бро. Ка жу да за ин те ре со ва
ни чи та о ци, иако оси ро ма ше ни, ис цр пу ова ко ви со ке ти
ра же за не ко ли ко да на.

Да ли увек? По гле дај те, ипак, ко је на том спи ску од 
до ма ћих пи са ца… И до кле ће то тра ја ти?…

Ко ме сам мо гао, да нас и ов де, да по ну дим Умет-
ност ма ха го ни ја, 43 на сло ва оби ма пре ко 10.000 шт. стра
ни ца? Зар ме не би гле да ли као чу да ка, као да та де ла уоп
ште ни су ни на пи са на!…

Штам па ју ћи Опус Умет ност ма ха го ни ја не ки пред у
зи мљи ви из да ва чи мо гли би се обо га ти ти…

По че так 1873. го ди не, остао је Ани До сто јев ској „у по-
себ ном се ћа њу за хва љу ју ћи из ла ску пр вог ро ма на ко ји смо 
об ја ви ли у свом из да њу. Био је то ро ман Зли ду си. Ти ме је 
уда рен те мељ осни ва њу на ше за јед нич ке из да вач ке де лат-
но сти, нај пре мо је и Фјо до ра Ми ха и ло ви ча, а по сле ње го ве 
смр ти – са мо мо је, де лат но сти ко ја је тра ја ла три де сет 
и осам го ди на“ (А. До сто јев ски, Успо ме не, 1, Про све та, Бео
град 1977, 266–267).
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Сти ца јем окол но сти, 110 го ди на по сле то га (1983), 
об ја вио сам (уз по моћ мо је пр ве, по кој не же не Ми ља не) 
пр ви ро манДнев ник за Сен ко ви ћа у 1.500 при ме ра ка и 
рас ту рио чи тав ти раж за не пу них шест ме се ци! Због про
пу ста у штам па ри ји, це на књи ге је мо ра ла би ти сни же на, 
и про да ја ни је до не ла оче ки ва ну до бит. Штам па њем то га 
ро ма на, ипак, уда рен је те мен ка ме љац „Мо ба ро вог ин сти
ту та“. У окви ру „Пи шче вих из да ња“ об ја вљен је не ма ли 
број мо јих књи га.

Нај ве ћи ти раж до сти гао је мој ро ман Тр гов ци све тло-
шћу (1998). Из да вач ни је по но во штам пао тај ро ман, ни 
ка да је ис цр пљен ти раж. Ни сам имао сре ћу ни са тим, а ни 
са дру гим из да ва чи ма…

PS. – Исти ро ман, тј, до пу њен са две но ве књи ге, про
шле го ди не по ну дих јед ном агил ном бе о град ском из да ва
чу. И – ? Још увек че кам на од го вор. На од го вор ћу, на жа
лост, че ка ти до жи вот но, у ова квој јед ној не срећ ној зе мљи 
у ко јој је из да ва штво сро за но на ни во сек ти бли ских вла
сти или ма фи ји или не ким дру гим под зем ним то ко ви ма. 
Да кле, суд би на, по ли ти ка, жи вот, све ме је до ве ло до то га 
да увек по сум њам у мно го шта…

(Из Бе ле жа ка Бе ла ту ка дру за)

Извор: Кaнал ФИЛТРА: http://tajna2012.wordpress.com/
неопходностиликрајност/одговоринанезгоднапитања/ 

*

ДОБРОВЕЛИЏЕЛАТИЗОГЛЕДАЛА/Радивој
Шајтинац

Умри те жи ви пи сци срп ски
Умри те жи ви пи сци, по ста ни те Не ко и не што. Из ме ђу 
био гра фи је и би бли о гра фи је са мо је јед но ИЛИ.
Та мо го ре на ула зу у па као до че ка ће вас пи та ње – ко вас 
ша ље
Ре ци те му ка, бли жњи, даљ ни, из да ва чи, удру же ња, 
редакци је и оста ле ску пи не скло ње них и
за луд но сна ђе них по је ди на ца, пред сед ни ци, се кре та ри, 
управ ни обо ри они ко ји ма смо по зна ти из да ле ка
Или бу ди те кра ћи, одах ни те из дах ни те, ја сно, нит про зно 
нит вер сич ки, она ко
као обич ни ви ше ће лиј ски ор га ни зми

http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0/
http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0/
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Оно у шта сте ве ро ва ли, та шти на ко ја вас је др жа ла и 
миси ја ко ја вас
је ла жно уз но си ла сад је све ча на сит ни ца, врт ху нац 
суд би не
Опрост што сте чи ни ли ти што сте чи ну и ли и што вам се 
чи ни ло да чи ни те
То му мла ње о ста ту су, ко га то за ни ма, оне ко ји вас се не 
се те ни у ко ми
Ти на ста вља чи ци ви ли за циј ског по о со бља ва ња, но си о ци 
он да шњих пот ко жних и мо жда них но шњи и уни фор ми
Чу ва ри пр де жа веч не ва тре
До бро је, до бро, још ни су кре ну ли по ку ћа ма да са ти ру 
бед ни ке по гну те над хар ти јом и та ста ту ром. Кад џе лати 
бу ду ели та по ве ре ња и ко ле ги јал но сти он да се вре ди 
удру жи ва ти, осло бо ди ти отро ва са мо по што ва ња
Уна пре ди ти хо ме о пат ску стра ну са мо у ни ште ња
Пре бо ле ти ауто по е ти ку, за ви ја ти хор ски или 
мастурбиратри ре пер ски, тек са мо
го лу на слов ну не у ро зу о ко јој сва ко све зна
Јер чи та оно нај при мет ни је, нај смрад ни је – но ви не и 
фан зи не.
Они ма го ре, на кон пи та ња ко вас ша ље
Оста ви те не чит ку псов ку, ши фро ва ни брош пљу вач ке, 
поло ви ну не по сто је ћих хо но ра ра и не ста ни те у
Не че му што ни је ни бо жан ско ни ма те рин ско. По ми сли те 
на смрт, на мал чи це сла ве.
Пр ви пут ће би ти ма ло те же дру ги пут већ срам но и 
лак ше.

ПРОТИВОТРОВ–Ситнамишјаоткрића

Кри ти ча ри, чу ва ри и пре жи ва ри нај и здр жљи ви је, 
ко смо по лит ске
Ак си ло шкомо рал не не ле ги тим но сти.
Уред ни ци, од лу чу ју ка ко и ко ме се де ли сит на кин та
У де ва сти ра ним ча со пи си ма од ко јих мо жда је дан или 
два по се ду је
Пра вил ник о ра ду ре дак ци је
Ни ка кви ро ко ви не ва же за вас ко ли ку
Уред нич ку не при стој ност.
Про мо ци је са мо за при ја те ље кан це ла ри је.
Ча сна си ро ти ња из уну тра шњо сти још и пла ти не што
За на ступ и БГ, НС, бу ди сре ћан што си
По ча шћен цу бок, бру то ве ре си ја де ме тро по ли за ци је
По след њи из нос укуп но 1500 дин. – пут ни тро шко ви 1300
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200 за срам но ин те лек ту ал не услу ге и кре а тив ни тре менс.
Ис пла ће но по сле 60 да на
Ти раж, за ауто ра и ЦИП 500 за из да ва ча и ми ни стар ство?
Књига–те го ба над те го ба ма и кад се пи ше и кад се об ја
вљу је и кад се при ка зу је и кад се пре ћут ку је, и кад се мр
зи и кад се во ли и кад се од ба цу је и кад се че ка. Има ли 
игде, икад ве ће те го бе знак – пи та ња или ку ка за ве ша ње. 
До бро ве ли џе лат из огле да ла – не пре те руј!

Извор: Противотров: http://zavetine.wordpress.com/
2012/12/19/umritezivipiscisrpskiradivojsajtinac/ 

*

Тојошпреостаде,писањеиЗАВЕТИНЕ/
РадивојШајтинац

(Какословарасту,или)
ПОРТРЕТМИШЈЕГЧОВЕКА

Ка ко сло ва ра сту
Ка ко ре чи бле де
Ка ко во ља коп ни
Ка ко не ста је сна га

Са мо бе ли на, ма кар пра зна
Бе сми сли ца о пла вет ни лу
Нео пе ри ва крв из то не ра
Сном за су та та ста ту ра

И из ме ђу ма ли ро во ви, ма ле ра ке
Где сло ва ра сту
Где ре чи бле де
Где во ља коп ни
И сна га не ста је

Огром на је ру ка увис по диг ну та
Ашов, ка тар ка, зво ник, кран, дје рам
Низ, оштру стр ми ну
Оти че с ли ца сен ка
Ћу та ње из не чег ду бљег

Гра фи та не ма, ма сти ла, гу сте кр ви
Са мо удар ци ко ји ту по од је ку ју

http://zavetine.wordpress.com/2012/12/19/umrite-zivi-pisci-srpski-radivoj-sajtinac/
http://zavetine.wordpress.com/2012/12/19/umrite-zivi-pisci-srpski-radivoj-sajtinac/
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Ла год ни ко при чест и уми ра ње
Ко јим сам сам ци јат* упра вљаш
Пе ву шиш, из ми шљаш 

Видети више: http://majdanbodler.blogspot.com/2013/01/
tojospreostadepisanjeizavetine.html 

*

(ОПА ЛО ЛИ ШЋЕ) OЈЕДНОМЗБОРНИКУ/
МиленкоД.Јовановић

(Не над Гру ји чић, Ан то ло ги ја срп ске по е зи је, Бран ко во 
ко ло, 2012)

Синтесезијска ружа језика или надобудност
вреднапомена

Пе сник ма ле не сна ге Не над Гру ји чић по ду хва тио се 
да без ске ла и круп не ме ха ни за ци је зи да ку лу срп ске по е
зи је у вре ме ну од Бран ка до кра ја про те клог ве ка. Та књи
гаци гла оки ће на фо то гра фи ја ма уне тих ауто ра ни шта 
дру го ни је до од раз ауто ро ве ме га ло ма ни је за јеф ти ним 
пу бли ци те том на вод ног знал ца и пра вед ни ка. Де бе ле ко
ри це са зла то ти ском, 978 стра на, у ти ра жу од 1000 при ме
ра ка, те жи на ва ги ви ше од ци гле ста рог фор ма та и те шко 
је одр жи ва на ру ка ма. Ко ли ко та ствар ко шта си ро ма шну 
срп ску за је ни цу – не зна се. Зна се са мо да је ње на це на 
ма ло не што ис под 50 евра. На по те зу су ма те ма ти ча ри.

