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Београд 2013.

„ЉУД И МЕСЕЧЕВЕ СВЕТЛОСТИ“
Почетком XX века, руски писци, песници и философи
формирали су покрет који је садржавао идеју симболизма.
Та идеја издвајала их је од осталих покрета. Учесници по
крета више су волели да кажу како је то посебан начин жи
вота, а не неки уметнички метод или философски систем.
Један од главних проблема симболиста био је проблем
пола. Први ко је са својим јединственим стилом поставио
пол као интелектуални проблем који треба разматрати
у виду читања и писања био је Василиј Розанов. Његова
особеност била је та што је излагао своје еротске фанта
зије, не да узбуди, него да запањи читаоц
 а. Поседовао је
невероватан књижевни дар који му је омогућио да у своје
књиге унесе спознања до којих се тешко долази. Розанов је
обоготворио пол, зашао је у проблем пола и све то записао
у једној књизи која оставља неизбрисив и прогањајући ути
сак на читаоца и која има необичан назив: Људи месечеве
светлости (Метафизика Хришћанства). То је књига после
чијег читања свако постаје упознат са проблемом пола, не
остајући индиферентан према себи и другима јер после
ове књиге свет и људи се гледају другим очима.
Мора се узети у обзир и то да је Розанов ову књигу
писао са малим примесама острашћености, јер он сам је
имао проблем са самим собом. Код њега пол не вуче ка
разврату, нити ка инцесту, већ га једноставно вуче ка поро
дици, која је њему била највећи проблем. Главни адут ње
гове острашћености непотпуног решења породице, било
је повезано са његовим личним животом. Први брак који
је завршен разводом имао је са бившом љубавницом До
стојевског, која га је много намучила, тако да касније није
могао да склопи црквени брак са другом женом са којом
је живео у срећи и љубави. Ово су подаци који се могу са
знати од њега јер све што је писао прожето је запањујућом
искреношћу. Његова мисао је откровење најинтимнијег
кутка свога бића, не покушавајући да се сакрије иза ре
чи. Розанов претура по „доњем вешу“ интересујући се за
„домаће ствари“, како би проникао у дубину људске душе.
Стари Завет га привлачи више од Новог Завета. То је
антиномија пред којом стоји Розанов, где се он одлучује
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за благослов сваке људске радости прожето страшћу и за
библијско преобиље стада и добара овога света. Розанов је
психолошки био јудофил, али је политички иступао као
„антисемит“…
Извор: http://www.vidovdan.org/arhiva/print481.html
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ЈОШ УВЕК НИЈЕ КАСНО
(Инициј ат ив а од пре пет год ин а)
Ново удружење писаца? Постојећа удружења српских
писца заслужују критике, али: ко је овде спреман за ту вр
сту отворене јавне критике? Можда неколико појединаца
тек? Не чини ли вам се да свако од постојећих удружења
има своју управу налик на какав политбиро? Ако грешим,
ако су ове речи претеране, покажите и докажите… Погуб
не су последице ћутања и прећуткивања појединих писа
ца, далеко од свих режима. У српском друштву, култури,
књижевности, реална и стваралачка књижевна критика
нису омиљене! Баш зато, у свим постојећим удружењи
ма српских писаца има превише чланова, а у понеким то
лико, као да је реч о каквим клубовима филателиста или
каквих љубитеља поезије! Било би добро да сва постојећа
књижевна удружења објаве списак својих члановима са
неопходним био-библиографским подацима, како би се
утврдило колико на тим списковима има „мртвих душа“.
То за почетак.