Аутор овог Збор ни ка пе снич ких тек сто ва је утро шио 
не сум њив на пор да бу ду ћем чи та тељ ству пру жи увид у си
ја сет име на срп ске пе снич ке сце не, ко ја су се ја вља ла и 
ја вља се у ши ро ком ра спо ну од јед ног и по ве ка, али без 
ре чи про збо ра о њи ма по је ди нач но, сем да ту ма ро ђе ња и 
не  дај бо же да ту ма смр ти.

Ти сад не ви ни чи та о че на га ђај ко је ко и шта је шта. 
Ај де, да оста ви мо 19. и пр ву по ло ви ну 20. ве ка на ми ру, 
оних ауто ра уне тих у овај Збор ник, Па но ра му, шта ли? 
(сва ка ко не Ан то ло ги ју), ауто ра мо жда ма хом по зна тих 
ужем кру гу по све ће ни ка пе снич кој ре чи, ауто ра сло же них 
у књи зи по го ди на ма стар је ства, али дру га по ло ви на 20. 
ве ка је бо же ме са чу вај и са кло ни, ту је тек ан то ло ги ча ро
во за ме ша тељ ство до шло до пу ног кру га.

*) То још пре о ста де, пи са ње и ЗА ВЕ ТИ НЕ (из про прат ног пи сма 
ауто ра).

http://majdanbodler.blogspot.com/2013/01/to-jos-preostadepisanje-i-zavetine.html
http://majdanbodler.blogspot.com/2013/01/to-jos-preostadepisanje-i-zavetine.html
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А тек „Пред го вор“ Не на да Гру ји чи ћа на пи сан у 11 
ета па, за мо ран до зла бо га, ко ји је ве ро ват но упу тио са мом 
се би, хтео би да рек не не што вр ло ва жно што дру ги ни су 
зна ли или не зна ју о то ме шта је ста ри је: ко ко шка или ја је? 
– Да би се пе сник оства рио у то та ли те ту сво га је зи ка, мо-
ра да пре по зна ма тер њу жи ли цу ре чи (сиц!) ко ја хра ни се-
ман тич ке сло је ве пе сме. Мо ра да по зна је и осво ји три ни воа 
му зи ке у пе сми: 1. уро ђе ну ме ло ди ју је зи ка, 2. епи фа ниј ски 
звук ин ди ви ду ал но сти, 3. звон ко ли ки обол пе снич ке фор ме. 
– ка же наш аутор.

До бро, то је ње гов ин тим ни за кон пе ва ња, ко ме при да
је нај ви шу ва жност. Али шта се до га ђа у иза бра ни те ље вој 
прак си на при ме ру ове књи ге иза бра них ауто ра и пе са ма? 
50% уне тих ауто ра са при ло же ним пе сма ма не за до во ља ва 
ни је дан од на ве де них Гру ји чи ће вих по сту ла та.

Ево не ких при ме ра:

Сва ки пут ка да чу јем ноћ ни ла веж па са
Знам да је свет млад и да ће бе дре на кост
Же не ко ју во лим про сла ви ти кал ци јум
Као што… итд.
(Де јан Алек сић, по че так пе сме „Ла нац“)

Или

Отво ри ла си јед но око
И пти ца је из ле те ла из пти це
Отво ри ла си дру го око
И сун це је ис ко чи ло из сун ца…
(пе сма „Љу бав“ Та ње Сту пар Три фу но вић)

Те из ве сна Алек сан дра Чво ро вић, ко ја ома мље на ми-
ри сом во де ног би ља тра жи цви јет за бо ра ва, и њој бли зак 
род Бра ни слав Зу бо вић твр ди да: ни су то бе лу так Бож је га 
дле та кроз цар ство ојаг ње ног кра ја, за сту пљен са јед ном 
пе смом „Озар је“.

Те Иван Ла ло вић, Ален Бе шић, а по себ но Ми ле на 
Мар ко вић, ко ју мо рам да па ра фра зи рам.

Ми ле на у пе сми пи ше ко со во ма лим сло вом па се 
не зна да ли је у пи та њу пти ца кос или зе мља Ко со во, а 
бањ ска се, дра га Ми ле на, ипак пи ше ве ли ким по чет ним 
сло вом. А то што је он јео истом ка ши ком из истог та њи
ра се де ћи на ис тој сто ли ци као и дру ги пре ње га, шта то 
чи та о ца за ни ма, шта га за ни ма ко је све ле жао у ње ном 
кре ве ту, пре ње га (па ра фра за пе сме „Не ко је ле жао у мом 
кре ве ту“).
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И где је та ме ло ди ја о ко јој иза бра ни тељ Гру ји чић 
про су оно ли ко ре чи у свом Пред го во руга ли ма ти ја су? И 
где је та скри ве на се ман ти ка, тај се ман тич ки слој пе сме 
ко га ма тер ња жи ли ца ре чи хра ни?

Но, из би ри тељ не пре за од бо га па у књи гу ту ра и ово
га и оно га и сва ко га, и ако их ту ра, то је ње го во пра во, али 
пре ви ђа да се за ми сао и прак са не сла жу у ње го вом слу ча
ју и то ка та стро фич но не сла жу. За то ово ни је Ан то ло ги ја, 
иако је не ја ки Гру ји чић та квим име ном ла жно пред ста
вља. То је ње гов из бор, па не ка му.

Мо же Ми хај ло Пан тић на књи жев ним па на ђу ри ма да 
хва ли ту ствар чи цу на сва уста, то јој ни шта по мо ћи не ће. 
Она је умр ла на по ро ђа ју.

Док је хо дао ута ба ним ста за ма срп ског пе сни штва 
све до по ло ви не 20. ве ка, са ку пљач пе снич ких пло до ва 
тог пе ри о да не ка ко се сна ла зио има ју ћи за во ди че мно ге 
прет ход ни ке ко ји су за це мен ти ра ли вред но сти и ту из гле
да ни је би ло пре те ра них те шко ћа за са ку пља ча. Са мо да 
по твр ди што су дру ги, ње го ви прет ход ни ци, ап сол ви ра ли 
као вред ност, евен ту ал но не ког пе сни ка нео пре зно да до
да или да оду зме. Ве ли чи не ди рао ни је је ди но што их је 
пре ме ра во по бро ју њи хо вих на сло ва. Број на сло ва је ње
го во ме ри ло вред но сти. Мо жда и број об ја вље них пе снич
ких књи га је ути цао у по је ди ним слу ча је ви ма на из би ра ча. 
Мо же се ре ћи да је за тај по ме ну ти пе ри од по ма ло вла дао 
„објек тив ни ко ле ра тив“ Т. С.Е.

Ње го ви пе сни ци су Бран ко, Ла зар Ко стић, Во ји слав, 
Ду чић, Дис, Цр њан ски и Ра ич ко вић – ме ре но ње го вим ме
тром. Али, сви ће се пре вр та ти у гро бу кад им не ко до шап
не у ком и ка квом су пре те жно дру штву, нео пре зом ауто ра 
овог Збор ни ка. 

Мно жи на пе снич ких име на за сту пље ни су са мо са 
јед ном пе смом. На ве шћу не ка име на: Ва не Жи ва ди но вић 
Бор, Бран ко Ћо пић, Ра до мир Про да но вић, Ду шан Ра до
вић, Ми ло сав Мир ко вић, Сто јан Ву ји чић, Ра ша По пов, 
Вла ди мир На стић, Ра ша Пе рић, Дра ган Дра гој ло вић, Бра
ни слав Пре ле вић, Пре драг Бог да но вић Ци, Љи ља на Ђур
ђић, Сло бо дан Ти шма, Вла ди мир Ко пицл, Ду шан Пра ћа, 
Ха џи Дра ган То до ро вић, Рај ко Лу кач, Ива на Ми лан ков, 
Вук Кр ње вић, Гој ко Бо жо вић, те Са ша Је лен ко вић, итд.

У сво јим обим ним „На по ме на ма“ на кра ју овог Збор
ни ка, аутор ка же: Јед на до бра пе сма у опу су ауто ра ни је 
до во љан услов да би пе сник био за сту пљен у овој ан то ло ги-
ји. Опус то га пе сни ка мо ра са др жа ти нај ма ње две из вр сне 
пе сме… итд.
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Као што ви ди мо, прет ход но на ве де ни пе сни ци за сту
пље ни са мо са јед ном пе смом не за до во ља ва ју из би ри те
љев услов. Па што их је он да уоп ште гу рао си лом у свој 
ан то ло ги чар ски га ли ма ти јас? Не до след ност је на де лу. А 
где је не до след ност, ту је и не ве ри ца у ва ља ност на ме ре да 
се књи га на зо ве ан то ло ги јом.

На рав но, због не ке идеј не за сле пље но сти по лу ве ков
ном иде јом ко ја нам је до а ка ла, ан то ло ги чар се рас те же од 
Бран ка Ћо пи ћа до Ду ша на Ко сти ћа, од Мар ка Ри сти ћа до 
Та се Мла ђе на, а о кантауто ри ма да и не го во ри мо. Ту су 
са На ста си је ви ћем и Мом чи ло Ба ја га, па Де дић, Шту лић, 
Ми лан Мла де но вић (не до ста је Бо ра Чор ба и још по не ко 
са ги та ром).

Али, наш ан то ло ги чар во ли не са мо му зи ку ре чи.
Је дан ње гов иза бра ник, пе си ми ста по во ка ци ји, ова ко 

пе ва, јер ан то ло ги чар то во ли: ја сам са мо цр на ру па / те ло 
ис пу ње но та мом / у ко јој се ту га ку па..

Ту је и Дра ган Ха мо вић, дра ги брат ри ма рош, а о син
так си да и не го во ри мо. Се ман ти ка се не где скри ла на 
мар ги ни (мој дра га не што ме за бо ра вљаш / ја те зо вем а ти 
се не ја вљаш).

Ипак, Ана Ри сто вић се раз ба шка ри ла у Збор ни ку као 
филм ска ди ва. Пе ва, а са мо што не за пла че. На рав но, у 
про зи. Пи сме на, ви ди се да је не ка про фе со ри ца, а не 
Ним фа.

А ту шта и тма не ких ано ним них име на из Бо сне за
кло ни ла чи та о цу ви дик. Отуд ро дом, а кру пан ка Ње гош, 
ан то ло ги чар ни је имао хра брост, пе тљу, шта ли, да узме 
се ки ру или си ки ри цу па ма ло да про ре ди то бе снич ко 
ба гре ње по ни кло на су вој зе мљи и ан то ло ги ји до да ма
ло зра ка да би мо гла ди са ти. Ви ди се да ни је био у шко ли 
кре а тив ног пи са ња код Пре дра га Чу ди ћа и Бо шка То ма
ше ви ћа. Књи га Ве ја чи ове ја не су шти не до бра је лек ти ра за 
ан то ло ги ча репо чет ни ке. Као и по не ки текст про фе со ра 
То ма ше ви ћа.

Ипак, ауто ру овог Збор ни ка тре ба ода ти при зна ње 
на скром но сти. Ни је уба цио сво ју по е зи ју у ову књи гу. 
То се мо же дво стру ко ту ма чи ти, али оста ви мо тај ре бус 
хер ме не у ти ча ри ма.

(Ла бу до во бр до, на тре ћи дан Бо жи ћа 2013)

Извор: http://antologijaol.wordpress.com/библиотека
српскекњижевности/0једномзборникумиленкод
јовановић/ 

http://antologijaol.wordpress.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/0-%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B4-%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/
http://antologijaol.wordpress.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/0-%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B4-%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/
http://antologijaol.wordpress.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/0-%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B4-%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/
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*

ДУНАВ/ЗоранМ.Мандић

У не ре ди го ва ном реч ни ку име на
Ду нав је на плат ном спи ску ода бра них
Фу сно та
Ста рог и Но вог за ве та
Но ћу по ни ре да би са ку пио сна гу за
Освит
ка да по чи њу ње го ва ма што ви та лу та ња
Оке а ни љу бо мор но по сма тра ју ка ко му се
моћ но те ло са мо у ве ре но
про вла чи кроз зе маљ ске гу сти ше исто ри је и
ње них су лу дих пре прав ки
На том пу ту слу жи се је зи ци ма му зи ке
бо ја и ка тар зи из ру ских и срп ских са ло на
По е зи је
Не за стај ку је и не за но си се сна гом док
пли ва кроз пеј са же се бич них уре ђе ња
Вре ме на и Про сто ра
Би о гра фи ју је одав но пре пу стио дру ги ма
Дру гим пи сци ма
Дру гим ала си ма
Дру гим по хва ла ма глу по сти
Хра бре пли ва че по ма же да не
по то ну у се бе у
страх да љи ном пре тво ре них ме мо а ра у
ла жне сно ве
Не удва ра се Свет ском фон ду за пот по ру
ве ли ког европ ског угле да
Не ве ру је бу ка чи ма и ове ри ва чи ма при ви ле ги ја
Не во ли је зич ки на ци фра не го во ре
У моћ ном еху гла сних жи ца
не да је ме сто за сва ку реч
ни ти по во да име ни ма оке а на
Сли ка ма цр них
цр ве них и мр твих мо ра
На јед ном ус пут ном за пи су пи ше
Ду на вов мо зак уна пред чи та кри ву љу
кре та ња
За то се пе сма пи та
Да ли су те ре чи
до зво ла ве ли ке ре ке
ле по ти не ста шлу ка
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Дав но
мо жда још дав ни је од те про шло сти
По сма трао сам Ду нав но ћу из
при крај ка
Чи нио сам то са де ти њом ра до зна ло шћу
Ин те ре со ва ло ме ка ко се хра ни
Да ли ве че ра
Ко га у Апа ти ну, Зе му ну и Кон стан ци
по се ћу је осим Оди се ја
Ко лум ба, Мар ка По ла и Тра ја на
Ње гов осмех усред ове пе сме
ли чио је на по здрав при ја те ља 

Извор: ЧИК ВИК: http://1983z.wordpress.com/вести/
dunavzoranmmandic/ 

*

(МАГИЈАМОЈИХПОСЕДА)ИЗ
СНЕЖНЕВОДЕНИЦЕ/ВикторШироков

(пре пев Вла ди мир Ја гли чић)

Сне жна во де ни ца
Март је тре сао ок на, сме ло
сво де ћи сав дом с ума.
Из не над ном олу јом бе лом
на ва ли зи ма, с дру ма.
Сло ми зр ца ла, под ме та че,
раз би не бо свод спра та,
а без оч не је по ма га че
на ху шка ла на вра та.
Сле по ср це хуј му чи њен
ср чом, от па лим кре чом,
јер не зна про ћи, та кав трен
про ти ца ше ко веч ност.
А ја са лом ном успо ме ном,
зе лем баћ, ки цош учен,
био сам сне жном том про ме ном
ко не жно шћу до ту чен.
Ку ћи сти гав ши тек на опип,
ис пив ши ко њак чи ло,
ре ших: пре леп је, јер ме опи,
жи вот; а ни шта ви ло.
Јер про ме ни Фор ту на те жи:
ме шај… По со ли… На лиј…

http://1983z.wordpress.com/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/dunav-zoran-m-mandic/
http://1983z.wordpress.com/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/dunav-zoran-m-mandic/
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Нек во де ни ца ме ље сне жић
у за о блач ној да љи.
Нек тре се ста кла, не ка ве је
лу ка ви ме сец март.
Са зи мом ску па, про ле ће је
про ма ши ло свој старт.
Са мо ја, с лом ном успо ме ном,
зе лем баћ, ки цош учен,
оста дох сне жном том про ме ном
ко не жно шћу до ту чен.

(20. мар та 2003.)

Завремеопела

Не ми ло сни оби ча ји као фу ри је
и ри ту ал, да ле ко стра шни ји од ор ги је;
за жи во та био ти Је го ром или Ју ри јем,
у зе мљу, све јед но, од ла зиш ко Ге ор ги је.

(20. новe мбра 2003.
Цр ква Ваз не се ња код Ни ки тин ских ка пи ја)

***
Јар ким сун цем об ли ве на
ло ви че ста сва ки трен.
Злат на је сен сва ког тре на,
пец ка, је зик пец ка њен.
То сред жу тог ли шћа кли жу
руј ни тра зи пре ко зра ка,
на ста вља ју да су сти жу
веч ност мр ве тре ну та ка.
Упам ти мо сев про не сен,
тај за вет ни зла тан час,
то бла жен ство с ко јим је сен
сен осе ни из над нас.

(19. сеп тем бра 2004.)

***
Хлад ни ја је ноћ сред гр мља,
у ба ра ма лед се зла ти.
Не у мор но шу ма мр мља
пар сти хо ва не по зна тих.
Хлад ни ве тар зби ја зву ке,
жар чув ста ва гна кроз пу стош.
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Гра не ве ну као ру ке,
ка то пли ни хо ће људ ској.
Спи се о це у ни зи ни.
Го ди на ма, ноћ већ тра је.
Ме сец стру ји на ви си ни
ко ки ши цом, вла жним сја јем.
Све оштри је сен ке, ју ре
ју тру, сја јем да се ме ре.
Зго ми ла не ре чи, шту ре,
ни ка ко да ра за бе рем.
Са мо не за бо ра ви ти
сјај сре бр них ви шњих сфе ра,
лед што крц ка у па ви ти,
и зви жду ке птич јих пе ра.

(19. сеп тем бра 2004.)

***
Са ку пљам ка мич ке.
Шта от крих у њи ма?
Ви дим ве ђе, слич не
шкриљ ча ним очи ма.
Оти сак и зна мен
олу ја ми ну лих.
Ви дим ко кроз ка мен.
Пи там (ни су чу ли!)
не ка мен што ћу ти,
већ се бе, из но ва:
не ће мо л то ну ти
у та му ве ко ва?
Да пра у нук драг
из у ча ва је зик,
оти сак и траг
олу ја иш че злих.

(19. сеп тем бра 2004.)

***
Све тлу ца ли сје, из за кло на.
Као жар ме ња бо је, с тре ма.
И ва жни јег од тог за ко на
ни у фи зи ци не ма.

(1. ок то бра 2005.)



170

Послеопела

Шта се у жи во ту на шем не по пра вљи вом из ме ни?
Би ли смо ро бо ви, је смо, би ће нам и уну ци.
Са мо су зна чај но ком фор ни ји – и др ве ни и ли ме ни –
по ста ли сан ду ци.

(7. фе бру а ра 2008.)

Сонетокиши

Ки ша од по но ћи већ по че да сле та,
ку ца ше о ок на као пе сни цом;
да што бр же уђе и у овај дом,
чи ни ло се, ти ме бе ше за у зе та.
Ни ка ко да за спим; оку сив ши, мут но,
ма ло ку бан ско га ру ма, ко пред слом,
од јед ном по ми слих о ку ца њу том:
да зву чи по роч но, штет но, чак зло слут но.
И та ко сам је два до че као ра свит…
Рђа ва, очи то, на ви ка је, са свим,
аз во здам! – твр ди ти се би, чи тав век.
Не ка су све гу шћи на не бу обла ци,
свом сна гом са звуч ја ко је не од ба цих
и ја ћу ле по ту са зда ва ти тек.