Иницијатива беог радских ЗАВЕТИНА вредна је па
жње. Текст Основ нека врста Правилника или Статута јед
ног новог удружења независних писаца, пре свега слобод
них људи, може бити временом оживотворена. Данашња
удружења српских писаца сувише су подељена, затворена
у себе. Колико су по мери живих писаца? Колико уопште
писци чланови таквих удружења смеју да се јавно огласе а
да не прођу без извесних последица? Уопште, Иницијати
ва ЗАВЕТИНА, покренута пре непуних 8 година вреди да
буде оживотворена. Како ће се то ново удружење писаца
звати, то се може временом одредити. Добро је да се чује
што више мишљења независних писаца, и за и против, али
аргументованих. Можда ова Група може успети у оснива
њу једног новог удружења писаца, које би било по мери
писаца, времена, и стварних потреба и могућности српске
културе и књижевности? Шта би се добило Новим удру
жењем писаца? Доиста, шта се добија стварањем новог
удружења српских писаца? Знамо ли колико их тренутно
уопште има? Колико чланова имају укупно? Можда ви
ше од три хиљаде регистрованих чланова? Зар није прече
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отпочети посао ревизија, вредновања и превредновања?
Треба да се боримо за стварање и поштовање вредности.
Када су вредности несумњиве, зар је важно колико има
удружења? Довољно би било и само једно удружење срп
ских писца, када би његов стожер биле вредности. Тако да
би ова Група морала прво да се бори за откривање и по
штовање несумњивих вредности…
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Тем ат пос већен Сазвежђу ЗАВЕТИНА
Какво је стање књижевних часописа и листова, штам
паних на папиру, данас у Србији? Колико је листова, часо
писа који се ишчекују са нестрпљењем и гутају од корица
до корица? Зар није много више оних који су својеврсни
мутанти транзиције? Када је све то започело и докле ће
трајати то својеврсно мутирање и митарење чудовишта?
Има ли уопште излаза из овог мрачног тунела дана
шњице? Ко га оличава?
Ко у ствари овде представља ону другу, непознату,
придављену Србију?
Види ли се на хоризонту мртвог мора нека светлост у
даљини?
Ко је окренут будућности, ма како она била
застрашујућа?
Чији су, одиста, прозори отворени, да се кроз њих мо
же видети далеко, далеко?
Мени се чини, не од јуче, да нека новина, ведрина,
уравнотеженост и чежња према ренесансним поднебљима
и духовима, зрачи кроз широм отворене, стооке прозоре
ЗАВЕТИНА…
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Сазвежђе ЗАВЕТИНЕ

Јединствено Сазвежђе од стотинак сајтова,
блогова и других интернет локација
уз подршку WordPress-a, Goog le-a, My Opera-e

КАПИЈА
Сaзвежђа З
Јединствено Сазвежђе
https://sites.google.com/site/zavetineagregat/
ЗЕЛЕНИ ДУЋАН
https://sites.goog le.com/site/zavetine2012/our-company
КОГИТО КЛУБ
https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/
Библиотека ПРЕТЕК I
https://sites.google.com/site/bibliotekaalas/
Златни Расуденац
http://zlatnirasudenac.wordpress.com/
Ренесанса
http://principova.wordpress.com/
Васељенске новине
http://m950.wordpress.com/
Канал ЗАВЕТИНЕ
http://www.youtube.com/zavetine/
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(Акад ем иј а алхемије)… ОКРУГ ПАУЧИНЕ,
СМЕТ ОВ И ПРАШИНЕ / Белатукадруз
Капија
Да бисте могли да идете даље, да идете уопште, поку
шајте да прођете кроз ову необичну капију. Јер, у Другу,
непознату, потиснуту и скоро придављену Србију, или свој
завичај, једино тако можете стићи. Дакле, пођите, поку
шајте да прођете!
Ако сте прошли, заиста, ево шта ћете прво угледа
ти. Загледајте се добро и запамтите овај Заштитни знак
(иницијал)…
Стоји усамљен као ретки храстови, Записи. Посвеће
на дрвета. Пођете ли још мало, видећете завесу од пљуска.
То је, тек, претходница хиљадугодишњих пљускова…
Двехиљадугодишњих…

ЛЕПО И НОВО?