(12. мар та 2009.)

Залазак

Не тре бам ни ком. Док ле жу за ла ска ко пре не
там но ко жа де вој ка, ја сно је, не во ли ме не,
с ус хи том очи ју ка са ста си тим му ла том…
Он је за у зет ви ном и за ла ска по зла том.
И тај ха ван ски за ла зак у ово ле то по спа но –
све је чи ме сам да нас, на сре ћу, бо гат остао.

(2. ју на 2009.)

***
Оде на ра штај Ле њи на,
ал са истом хра бро шћу плот ском
Ли мо нов игра Ка ли њи на
и, чак, по ма ло Троц ког.

(21. мар та 2009.)
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Исходишна

Гро бља мраз ва се љен ски.
Зрак опи ја ко ви но, по ма ло.
Умро је Ан дреј Во зне сен ски.
Одав но, уоста лом.
Из дах ну др жав ни мар,
с пе сни ком по по тре би…
Ма ка ко не го во дар
ма ло је, сам по се би.
Ка ко је ва жна ат мос фе ра
све то сти или гре ха!
Ца ру је но ва ера,
не сти ха, пла ће ног це ха.
Чар су гра ђан ства – па ла,
ли бе рал на чор ба – на ки сла.
Не зуј ка ви ше Ала
о ми ли он ла ти ца.
Свуд за дах би зни смен ски.
Деч ко је те згу из нео.
Умро је Ан дреј Во зне сен ски.
Ко да и ни је жи вео.

(4. ју на 2010.)

Уистомтрену

С. Гла вју ку

При ја те љу је умр ла ма ма,
и у тај исти тре нут лед ни,
за чу, од јед ном, крик по след њи…
Та ко сад сто је ства ри с на ма.
И он сам ско ро да не сви сну:
да ни је „Хит не“ – и ле ка ра
што схва ти ту гу си на при сну,
и об у зда је, да не ха ра.
Опро сти те ми што, на ре чи ма,
груб сам; осе ћам тај бол сле пи
са ко јег смрт на коб, пред сви ма,
не мо же усне да од ле пи.
По сто ји ме ђу љу ди ма бли ским
фа кат крв но га срод ства,
кад, до бра ра ди, би ћем чи стим
за вла да љу бав про ста.
И је ца дух, и плот по зи ва
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пред о се ћа њем кра ја;
и дрх тај на ша ср ца жи ва
у истом тре ну спа ја.

(13. ју на 2012.)

Расвитник
Ј. К.

За што вам ни је Бла же јев ски Блок!
Жа лим, пи тај те ње го ве сти хо ве.
Ку вал дин, ево, узи ма свој блок
и де мон стри ра по ње му штри хо ве.
Мо го је да не спа ва це ле но ћи
а при том сва ким по те зом ко нов –
но ва ци ма да бу де од по мо ћи,
не ги ра ју ћи да је – Три фо нов.
Па от куд хи трост ка кве ви ше не ма,
да чи сти ико ну од ча ђи и пле ве?…
Ево је опет по но ви ти спре ман
ма гиј ске по ку се То ри че ли је ве.
Ал, ра све тлив ши пу сто шни ју но ту,
он ра све тља ва – не ма ње, већ ви ше:
фа лу сну ле по ту
ге ни ја ко јег и не при ме ти ше.

(12. ју ла 2012.)

ИЗСРПСКЕСВЕСКЕ

***
Чак и уз наш су ви шак
ову да не што ме ву че:
срп ски су гра ди ћи ипак
гра до ви, не од ју че.
У сва ком гор де цр кве
и ја ких ку ћа кам;
ни но ћу сјај не мрк не,
све тли око лиш сам.
Ту при ја тељ ство срет ни
уз густ ша ре ниш сто ла!…
И пу стош ће да све тли!
Све тли ће ма гла го ла!

(На пу ту из Бе о гра да у Ло зни цу, 22. сеп тем бра 2012.)
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***
Оста ви те под сме хе не си те…
Не ма ми ра ду ша од те ру ге!
Де чак има под оком ке си це
пу не не ке нео в да шње ту ге.
Не по ма же по ро дич но до бро,
он не жи ви жи вот сре ће, здра вља…
Не пре цр та он Ко со во род но,
њим ис пу њен, још не за бо ра вља.

(На пу ту из Бе о гра да у Ло зни цу, 22. сеп тем бра 2012.)

***
Ра ши ре на је сад европ ска кар та,
мам ку сло бо да из ша ке ра си па…
Ал про тест про тив тих но вих стан дар да
ис пу ња ва ме, ипак.
Ср би не, бра те, ре ци да су те би
стра не те бај ке, Отаџ би на пре ча;
не ће мо жи вот по ту ђој на ред би,
вре ла сло вен ска крв нам је пре те ча!

(На пу ту из Бе о гра да у Ло зни цу, 22. сеп тем бра 2012.)

Песник

Реч „пе сник“ зву чи као ве сник,
и на ве шта ва да но ви дан кре ће:
стал но ти те сно, ако си пе сник,
међ гра до ви ма и др ве ћем.
Пе сник на ла зи му дру фра зу
не зна но за што, и куд то во ди;
пе сник про пи ше свој указ ука зу,
че сто, ви лом по во ди.
Умо рио се од сво јих про ро шта ва,
али не мо же на траг да их вра ћа;
у род ни је зик он се усе ља ва,
а сва ки стих му за тег нут ко праћ ка.

(Ло зни ца, 23. 09. 2012.)

***
Сво пам ће ње ми опли ће
ду ши уте ха, на да –
уз шум ски шу шањ Ло зни це,
ди са ње Бе о гра да.
У свест се сли је сре бр ним ли ком
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чи стог го во ра срп ског жен ство…
Хтео бих да бу дем по сред ни ком,
да схва тим са вр шен ство.
При ја тељ ских ср да ца до дир,
а ис тој же ђи свак се дао…
Ва жну ми си ју ка сло бо ди
Вук Ка ра џић нам за ве штао.
Ко да ће да на шњи на след ни ци
ка бу дућ но сти брат ској кре та ти:
сви чи та о ци, сви пе сни ци –
ов де ће се све че шће сре та ти.

(Ло зни ца, 24. 09. 2012.)

Благавест

Пре див ни срп ски пе сни ци,
као цврч ци су гр ла ти.
Са истом ме ром у све шчи ци,
ски нем цви ке ре, уз вра тим.
И род на реч, сред зву ко ва,
зри кав че ва је си ла.
Ра ди слич но га уло ва
не тре ба пре плет кри ла.
Зем ни смо ми, и наш пут про ђен
не да нам на не бе са;
И Вук Ка ра џић с на ма, та ко ђе,
до да нас тво ри чу де са.
Ша ље нам, на рав но, он, с при ро дом,
бла гу вест што с на ма осва ну;
ва здух и сун це, с не бо сво дом,
нек ов де за на век оста ну.

(Бе о град, 25. сеп тем бар 2012.)

Видети више: https://sites.google.com/site/editionsectio
caesarea/ruskapoezija/sneznavodenicaviktorsirokov

Вик тор Алек сан дро вич Ши ро ков ро ђен је 19. 04. 1945. 
у Мо ло то ву (са да Перм). Про за и ста, есе ји ста, књи жев ни 
кри ти чар и књи жев ни те о ре ти чар. Ра ди као оф та мо лог у 
Пер му. Уз ме ди ци ну, 1976. за вр ша ва и књи жев ност на Фа-
кул те ту „Гор ки“.

Од ја ну а ра 1974. жи ви у Мо скви. По ста је ви ши уред-
ник у Ли те ра тур ној га зе ти. Ра ди и као глав ни уред ник из да-
вач ке ку ће „Екс прес“, за тим као ди рек тор ча со пи са Ру ска ја 
ви за, за ме ник ге не рал ног ди рек то ра „Кул ту ре“…

https://sites.google.com/site/editionsectiocaesarea/ruska-poezija/sneznavodenicaviktorsirokov
https://sites.google.com/site/editionsectiocaesarea/ruska-poezija/sneznavodenicaviktorsirokov
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И за из да вач ку и за пре во ди лач ку ак тив ност до би ја 
ви со ка при зна ња.

Сти хо ве пи ше од де ве те го ди не, а об ја вљу је их по ла ве ка.
Аутор је 14 збир ки сти хо ва, ви ше од 20 књи га пре во да 

са ен гле ског је зи ка и је зи ка на ро да бив шег Со вјет ског Са ве-
за. Пре во дио је Ра дјар да Ки плин га, Оска ра Вајл да, Ри чар да 
Берн са, Вла ди ми ра На бо ко ва, при по вет ке Ага те Кри сти…

Члан је Са ве за пи са ца и Са ве за но ви на ра Ру си је, као и 
до пи сни члан ра зних ака де ми ја у Ру си ји.

Ла у ре ат је пр вог Ме ђу на род ног фе сти ва ла сло вен ске 
по е зи је – за нај бо ље пре во де стра не, и на ци о нал них по е зи ја 
Ру ске Фе де ра ци је – на ру ски је зик.

Извор: http://s1957.wordpress.com/2012/11/08/
изснежневоденицевикторшироков/ 

*

(Еди ци ја ЦАР СКИ РЕЗ) АлександарМЕЉНИК
(1961)

Алек сан дар Мељ ник се ро дио 1961 го ди не у Мол да ви
ји где је про вео пр вих ше сна ест го ди на жи во та. За вр шио 
је Мо сков ски ин сти тут ге о де зи је и кар то гра фи је (од сек 
„мор ска ге о де зи ја“). Око два де сет го ди на је жи вео у Бур ја
ти ји где се ба вио кар то граф ским ис тра жи ва њем дна Бај ка
ла, ге о де зи јом, ко смич ком ге о гра фи јом, а по сле рас па да 
СССРа – при ват ним би зни сом.

Го ди не 1989, у Мо скви је об ја вио на уч ну мо но гра фи
ју Ди на ми ка ан тро по ге них кра јо ли ка Бај кал ског ре ги о на с 
пред го во ром ко смо на у та Вик то ра Са ви на. Од 2000. год не 
жи ви у Бел ги ји, где је док то ри рао на Ли је шком уни вер си
те ту, 2010. го ди не. Ра ди као про фе сор ге о гра фи је на Бри
сел ском ин сти ту ту ра ди о е лек тро ни ке и ки не ма то гра фи је.

Ор га ни за тор је Свет ског пе снич ког фе сти ва ла „Еми
грант ска ли ра“, и аутор две збир ке по е зи је (Сте пе ни це са 
не ба“, 2010, и Ме та мор фо за, 2012). Пи ше и про зу.

По е зи ја Алек сан дра Мељ ни ка је сти ша на, тјут че вљев
ски ре зиг нант на, али и упор на у по ку ша ју ра стај ње ња нај
те жих пи та ња, оних на ко је на у ка (не за бо ра ви мо, он је, 
као Ло мо но сов, као Са ба то – на уч ник) – не ма од го вор. 
Ре ли ги ја има од го во ре, али оста је пи та ње да ли се чо век 
та квим од го во ри ма за до во ља ва. Осе ћа ње про гу та но сти са
вре ме ног чо ве ка (сли ка Јо не у утро би ки та) го во ри о по
тре би осло ба ђа ња ко је, на да ти се, не ће би ти бол но.

http://s1957.wordpress.com/2012/11/08/%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://s1957.wordpress.com/2012/11/08/%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
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Риба

У ју тар њем во зу, опет, ко ха рин га у те гли,
је дем, хо ћу да схва тим – ка квим то чу дом гру бим
вре ме, сво дећ до тач ке про стор мој нео д бе гли,
те жњу ка ду би на ма удар цем јед ним уби?

По те же жи ве ло се у оке ан ској ду би ни,
у по тра зи за хра ном гра бљив ца брк да ома стим,
ал тек што про ма че ми сао о про сти јој сре ди ни –
ђа во за ба ци мре жу у по се де ми и обла сти.

Шта је сло бо да – од су ство мре жа ко је се пле ту,
ил хра на аква ри јум ска што по вр ши ну ги ба?
Ако са да и жи ви не ко у оном све ту,
ни је тај што ме гле да, већ не ка дру га ри ба.

***

Ко ра чаш ка за ла ску уском иви цом ле та,
у до го ре лим да ни ма сми сао на ла зе ћи.
Због не че га, још сун це за ли ва сја јем све та
пе шча ну пла жу и гре бен ко ји би мо ре пре ћи.

Жи ва крв још пул си ра, још ври ти ис под ко же,
да не до пу сти пад у ана би о тич ко ста ње.
Док се жи ви – то се ваљ да још увек мо же,
ал од го во ра не ма ни на јед но пи та ње.

Под ву ћи ћеш у сво јој све сци, ко увек ра до,
за кључ ке овог хо да, пре но што се по ле ће,
по том ће до ћи је сен да су зе ли је кра дом,
а, мо же би ти, ка пљу јед ну про ли ти не ће.

Анабиотичко стање – привидна смрт због неповољних 
услова живота, после које следи оживљавање (код биљака, 
риба, зимски сан код животиња итд)

***

Та Ва се ље на што је у ме ста ла,
Ве ли ким Пра ском ни кад се не ме ри.
Нај пре је ва ни ти хо гре буц ка ла,
све док јој ма ма не отво ри две ри,
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по том је мир но, без жу ре ња ушла;
при ле же, мја ук ши ре ћи бе звуч ни;
ја сам јој дао про сто име – Ду ша.
Већ по ла ве ка ми смо не раз луч ни.

***

Миш ле жи као Јо на, у чре ву ма чо ра,
што слат ко спа ва у че љу сти све про жди ру ћег до ма,
где ца ру је пра зни на, око ло, глу ва, и спо ра
ко у рад њи на углу по сле пљач ке и ло ма,

где лап топ се је два ви ди кроз дим ци га ре та ста њен,
на го рак – пла ћен, очи то, од јеф ти них банк но та.
Ни гу глу чак ни је по знат од го вор на пи та ње
о за го нет ном сми слу лап то пов ског жи во та.

Дан је не ку да од бе гао – не ће на пор и јед,
ју тро је му дри је од ве че ри, ма ко ли ко се оте гла,
са мо уда риш о зид, као ри ба о лед,
због се те ко ја је дав но свој апо геј до се гла.

Бле сак го ди на про шлих да л се ћа ња ис тре бе,
по лу збри са на ли ца ко ја су с фај ло ва не ста ла.
Ло виш кајф… Ал тек у сјај иза шав ши из се бе,
мла ди је Алек сан дар укро тио Бу ке фа ла.

Про ла зна сре ћа – во да у ре ше ци, у си ту.
Ку јеш пла но ве, али вре ме мо ра њем ишти.
У чре ву но ћи ле жиш као Јо на у ки ту,
и по ку ша ваш ве зу про на ћи са Све ви шњим.

Апогеј – тачка на путањи неког тела у орбити у којој је 
тело најдаље од Земље

Кајф – арапска реч, дословце значи стално осећање 
пријатности, означава унутрашње стање праведника у 
рају; на земљи, у жаргону, тако се говори за стање које се 
постиже употребом наркотика

Замрлиууздаху

Та мо, иза ста ка ла, за бу ну у свет уно си
по тра га до бра и прав де, бу да ла ста, пре ду га,
та мо крив да зо ве на пир про ла зни ке и – ко си,
ал ни је ра да сва ком го сту ку га.
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Та мо, за за ве са ма чвр стим ки ша на до ђе
и под про зо ром шкри пи ста ре то по ле гра на,
та мо су гра ђа не у сре ћу од во де во ђе
кроз лан це ро во ва и гру до бра на.

Али ме ни је – та мо, ако смо – ов де: ску па,
за мр ли по лу тран сом у уз да ху ле по те,
осла бив ши од ја ких љу бав них не гви и сту па,
ми про ла зи мо кроз жрв ње епо хе.

Немост

Не мост се на ва ли у по гле де с мач јом ту гом,
са без на ђем.

Због ка кве ми је то кри ви це је зик као пре гри жен?
Ма ко ли ко се мре жа у мо ру раз ли ве ном кри ви це на ђе
ја та на дах ну ћа про ла зе у да љи ни, као ли ниј ске ла ђе
што хо ри зон ту се бли же.

Зе мљо де лац, ко ји без ре чи одва ја зр на од пле ве,
ћу тљи ви но мад, па ди на ма што во ди ста да ко ја бе же,
очи ма иштем зве зду ко ја је го ре ла из над ста је оче ве,
да бих, уве рив ши се у во љу Спа си те ља и При сно дје ве,
опет ба цио ри бар ске мре же.

И ка да кроз мо је сла бе ало ве и на дах ну ће кре те,
ис пра вљам бр зо, ли шен да ра го во ра, мно штво ма на,
са мо ћу гла сност да ума њим и мја у ка ћу со не те.
Не мост је – фор ма, на чин од бра не оглу ве ле пла не те
од буч них зе мља на.

Прекојесени–покровжут…

Пре ко јесeни – по кров жут. Дим та мја на над ре ком,
го ре.

За у по кој ну мо ли тву, уз пут, по че уњ ка ти Бо реј.
Гу са ка цр но кри лих не жно ја то у клин се спли ће,
а ја бро јим при ље жно, на ру бу бив ства, пи ли ће
да опет на ђем ду бок транс, до про ле ћа сми рим нер ве –
ту жан је мој ба ланс, оскуд не мо је ре зер ве.
Је два пи ли ћар за стрех, али би сит ни плен
одав но до био ја стреб, од нео пи лад за трен.
По гле даш на траг – хи ме ре, ме ге ре, љу бав не глу по сти,
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све жи вље но без ме ре, пр ко си, уза луд но сти,
све зло, не ум но, од тре на – уоста лом, и на што кле ти,
кад она, још во ље на, још омо гу ћа ва жи ве ти.

Старимо,старино

Ста ри мо, ста ри но: за про ме ну ме ста, ту где смо ста ли,
во ља нам сад при сти же не ра до, и не знат но.
Оби кли врв у но га ма про ђе већ – не по врат но,
ко да бог пу та крст свој на ва ли на нас, па се де.
Ал ако бог нас са чу ва, и сви ња не по је де,
од ба ци ћу свој су тон, са сун цем што се ди же,
упу ти ти се на ис ток Ја пан ци ма да бу дем бли же,
да их од ве дем на са ке, кра ју све та се до дво рим.
Ме ни ће про шлост мо ја с да љи ном да се отво ри –
они пре де ли тај ге, онај град крај Бај ка ла,
где сам жи вео, не жа ле ћи, где сам по след њом сна гом
укро ће ну му зу код ку ће чу вао, сма трао дра гом.
Гор го на у тој је ку ћи жи ве ла на дну бо ка ла,
са зми ја ма на че лу, али од ње них за ла
са Му зом бе жао сам до дим ног хо ри зон та.
Та ко млад кај ман бе жи – пла ши га ана кон да,
и не зна да је зми ја – жр тва пред кро ко ди лом.
Да ли је би ло све то? Авај све то је би ло.

Ал ако бог нас сачува, и свиња не поједе – постоји паганска 
легенда о томе да су младог Христа, кад је био скривен од 
Ирода, коњ прекривао сламом, а зла свиња (у којој је скривен 
зао дух), откривала. Руска пословица „Ако Бог не да, 
свиња нас неће појести“ – изражава наду на успех у неком 
ризичном послу.