Све је друкчије него што се чини. У овој својеврсној
и још неописаној зони сумрака једва се назире Зона пре
ливања. Све што је на Земљи оцртава се на Небу у сутон.
Загледајте се у небо док залази Сунце. Удубите се у облаке;
и видећете на небу – мора и планине које сте запамтили,
реке, ушћа и заливе… Проверите. Постоји трећа димензи
ја; постоје тродимензион
 алне слике, али их не може свако
видети… Пробајте…
ДРУГИ ЖИВОТ КЊИГЕ ТАЈАНСТВЕНОГ ПИСЦА (о злату
и бакру источне Србије). У Паризу је 1907. године, у изда
вачкој кући „Дино и Пино“, објављена књига Душана Јова
новића Злато и бакар источне Србије (Serbie orientale – or
et cuivre). Преведена је на српски и објављена тек децембра
2001. године. Ни до данас није утврђено ко је Душан Јова
новић, аутор јединствене књиге о рудном благу Србије. Ру
дарски инжињер? Масон? Учесник Мајског преврата 1903.
године? Има индиција да је аутор био жив 1941. године,
јер је сачуван примерак са посветом његовој рођаци из те
године. Јовановић наводи, у својој књизи, да је Србија 14.
века имала сто рудника злата и сто рудника сребра! Књига
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има четири дела. У првом Јовановић представља историју
рударства од праисторијских времена. Он сматра да рим
ски походи на крајеве око Дунава нису имали други циљ
осим освајања ове области. Ово мишљење поткрепљује
политичком картом Римског царства са границама које
опасују провинцију Дакију и Мезију. Јовановић прецизно
анализира римске путеве и указује на логику њиховог кре
тања, блиско повезану са рудним богатствима. У остала
три дела књиге, „Геологија“, „Минералогија“ и „Експло
атација“, аутор прави својеврстан и јединствен геолошки
путопис, обилази локалитете који у себи садрже наслаге
злата и бакра. Велика вредност књиге је и у томе што су ти
локалитети и данас златоносни… Књига је вредна и за да
нашње генерације, и због непознатих фотографија из овог
подручја… Књигу (у преводу Мирјане Петровић) објави
ли су Српско друштво за историју наук
 е и САНУ, уз помоћ
Међународног скупа Мајдан арт…
(Одломак из Јовановићеве књиге): ДЕЦА БЕРУ ЗЛАТО.
(Подручје Русман–Гиндуша, масив који полази од Ша
шке, Рудне главе и простире се према југу, преко Црнајке
и Танде, да би нестао испод кристалних шкриљаца и креч
њака у околини села Лука. Потоци који се спуштају са тог
еруптивног масива обилују златоносним песком. После
великих киша деца из тамошњих села обилазе све јаруге и
БЕРУ злато. Када смо априла 1905. године обилазили сон
дажне радове око Беле реке, учествовали смо у сличној
ЕКСКУРЗИЈИ и могли смо видети децу како доносе ситна
зрна злата која су се после кише нашла у једној сувој ја
рузи. Киша беше опрала површину стеновите подлоге, от
кривајући тако златна зрнца…
ЖИВОТ У ТРИ ВЕКА. Кратак новински чланак објављен
је у истом броју новина, као и вест о другом животу књи
ге тајанственог писца. Стојна Војиновић, из Ракове Баре
код Кучева, рођена је 1. маја 1894. године, тј. рођена је
три, четири године раније, пошто није исте године прија
вљена. Њен први муж Станоје Жумареће био је неваљао,
распродао је богато наслеђе. Бекрија, женскарош, коцкар,
робијаш. Да би на крају живота продавао на вашарима ЦР
ВЕНУ ВОДУ (клакер). На самрти јој је забранио и запретио
да не сме да се уда за Милана Српцана, који је од њих от
купио сву њихову имовину. Није га послушала: удала се за
богатог супарника. Једина тешкоћа дописнику листа би
ла је наглувост баба Стојнина. Понудила је дописника ви
ном ОТЕЛО; грожђе је, што рађа испод стрехе, по старом

влашком обичају, наменила мртвима: најпре свом првом
лоли Станоју…
Јунаци низа мојих књига (романа) родом су из ових
крајева. Одрастао сам у њима, берући, као и моји преци,
злато. Поседовали смо речно острво, не велико, ни десетак
ари, на чијој је северној страни био пешчан спруд са фи
ним светлуцавим песком пуним љуспица злата и пирита.