***

Са со на те пре ћи, у тре ну, на со нет,
не над но скли зну ти с вр ле ти, низ луч.
Кај Ле те Ха ро на су срев ши, сав по нет,
об на жи ти пе ро, ви о лин ски кључ.

По дру го ме кру гу ле те ти у пад и
на смрт се раз би ти, па жив би ти опет.
Усне смр ти – цр на бо ја у по ма ди,
у очи ма – ад ски по кој пра ти сто пе.
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Му за ће ко де те кењ ка ти, при ле ћи –
да Пар ка не ста не пре сти ни ти сно ва,
са со не та опет на со на ту пре ћи,
умре ти од сре ће – за жи вот, из но ва…

***

Очи сти ти уста ра жа ре ним угљем,
реч ју же ћи идо ле ко ји по пут ди ма,
не чуј ни, тап ка ју за ло пов ским му љем,
про ро штво им да ти – ал не се ра фи ма:
лу тах међ ви шњи ма, док врх овог тла
стран ство вах, по тра гом за пра вим ре чи ма,
да ре шим ре бу се и до бра и зла,
ал реч – скри ва ла се; опет, по пле ћи ма
ан ђе о ски по глед те жи ну на ва ли,
док траг исках, ре дих опре му са пле ћа,
и ево… реч пра ва у ме ни је, али
се ра фи ма не ма – тек свод ва тра па ли,
тек пе сма сле де ћа… 

Загонет

Пре че сто бе јах че кић – овом, оном –
што пла ши си лом ко ја не ма лак ше!
Лу пи ти дру ге, авај, мно го лак ше
не го во ле ти, жи ве ти под ђо ном.
И ек се рић сам би вао од гво жђа –
ко под ка пи цом, са стру га не да ске:
не при ме ти ти за нок ти це лањ ске,
рђом че ка ти сва ки да шње мо жда…
Да л ку дим коб, ил хва лим је – без пра ва,
за го нет ни сам смео да го не там:
ни ко ру ко хват др жи из ком пле та,
ни ко ме то у гра не уку ца ва.

Међа

Не баш све бес пре кор но не гу је по кој пра га,
на ста де час да пе те по ста ве се ван ку ће
на фи ну ме ђу сме ло да кро чи но га дра га
та мо где је не би ти пе сни ку не мо гу ће –
у ку ће не за ми сли ве вр тло жних не ки хи ко би,
у оби тељ нај сла ђих пла во о ких де во ја ка,



181

та мо, где ча мац љу бав ни не ће о ствар ност да се здро би,
где се чам џи јом се пе ва, за јед но, до обла ка.
Диг ну ћу у див ном кра ју сво је па ла те над ре ком
по ста ћу за ло кал не фу ри је ско ро бог,
ал жи вот про ле те ће, од ку ће, сам, да ле ко,
пи са ћу че шће и ја о не зи пра га свог.

Кроз ли ни је ре до ва скри то сту пи ће те жа
за оста вље ном иза ле ђа цр том, мој до ме,
ожи ве ће на ли сту па пи ра, но ва, све жа,
сти ћи ме, при ти сну ти – да би по ста ла мно ме.
И гле да ћу кроз про зор не по мич ним по гле дом
ка ле и до скоп ва три про мен љи вих, свој дом,
и ви де ти за дру ге не ви дљив зид под ле дом –
гра ни цу ону исту, мла дост мо ју за њом.
Из го ре ће па ла те, хи ме ре ди мо ва ку жних,
(вра чар ке мо је већ се са ђа во ли ма сли ше),
и по ста ће сти хо ви – јед но став ни и ту жни,
ко са вест ко јој ни је до кин ђу ре ња ви ше.

(Пре пе вао: Вла ди мир Ја гли чић)

Видети више: https://sites.google.com/site/editionsectio
caesarea/ruskapoezija

*

ПОВОДОМРОМАНАСЕВЕРЦИМ.ЛУКИЋА/
ВладимирЈагличић

Немогућанада

Чи тао сам по е зи ју Ми ро сла ва Лу ки ћа и био за до
во љан што та по е зи ја не ла же. И сам тај ква ли тет ва жан 
је у на шој пе снич кој, и уоп ште књи жев ној, прак си, јер 
се код нас, још увек, ша ре на ла жа при хва та за умет ност 
(као да се пре ћут но под ра зу ме ва да ве ли ка, исти но но сна, 
ли те ра ту ра – ни је за нас; та кве пи сце ред но, по ли тич ки, 
од стре љу ју).

Лу кић је го во рио исти ну – и то о пре зре ним ства ри ма, 
пре де ли ма, љу ди ма, по сло ви ма, при да ју ћи им ва жност 
књи жев ног до ку мен та и свој ство бит не ли те ра ту ре. За то 
се, ми слим, овај пе сник и пре ли вао у про зу ко ја је тра жи ла 
свој про стор у ду би ни и ши ри ни пе сни ко вог жи во та, из ли
ве ног ван сво јих лир ских гра ни ца. Та ко је на ста ја ла се ри ја 
ње го вих ро ма на, гор ких, не по мир љи во не пот ку пљи вих и 

https://sites.google.com/site/editionsectiocaesarea/ruska-poezija
https://sites.google.com/site/editionsectiocaesarea/ruska-poezija
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бес по штед них, а исто вре ме но, у нај бо љим тре ну ци ма, му
дрих и ис ку пље них јед ном пат њом ко ја је го то во над људ
ска – а сва ка ко људ ски не за слу же на. У тој се ри ји ро ма на 
има их ко ји ми се до па да ју ви ше (увек сам ис ти цао Уј кин 
дом и Ме се че ву свад бу, мно ги чи та о ци би им, ве ро ват но, 
при дру жи ли Ли тур ги ју). Ро ман Се вер ци је фи на ле тог ци
клу са, књи га у ко ју се сти чу сви ра ни ји про зни по ку ша ји. 
Са да је Лу ки ће ва ру ка по ка за ла чвр сти ну и мир но ћу свој
стве ну до вр ше но сти, есе ји стич ку му дрост и при по ве дач ку 
урав но те же ност. Са да се ви ди да је ње го ва про зна аван ту
ра има ла сми сла – шта ви ше би ла нео п ход на. Од пи шче
ве „не мо гу ће на де“ сти гло се до пи та ња бе смрт но сти чо
ве ко ве, као је ди не ње го ве од бра не пред сти хи ја ма смр ти, 
ра зо ре ња, не прав де и зла ко ји ма је из ло жен. За ме не је то 
и нај вред ни ја идеј на по ру ка Лу ки ће ва, из гра ђе на на ис
ку стве ној под ло зи лич ног по стра да ња, у оној ме ри не из
бе жно га гу бит ка ко ја, нај зад, од сва ко га за тра жи су о че ње. 
Ето, то су ње го ве про зне књи ге: су о че ње са смр ћу и оправ
да ње на шег те шког, али је ди ног жи во та.

Извор: Фонд Заветина (Фонд за издавање књига и 
часописа): http://zavetinekruna.wordpress.com/2011/
11/23/поводомроманасеверцимирославалу/

*

Белешкеоплагијату/Белатукадруз

Ис под јед не та кве бе ле шке, Бо длер до да је са мо ово: 
„То мас Греј (Tho mas Gray). Ед гар По (2 па су са). Лонг фе
лоу (2 па су са). Ста ци је, Вер ги ли је (чи та ва пе сма о Ан дро-
ма хи), Ес хил. Вик тор Иго.“ Бо длер то бе ле жи у јед ном од 
на цр та за Цве ће зла, ко ји по чи ње ре че ни цом: „Ка ко се ни
зом од ре ђе них на по ра, умет ник мо же уз ди ћи до сра змер
не ори ги нал но сти…“

Бо длер је хтео да про ве ри „са вр ше ност сво је ме то де“, 
ко ја се са то ја ла у то ме да сро чи пе сму „до вољ не ду жи не да 
бу де до сад на као би ло ко ја по зна та еп ска пе сма“.

„Те жак је то за да так уз ди ћи се до те бо жан ске нео се
тљи во сти! Јер ја, упр кос на по ри ма ко ји су за нај ве ћу по
хва лу, ни сам умео одо ле ти же љи да се до пад нем сво јим 
са вре ме ни ци ма, као што то све до че на не ко ли ко ме ста 
на не се на као шмин ка, из ве сна под ла ла ска ња упу ће на де
мо кра ти ји, па чак и не ке га до сти чи ја је свр ха да из мо ле 
опро штај што ми је пред мет ту жан…“

http://zavetinekruna.wordpress.com/2011/11/23/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D1%83/
http://zavetinekruna.wordpress.com/2011/11/23/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D1%83/
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Ту смо, у не ком кру гу не ке сра змер не ори ги нал но
сти, у кру гу пла ги ја та, и без да не књи жев но сти. Пла ги јат 
до слов но зна чи от ми цу чо ве ка, а у уоби ча је ном сми слу 
књи жев ну кра ђу. При сва ја ње аутор ства. Не ки би мо дер ни 
пи сци, ко ји во ле да се ки те ту ђим пер јем, ре кли да је књи
жев но при сва ја ње вре ме ном ево лу и ра ло, по зи ва ју ћи се на 
то да је и Шек спир до ста то га пре у зи мао од пи са ца сво га 
вре ме на, па шта! Ко би се икад за ин те ре со вао за те пи сце 
да ни је би ло Шек спи ра?

При ли ком са ста вља ња ан то ло ги је Не се би чан му зеј, 
ни сам ни слу тио, на по чет ку да ћу по ста ти вре ме ном та-
оц јед ног де ла у на ста ја њу и јед ног ла ви рин та са то ли ким 
за мр ше ним мрач ним ход ни ци ма и при ли ка ма. Ја ни сам же
лео да пра вим не ку сво ју ан то ло ги ју са ма ка за ма у ру ци. 
Пре гле дао сам на сто ти не и сто ти не пе снич ких ан то ло ги ја 
на ста лих у 20. ве ку у срп ској по е зи ји, из гу био мно го ме
се ци, чак го ди не! Та ко ми је до ру ку до шла и књи га У хра-
му уста ла ца: из бор ро до љу би ве по е зи је Ду ша на Чо ло ви ћа 
(Зи пус, Београд 1995, 296 стр., 24 цм, еди ци ја „Ора шац у 
про шло сти и да нас“).*

Чо ло вић је, да не ду жим, од Ива на В. Ла ли ћа ода брао 
4 пе сме: „1804, Ша пат Јо ва на Да ма ски на“, „До ка зи“, „Као 
мо ли тва“, „За ви ча ји“. Ле пе пе сме, до бри при ме ри.

У ства ри, ода брао је – 5, ако ра чу на мо да је на по
вла шће ном ме сту сво је па но ра ме, на кра ју, пре штам пао у 
це ли ни и пе сму „Пла ва гроб ни ца“ – не Ми лу ти на Бо ји ћа, 

*) Не по сре дан по вод за об ја вљи ва ње овог збор ни ка, или па но ра ме, је 
ве ли ки „до га ђај на ше исто ри је, 190 го ди на Пр вог срп ског устан ка 
у Ора шцу 1804“ (5). Чо ло ви ће ва па но ра ма има прак тич но 3 де ла: 
у пр вом су при ме ри ро до љу би ве по е зи је (36 пе сни ка); у дру гом 
про за (при ме ри ро до љу би ве про зе 3 пи сца), и у тре ћем: књи жев
на кри ти ка 3 ауто ра: Че до мир Мир ко вић, „Ро ман Вер ник До бри це 
Ћо си ћа“, Ђор ђе Ђ. Ја нић, „Сло бо да злат на“ и Алек сан дар Јо ва но
вић, „Крв ипак ни је во да. Над пе смом ‘Пла ва гроб ни ца’ Ива на В. 
Ла ли ћа“).
Пе сни ци у овој Чо ло ви ће вој па но ра ми су пред ста вље ни са по 4, 3 
или 2 пе сме. Ови пе сни ци, овим ре дом: Љу бо мир Си мо вић, Ми
о драг Па вло вић, Сте ван Ж. Ра ич ко вић, Бра ни слав Пе тро вић, Ма
ти ја Бећ ко вић, Сло бо дан Ра ки тић, Иван В. Ла лић, Рај ко Пе тров 
Но го, Дра ган Ко лун џи ја, Алек Ву ка ди но вић, До бри ца Ерић, Зо ран 
Ми лић, Ра до мир Ан дрић, Гој ко Ђо го, Дра го мир Брај ко вић, Да
рин ка Је врић, Љу би ша Ђи дић, Ми лан Ком не нић, Ду шан Чо ло вић, 
Бра ни слав Бо јић, Адам Пу сло јић, Да ра Се ку лић, Ма ној ле Га ври ло
вић, Зо ран Ко стић, Пре драг Бог да но вић Ци, Мо ма Ди мић, Ђор ђе 
РЖа ди шић, Ти о дор Ро сић, Да рин ка Ву чи нић, Дра ган Жи гић, Ире
на Це ро вић Џа мо ња, Бра ти слав Ми ла но вић, Ми ло сав Кне же вић, 
На де жда На да Па вло вић, Бра ни слав Цвет ко вић Ви тић, Ми лан С 
Ко со вић…
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не го Ива на В. Ла ли ћа, сво је вре ме но об ја вље ну у Књи жев-
ним но ви на ма (1989).

Да од мах ка жем – ова Чо ло ви ће ва па но ра ма је мо гла 
без те Ла ли ће ве пе сме и мо жда и без тог Јо ва но ви ће вог 
на ги ња ња…

1
При зна јем, ка да сам пр ви пут све то про чи тао, ре а го

вао сам у се би на уоби ча јен на чин. Пра вио сам се као да 
ту књи гу ни сам ни кад ни ви део, ни про чи тао, јед но став но 
вра тио сам је на по ли це да ску пља пра ши ну. Та квим књи
га ма је вре ме ном то до су ђе но. Али при ли ком по вре ме них 
ре ви зи ја би бли о теч ког фон да, вра ћао сам јој се, као и сто
ти на ма дру гих, и по ми шљао да на пи шем по не што по во
дом ме ста ко ја сам под ву као у тзв. Јо ва но ви ће вом ту ма
че њу и Ла ли ће вом мр ша вом по ду хва ту. Сва ка ко, Крв ипак 
ни је во да, а мно ги чи та о ци Бо ји ћа по нај ви ше пам те по пе
сми „Пла ва гроб ни ца“. Ла лић је, на рав но, по зај мио на слов 
од Бо ји ћа, о ко јем је Ви на вер ра зум но пи сао, јер они су се 
ви ђа ли и раз го ва ра ли, Бо јић је во лео да раз го ва ра о ве ли
кој по е зи ји и ве ли ком пе сни ку, ако се не ва рам.

Да ли би то Бо јић вре ме ном по стао, да га ни је пре ра
но угра би ла тра гич на суд би на? Те шко је од го во ри ти на то 
хи по те тич ко пи та ње. У пр вом и дру гом из да њу ан то ло ги
је Не се би чан му зеј Бо ји ћа не ма, из јед ног са свим ра зу мљи
вог раз ло га, али од тре ћег до осмог Бо јић је при су тан. Са 
две пе сме, „Пла вом гроб ни цом“ и „Ре ли ги јом“. Да би на 
кра ју, т. у 8. из да њу оста ла са мо пе сма „Ре ли ги ја“.

2
Мо же те ли ви про гу та ти ово: „Оно што је ура дио Иван 

В. Ла лић у ‘Пла вој гроб ни ци’ (об ја вље ној 1989, упра во 
у Књи жев ним но ви на ма), из у зет но је у по сле рат ној срп ској 
по е зи ји. Сво јој пе сми он зај ми не са мо на слов и пе снич
ку ор га ни за ци ју (по чев од бро ја стро фа у пе сми и пе снич
ког рит ма до пре у зи ма ња чи та вих сти хо ва, по лу сти хо ва и 
пе снич ких ис ка за) од знат но ста ри је и по зна ти је Бо ји ће ве 
пе сме (об ја вље не 1917). Тач ни је, пр ви сти хо ви у стро фа ма 
Ла ли ће ве пе сме нај че шће су пре у зе ти из Бо ји ће ве ‘Пла ве 
гроб ни це’ (по не кад с на по ме ном ка ко ре че пе сник, че шће 
без ње), а на ред ни нај че шће тре ћи и че твр ти, при па да ју 
Ла ли ће вом пе снич ком су бјек ту“?

Ја не мо гу.
Не па да ми на па мет да на пи шем да је то нај од

врат ни је сме ће тзв. офи ци јал не, зва нич не, би ро крат ске 
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књи жев не кри ти ке, ре ћи ћу не што бла же: глуп хва лид бе ни 
кли ше, ко ји ће до ћи гла ве овом чо ве ку ако га се не ока ни!

3
Ко ја је пе сма умет нич ки ве ро до стој ни ја и бо ља, пр ва, 

Бо ји ће ва „Пла ва гроб ни ца“, или по то ња, пе сни ка ко ји је 
во лео да опо на ша, и ко ји је, то мно ги за о би ла зе да на по
ме ну, био од ли чан пре во ди лац, ви ше не го обра зо ван чо
век, из умет нич ке фа ми ли је, али – пе сник ко ји ни је оства
рио Бо ји ћев сан (оно о че му је Бо јић во лео да го во ри са 
Ви на ве ром кад су се ви ђа ли)?

Пу сти мо ми го спо ди на Јо ва но ви ћа не ка при ча сво ју 
при чу, и по гле дај мо чи ње ни ца ма у очи: у „Пла вој гроб ни
ци“ Ми лу ти на Бо ји ћа, твр дим, не ма ни јед ног сти ха Ива на 
В. Ла ли ћа. У пе сми са истим на сло вом Ива на В. Ла ли ћа 
има ви ше аутен тич них сти хо ва Бо ји ћа. То је очи глед но 
сва ком ко је про чи тао обе пе сме.

Шта је, да кле, у Ла ли ће вој спо ме ну тој пе сми, то што 
је!! – „из у зет но је у по сле рат ној срп ској по е зи ји“? То што 
зај ми од пе снич ког прет ход ни ка, ди рект но, нај ди рект ни
је? То се дру га чи је у ли те ра ту ри зо ве, и не за слу жу је на
ро чи ту по хва лу.

Зна мо ка да Бо јић сво ју пе сму ства ра и об ја вљу је. Ла
лић сво ју пе сму об ја вљу је кра јем осам де се тих го ди на ми
ну лог ве ка. „Иако са гле да ва исто ри ју из јед не са свим дру
га чи је пер спек ти ве (ко ја се, на жа лост, ових да на су ро во 
по твр ђу је), Ла ли ће вој пе сми ни је свој стве но јед но смер но 
обе сна жи ва ње (ни ти пра вље ње ин вен та ра ње го вих за блу
да): она је му кла и там на ис по вест по је дин ца ко ји у сво
ме пам ће њу чу ва јед ну од нај зна чај ни јих хе рој ских по е ма 
сво га на ро да и пе ва је на ме сту ње ног на стан ка“ (Јо ва но
вић, нав. текст, 286).