На неколико корака од тога спруда био је дубок вир, наша
плажа… Ту се најинтезивније одвијао живот првих мојих
двадесет година… Више смо, као деца, волели дивне и дуге,
незаборавне летње дане, пржења на врелом песку, роње
ња у зелене дубине вира и ваљање у плитким глибовитим
барама, у којима би вода прокључала на високим летњим
температурама, него злато. Оно се лепило за наша тела, и
ми смо га спирали са себе, као блато, прљавштину…
Сви људи, сви које сам познавао тамо, више нису та
мо. Већина се преселила на гробље. Мишљеновац који сам
ја упамтио, лежи сахрањен на гробљу у ПОТОЧИЋУ. У то
сам се уверио око Божића 2002. године. Пре непуне две
недеље. Нису тамо само моји дедови и прадедови, бабе
и прабабе и чукунбабе по оцу, него и по мајци, и многи
други, фамилије и фамилије и бројна родбина… Роман
полази одатле, од гробља и смрти… Мајка моје мајке –
баба Мица – сахрањена је, пошто више није било слобод
ног простора на гробљу, у свом винограду – калему: крај
гробља. Сахрањена је у 73. години. Сазнао сам за њену са
храну накнадно, тек после сахране. Исто тако је било и са
прабабом Џаном: јавили су ми, тек кад су је сахранили…У
тај виноград ме је, мој ујак, као дечака, често водио да бе
ремо сочне гроздове. Око Божића 2002. године више није
било ни трага од винограда – калема. Само снег, блештав
снег скоро до колена, и гробови, гробови…
У збиљи, постоје само две фамилије – најближе крвно
сродство – моја болесна сестра – ћерка покојног стрица
Животе и њени потомци, и Ујакови, али родбински одно
си никада не беху усклађени, ваљани. Када ми је сестра
од стрица последњи пут телефонирала, писала? Када је то
учинио Ујак? Мора да је било пре нове ере, кад не могу да
се сетим?…
(Одломци из књиге Метла дрвене Марије, 1–2, Београд
2002, Мобаров институт – ЗАВЕТИНЕ)
Видети више: http://kamenipecatneolita.wordpress.com/
2011/08/10/центар-з/
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Извор: Академија алхемије: http://akademijaalhemije.
wordpress.com/2011/08/10/округ-паучине-сметовипрашине/
Категорије: Из библиофилских издања, Мит и поезија,
Стваралачка иницијатива, или тешко доступних издања
Белатукадруза
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ЗАВЕТИНЕ Avatar
(Стваралачка иницијатива)
Сазвежђе ЗАВЕТИНА је показало и доказало да се мо
же опстати и као алтернативни, неофицијелни издавач,
немонополски, невладин, ненаметачки, а да се при то
ме не буде у опакој власти једног узаног или ширег круга
ограничених визија…
ЗАВЕТИНЕ (познате и као „Мобаров институт“, тзв.
„Алтернативна“ или „Пишчева издања“) покренуте су са
вером да су часописи и књиге вечни новац, светски ка
питал. То је девиза Едиције ЗАВЕТИНА, београдских ЗА
ВЕТИНА, које су покренуте 1983. године. ЗАВЕТИНЕ су
опстале више од четврт века без ичије помоћи, пре свега
без помоћи и СФРЈ и СР Србије. Белатукадруз (М. Лукић)
основао је и објављивао неколико књижевних часописа
(Заветине, Дрво живота, Уметност махагонија. Трећа Ср
бија, Идентитет, Посебна породична заветина, Алманах за
живу традицију, књижевност и алхемију и Велику магазу).
Успео је да објави на стотине бројева споменутих часопи
са, истина у тиражима невеликим. Али: домет штампаних
ствари у ограниченим тиражима је – ограничен. ЗАВЕ
ТИНЕ су, из тога гета малих тиража, изашле захваљујући
интернету…
То јест Сазвежђу ЗАВЕТИНЕ.
То Сазвежђе има преко стотину прозора – отворених
прозора. Кроз њих можете погледати и далеко унапред
и далеко уназад, горе према звездама, и доле, где зјапе
понори и бездани уметности и противуречности једног
друштва.
Захваљујући Сазвежђу ЗАВЕТИНА – својеврсној Зони
преливања – где се различитост европских нација и кул
тура, књижевности, уметности укршта, преплиће, ствара
јући нешто много боље што Србија, Европа и свет до сада
нису имали… – локације овог Сазвежђа су постале веома
популарне и посећене.
У намери да потпомогне очување живе традиције,
књижевности и алхемије, антропологије, упоредне рели
гије, старог и новог балканског наслеђа, општекорисног за
све слојеве српског друштва, Европе и човечанства, искон
ске културе, националне, европске и светске, Сазвежђе је
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на светској мрежи организовало утицајне агрегате, библи
отеке и промотере, планетарно доступне.
Захваљујући агрегатима Сазвежђа, може се лако и у
свако доба кренути у својеврсни електронски лавиринт
београдских ЗАВЕТИНА, иза којих не стоји ни велики ни
прљав капитал, већ несебичност и неуморност српског пи
сца, антологичара, романописца, уредника, издавача Бе
латукадруза (М. Лукића) и пријатеља.
Додељујући две књижевне награде, „Дрво живо
та“ и „Амблем тајног писма света“, ЗАВЕТИНЕ су зауста
виле опаку и погубну инфлацију књижевних награда у Ср
бији. ЗАВЕТИНЕ су практично морале да се за све изборе
саме. Тако је и стварање и покретање „стоок
 их прозора ЗА
ВЕТИНЕ“ на светској Мрежи део те стратегије борбе и са
моорганизованости у једном свету који је дубоко огрезао у
себичности, наметачком духу и самодовољности.
Сазвежђе је широко отворено свим онима спремним
да припомогну општој обнови народног духа и вредности,
вредновања и превредновања, ширења како класичне та
ко и савремене или модерне књижевности, национ
 алне,
европске, светске, пружајући прилику за стварање и огла
шавање – преко великих књижевних конкурса – великом
кругу даровитих појединаца без обзира на националну,
верску или политичку припадност, људима неоптереће
ним политичким или расним и другим предрасудама…
Књиге и часописи су бољи од пилула. Ако могу музи
ка, мириси, кристали, зашто не би могла да лечи и реч?
Или, барем, добра реч – она из књиге?
Са том идејом група енглеских интелектуалаца отво
рила је у Лондону књижару специјализовану за „библиоте
рапију“. Књижару су назвали „Школа живота“, налази се
у Блумсберију, књижевном центру британске престонице
још од времена када је у тој четврти свој литерарни кру
жок држала Вирџинија Вулф.
Међу члановима пројекта су Ален де Ботон, писац,
Роберт Мекферлејн, професор на универзитету Кембриџ,
Софи Хауард, кустос музеја и галерије Тејт.
Библиотерапија функционише на следећи начин: сва
ко ко има неки проблем (у породици, љубави, на послу…)
може да дође у књижару и изложи га неком од библио
текара. Добиће коферчић са шест књига и „упутство за
употребу“, односно објашњење зашто баш тих шест књи
га треба да прочита. За оне који желе да оду даље са би
блиотерапијом ту је и петомесечни програм разговора о

проблемима свих врста и томе како они могу да се реше
читањем књига. Модератор, писац Сузан Елдеркин, води
разговоре електронском поштом или телефоном, али цео
„курс“ кошта само 50 фунти – око 60 евра – што је несум
њиво много јефтиније од једне посете психоаналитичару…
То је девиза и – Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ.