Офи ци јал на, зва нич на, би ро крат ска књи жев на кри ти
ка ода је се на сва ком ко ра ку… Ла лић пе ва сво ју пе сму на 
истом ме сту на ком и Бо јић, али у Ла ли ће вим сти хо ви ма 
„Ни шта од оног што Бо јић пе ва!“ твр ди Ј. Тач но. „И не са
мо да се пре део из ме нио, отр цао и за бо ра вио оне ко ји су 
за у век оста ли у ње му, не го и по том ци као да не ма ју ви ше 
раз ло га за пам ће ње. Све због че га су пре ци ги ну ли, мо ра-
ће по но во да осва ја ју њи хо ви по том ци“, пи ше Го спо дин Ј. 
ина че про фе сор на уни вер зи те ту. У по зна том су ге стив но 
ху шкач ком сти лу…

Мно го шта је не спрет но ре че но у овом по ку ша ју 
ту ма че ња.
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4
Јо ва но вић је офи ци ја лац ко ме не вре ди ве ро ва ти на 

ре чи. Јер кад ка же „Ла лић ис пи ту је Бо ји ће ву пе сму кроз 
при зму соп стве не по е ти ке… Ре зул та ти до ко јих до ла зи су 
из у зет но за ни мљи ви“ (288), шта то зна чи? Јед но оп ште 
ме сто?

Или ово: „Смрт је за Бо ји ћа из у зе тан чин у из у зет ним 
окол но сти ма ко јим се ду го де лу је на бу ду ћа вре ме на и до
га ђа је, док је за Ла ли ћа смрт са став ни, не кад и је ди ни при
мет ни, део сва ког тре нут ка, при сут на у сва ком чо ве ко вом 
чи ну и про сто ру ко јим је окру жен.“ Шта то зна чи? Ко рак 
ко ји је овом при стра сном ту ма чу и за ро бље ни ку хва лид бе
ног кли шеа по тре бан да би по твр дио по но во но во јед но ба
нал но оп ште ме сто: „Ла ли ће ва ‘Пла ва гроб ни ца’ је сво је
вр сно лир ско ту ма че ње по зна те Бо ји ће ве пе сме. Убу ду ће, 
по све му су де ћи, те шко да ће мо ћи да се го во ри и пи ше о 
пр вој ‘Пла вој гроб ни ци’ без при зи ва ња по ру ка дру ге. Про
це си у књи жев но сти су увек, бар, дво смер ни: без Бо ји ће ве 
пе сме не би би ло Ла ли ће ве, али ни ста ри ја пе сма ви ше не 
мо же да оста не иста на кон на стан ка мла ђе“ (288).

5
Бо же, ка ко је му дар овај чо век! Ша лу на стра ну, ме

не ће уве ри ти у то оди ста, ако се уве рим јед ног да на да се 
за и ста окре нуо не ким дру гим по сло ви ма, уно сни јим и за
ни мљи ви јим. Мер кан тил ни јим.

Уза луд но је Ла ли ћа – на ме та ти, по сва ку це ну, свим 
сред стви ма, па и у овом слу ча ју, као пе сни ка сра змер не 
ори ги нал но сти. Хо ће ли Ива на В. Ла лић по твр ди ти ге не
ра ци је чи та ла ца ко је до ла зе, што се је ди но ра чу на кроз 
вре ме, то ми љу ди да на шњег вре ме на, не мо же мо зна ти. 
Мо же мо на га ђа ти.

Не што дру го је са свим из ве сно: мно ге су прет ход не 
ге не ра ци је чи та ла ца чи та њем већ по твр ди ле Бо ји ће ву нај
по зна ти ју пе сму.

Ко ју сам ја, исти не ра ди, из о ста вио из 8. изд. Не се бич-
ног му зе ја, а оста вио пе сму „Ре ли ги ја“. Се ћа те ли се те Бо
ји ће ве пе сме?

Не! Не дај те уму да да го спо дар бу де!
Он се све му сме је са тан ски и страв но
И рас пар чан блу ди по пут го ле лу де
И раз др љив мр це це ри се огав но…

Бо јић је умро тра гич но и пре ра но; ње го ва ми сао се 
ни је за вр ши ла Бо гом. На про тив. Пре не ко ли ко го ди на 
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пи сао сам кри тич ки о Ла ли ћу, по во дом јед не од ње го вих 
пре хва ље них књи га – то се мо же ви де ти у пр вом из да њу 
књ. мо јих есе ја Умет ност ма хо ви не.

6
Ла лић је мо гао пи шу ћи сво ју „Пла ву гроб ни цу“ да 

опро ба се бе, да се ма ло так ми чи са мр твим пе сни ком, да 
по ку ша, да про ве ри „са вр ше ност“ спо ми ња не бо дле ровске 
„ме то де“, ко ја би се са то ја ла у то ме да сро чи пе сму „исте 
ду жи не, истих стро фа, до сад не као би ло ко ја по зна та па
три от ска или хе рој ска пе сма“. Ко ли ко је у то ме ус пео? Да 
ли је уоп ште ус пео? Мо гу ли се са би ра ти или од у зи ма ти 
ба бе и жа бе? Да ли се у сво јој „Пла вој гроб ни ци“ Ла лић уз
ди гао до из ве сне, не до бо жан ске нео се тљи во сти?

7
На пи са ти та кву про из вољ ност: „ни ста ри ја пе сма ви

ше не мо же да оста не иста на кон на стан ка мла ђе“, мо же 
са мо – на ме тач.

Ту мач то не би мо гао.
Има јед на Си о ра но ва ми сао ко ју ћу по но во ци ти ра ти: 

„‘Из во ри’ не ког пи сца, то су ње го ви сти до ви; ко их не от
кри ва у се би, по све ћу је се пла ги ра њу или кри ти ци.“

Пра во јој је ме сто ов де.

(3. фе бру ар 2011.)

Извор: Јединствено Сазвежђе: https://sites.google.com/site/
zavetineagregat/casopisizavetina/beleskeoplagijatu

https://sites.google.com/site/zavetineagregat/casopisi-zavetina/beleskeoplagijatu
https://sites.google.com/site/zavetineagregat/casopisi-zavetina/beleskeoplagijatu
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Са зве жђе ЗА ВЕ ТИ НЕ ве ру је у свет ко ји на ста је, у оне 
ко ји до ла зе…

По сле рат на ли те ра ту ра срп ска, ства ра на то ком чи та
ве дру ге по ло ви не XX ве ка, још се др жи чвр сто на из глед 
са мо у на мет ну тим и про ма ше ним, ди ри го ва ним исто
ри ја ма књи жев но сти и тзв. оба ве зној лек ти ри за сред ње и 
основ не шко ле, али не мо же из бе ћи суд би ну на мет ну тих 
ства ри, и она се на ги ње над без дан, ко ји се отва ра за све 
што је за ста ре ло, кад се по ја вљу ју но ве иде је, а пре све га 
не из бе жни та лас но вих кри ти ча ра над моћ не ства ра лач ке 
ини ци ја ти ве… Ов де се отва ра по ли гон за те шко ар га то ва
ње и це па ње па ње ва, ка ко би ре кла И. Се ку лић. Но ва ге не
ра ци ја умет ни ка, ства ра лач ких лич но сти, ов де има при
ли ку да из ло жи по ру зи и рас крин ка ва њу сва ку не и сти ну и 
ду го веч ну лаж. Већ од пр вих по сто ва, об ја вљи ва ће мо тек
сто ве оних пи са ца ко ји ма су убе дљи вост и ар гу мен то ва
ност ја ча стра на, без об зи ра на доб или вер ску, по ли тич ку 
и на ци о нал ну при пад ност. Ша љи те нам сво је тек сто ве, али 
гле дај те да не бу ду пре ду ги… Ако се до пре го ди ну или две 
чи ни ло да у са вре ме ној срп ској књи жев но сти је два да има 
не ко ли ко пи са ца ко ји се јав но и ар гу мен то ва но за ла жу за 
не из бе жна пре вред но ва ња, за ко ја се пред Дру ги свет ски 
рат за ла гао и В. Ву јић, да нас број лич но сти кри тич ке ори
јен та ци је ра сте, по ве ћа ва се. Но ви кри ти ча ри до ла зе из 
нај не о че ки ва ни јих пра ва ца, и при род но је да из њих до
ла зе, с об зи ром у ка квом се дру штву жи ве ло и гу ши ло и 
оне му гу ћа ва ло… И да нас срп ску кул ту ру и књи жев ност 
са пи њу из ве сне те не ден ци је ко је би се мо гле опи са ти као 
де ло ва ње „жи вих вам пи ра“. Да, има их, још увек: жељ ни 
су све же кр ви, на рав но… Но ва и не у стра ши ва књи жев на 
кри ти ка, ко ја се огла си ла пре са мо не ко ли ко го ди на у јед
ном од бе о град ских књи жев них ча со пи са, на о ру жа ла се 
до брим гло го вим оруж јем, али и фак ти ма оп штег за ко на, 
као и уве ре ња, да за пра ву књи жев ну кри ти ку не ма ни ка
кве спо ља шње стра не, ни ка кве огра де ни окру жа ва ња, што 
је за тва ра! Кључ за сва ког пра вог и по у зда ног кри ти ча ра је 
ње го ва ми сао. Он има, не са мо др жач ку моћ јед ног Скер
ли ћа, већ не што дру го, дру га чи је, ка ко би ре као Емер сон, 
иде ју ко ја сва ње го ва де ла и по сту па ња ква ли фи ку је. Он 
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ће се про ме ни ти на бо ље са мо, ако му се по ка же иде ја ко ја 
је моћ ни ја од ње го ве. Жи вот уоп ште, а пре све га чо ве ков, 
је круг, ко ји се сам од се бе ши ри. По ла зе ћи од јед ног са
свим ма лог кру га, раз ви ја се из ван се бе, у но ве и све ве ће 
кру го ве, у бес крај. Жи вах не и ја ке ду ше про ва љу ју пре ко 
кру го ва, чак и ка да су од бе то на! Дух не тр пи за тва ра ња и 
огра ни ча ва ња. За пу ши те је дан из вор или вре ло ов де, из би
ће на дру гом, тре ћем, де се том ме сту, још ја че…