Статистика посећености „стооких прозора ЗАВЕТИ
НА“, тј. Дефинисаних и препознатљивих интернет-лока
ција на светској мрежи (чак и непотпуна – без провер
љивих параметара за већину сајтова ЗАВЕТИНА (19 веб
сајтова уз подршку Google-a), 2. новембра 2012. године по
казује Стални раст посета…, чак изванредан скок посета!
Мисију Сазвежђа су, коначно, ПРЕПОЗНАЛИ многи
посетиоц
 и, не само стални сарадници ЗАВЕТИНА, него и
читаоц
 и српског порекла из српске дијаспоре. А један од
њих је на свој начин најот вореније и изразио:
„Од кад се родимо учимо да говоримо, помало да раз
говарамо (неко то никад и не научи), не и да живимо, као
да то знамо. ЗАВЕТИНЕ то чине на инспиративан начин.
Како бисмо парафразирали Декарта у наше време: ‘Комуни
цирам, дакле, постојим.’ Али и више од тога. То је ванвре
менски дијалог. Комуницирају они који долазе с онима којих
више нема међу нама, а биће увек то што јесу.“
Зашто расте број посета Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ? Више
има разлога за то. Пре свега, Сазвежђе ЗАВЕТИНА има у
целини узев планетарни домет. Друго – ЗАВЕТИНЕ репре
зентују неофицијелну српску културу и уметност, отвара
јући врата и прозоре који су у Србији и бившим југосло
венским републикама иначе чврсто забрављени. Треће, и
не последње – ЗАВЕТИНЕ, захваљујући пре свега главном
координатору, Белатукадрузу, имају специфичан критич
ни и критички и креативни потенцијал, какав мањка у
посткомунистичким друштвима, али и у оним западним…
Најпосећеније локације Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ (пре
ма мерењу посећености обављеном 2. новембра 2012.
године) су „Златни Расуденац“ (28.745 посета), „Опало
лишће“ (18.131), „Сазвежђе З“ (на Фејсбуку – 13.830), „Ре
несанса“ (11.000), „Канал ЗАВЕТИНЕ“ (филмски канал
на YouTube-у – 10.388), „ЗАВЕТИНЕPress“ (9.712), „ПРО
ТИВОТРОВ“ (8.565), „ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ“ (7.371),
„ЦЈЕЛОМУДРИЈА“ (6.228), „СЕВЕРЦИ“ (4.919), „Едиција
БРАНИЧЕВО“ (4.857), „ЗАПИС LI – Уметност махагонија“
(4.066), итд.
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Приметна је тенденција раста и „Записа“ (посете из
над 1.000 и више!).
ЗАВЕТИНЕ су, тако, напокон, изашле из тзв. Гета ма
лих тиража штампаних издања, и достигле посете о ка
квим се није могло ни сањати пре, рецимо десет година,
или пре тридесетак година, када су покренуте као „Пи
шчева издања“!
Сазвежђе ЗАВЕТИНА је посећено у Србији, и бив
шим југословенским републикама, али и у: САД, Русији,
Великој Британији, Француској, Немачкој, Хонг Конгу, на
Аљасци, у Аргентин, Бразилу, Јужноафричкој Републи
ци, Шведској, Украјини, Летонији, Јужној Кореји, Канади,
Турској, Италији, Нигерији, Холандији, Израелу, Шпани
ји, Пољској, Румунија, Јапану, Украјини, Молдавији… итд.
Преко 300.000 посета на локацијама Сазвежђа ЗАВЕ
ТИНЕ доказују и потврђују да су „стооки прозори“ Сазве
жђа постали далековиди, пожељни, моћнији и од најмоћ
нијих дурбина! Шта је то што привлачи толику посету?
Неофицијелан, недвосмислен став? То што на многим ло
кацијама Сазвежђа посетиоци могу да нађу текстове који
су против сваког илузионизма – и у животу и у књижев
ности? Нећемо избегавати да објавимо негативне, па чак
и сасвим омаловажавајуће коментаре који се односе на
нека објављена дела, под једним јединим условом – да у
тим коментарима – чак и кад су срочени на брзину – има
аргумената. Не једна локација Сазвежђа посвећена је ре
алној стваралачкој критици и разобличавању свих обли
ка перфидности. Беог радске ЗАВЕТИНЕ су дошле на свет
из најнеочекиванијег правца попут аватара (у хиндуизму
инкарнација божанства у људској или животињској фор
ми ради супростављања злу на свету; обично се односи на
десет појава Вишнуа, укључујући и инкарнацију Буде Гау
таме и Калкина – инкарнација која ће тек доћи; ово учење
појављује се у Багавадгити у речима бога Кришне Ајруну:
„Кад дође до пада правичности и успона неправичности,
тада се ја појављујем“, Енциклопедија Британика, А–Б,
Политика – Народна књига, Београд 2005, 10).
Бројке тих посета су, при крају 2012. године већ, зна
чајно увећане. Проверите зашто.

КРАЈ 2012.
СИМБОЛИ И СИГНАЛИ

Саз веж ђе ЗАВЕТИНЕ на ветрометини
(ЗАВЕТИНЕ My Opera) Библиотеке ЗАВЕТИНА
од синоћ поново на мети хакера!
Ко су, у ствари, отимачи неколико веб сајтова Сазве
жђа ЗАВЕТИНЕ?
Неколико Веб сајтова Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ уз подр
шку Google-a онемогућено је од јуче поподне, 21. 11. 2012.
Google налог власника сајта је онемогућен због забележене
повреде услова коришћења услуге.
У чему је ствар?
Понављамо: То су сајтови посвећени савременој срп
ској књижевности, савремени српским писцима.
У чему је грешка? Где је прекршено правило?
Ако је то грешка Google-a, хоће ли бити исправљена?
Више година је уложено у изградњу споменутих веб
сајтова…
Библиот ека ЗАВЕТИНЕ (1)
Библиот ека ЗАВЕТИНЕ (2)
Edition SECTIO CAESAREA. Едиција ЦАРСКИ РЕЗ
ЗАВЕТИНЕ Ново сазвежђе
Видети више: http://my.opera.com/zavetine/blog/show.
dml/56224092

19

*
(ШИБАЊЕ) РЕАЛНА КЊИЖЕВНА КРИТИКА;
ЛУСТРАЦИЈА; ПАМЕТ…
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… Памет је најскупља на свету, а у Србији и међу Ср
бима? Баците поглед на 19. и 20. век и одговорите поште
но себи. Интелектуализам, подсетимо, у филозофији и
теор
 ији спознаје представља схватање на основу којег до
спознаје долазимо интелектом, разумом, а не чулима.
… Колико се Памет цени данас, на почетку 21. века, у
Србији и међу Србима? Ако се нарочито цени зашто се то
лико и још увек непрестано из завичаја, одлива? Ако се не
цени Памет, ако је омаловажена и повучена у поноре глу
пости, безвредности и нестајања, зар није крајње време да
се упитамо, разумљиво, јасно: шта се дешава са српском
Културом, Памећу, Религиозношћу?
Постоји ли права, реална представа о српским инте
лектуалцима и интелигенцији у последњих сто педесет го
дина, рецимо?
Рајс је саветовао Србима: „Држите се само ви, Срби,
оне праве: што можеш данас, не остављај за сутра. И, при
оните! Процветаћете.“
Срби кроз 20. век нису „процветали“. Интелектуалци
друге половине овог века нису дорасли памети и самопре
гору својих дедова, очева… Бирократска интелигенција,
званична, она најзваничнија, помрачила је хоризонт срп
ске културе 20. века.
Размишљајући о Рајсу и доктору Петровићу, Дими
тријевић (2) критички пише:
„И Рајс и доктор, писац дневника, беху у сличном по
ложају док су исписивали најзабринутије своје странице.
На Рајса се после Великог рата у Беог раду нико већ освр
тао није; нису га зарезивали. Глатко су одбијани његови
елаборати. Ни Пашић га није примао. Беше у положају као
и доктор, забатаљен. Као писац дневника у Драгоманцима,
одмах после пробоја фронта, па у Битољу. Надежност про
тиб безнадежности. Да ли та битка беше добијена упркос
прекомерном оном мрцварењу?“
Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/
реална-књ-критика-лустрација/

*
(ИЗ ЗАОСТАВШТИНЕ) АПЕЛ
Када ће и ко основати Архив у оснивању?
И да ли ће?
Покретање једног зборника или часописа, који би се
штампали на папиру најмање 2 пута годишње, у којима би
се објављивали прилози сасвим непознати како најширој
тако и научној јавности, била би добра ствар.
ЗАВЕТИНЕ би могле да се упусте у овај посао високе
културе под условом да их неко и материјално испомогне,
јер штампање – кошта.
… ЗАВЕТИНЕ добијају разна писма подршке, међу
којима има и неколико занимљивих иницијатива за по
кретање једне библиотеке, која би публиковала грађу из
рукописних заоставштина писаца који су прерано преми
нули, којих више нема. Идеја је вредна пажње, могао би да
почне да је остварује неки од наших књижевних или дру
гих института и архива. Међутим, како код нас све споро
иде, ЗАВЕТИНЕ преузимају на себе да покрену и ево по
крећу „Прототип једне библиотеке“, „ЗАОСТАВШТИНА“,
у којој ће бити објављивана разноврсна грађа из рукопи
сних заоставштина. Заинтересовани архиви, институти,
библиотеке, породице, или наследници ауторских права
појединих писаца, или људи добре воље који су нашли и
сачували неки рукопис могу да нам пишу на уобичајену
адресу ЗАВЕТИНА, или путем интернета.
Видети више: Рукописна заоставштина: https://sites.
google.com/site/zaostavstinarukopisna/

*
(ТАЛОГ. Алманах за…) Јесењи број књижевног
часописа Браничево 5–6/2012 (Дух српске
књижевности)
Уз овај избор
Писати о „духу српске књижевности“ без сатиричне
ноте узалудан је посао. О епохи социјализма више говоре
речи које се избегавају од оних које се нашироко злоупо
требљавају. Посматрате ли српске писце афирмисане по
сле 1945. па до данашњих дана пажљиво, почев од Хомера,
као често цитирани сатиричар? Да ли је сено у глави нај
наметанијих песника доста добро послужило Пегазу?
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Зашто овде није дошло до књижевне лустрације, књи
жевних ревизија?
Овај избор је могао бити и три пута обимнији да је
којим случајем издавач имућнији и у милости владајућих
књижевних котерија и других олигархија. Али, и овакав
какав јесте, он је могући подстицај за разговор о једној го
рућој теми, као што је – истовремено – и нека врста огле
дала – текстовима који следе (прилозима писаца, који су
се одазвали).
Зашто тако мало текстова има о духу српске књижев
ности у оквиру српске књижевности?
13. октобра 1943. Бранко Лазаревић записује у свој
дневник следеће редове: Колико је путева, стаза и стази
ца људска мисао прокрчила и направила. Тушта и тма их је
и најразличнијих. Она се мучила за ово пет хиљада година,
и свака мисао је по један пут. Скоро и да их нема два исто
ветна. Сваки већи човек је правио свој пут. Сви они иду од
човека ка човеку и сви су тако различни. По неки пође ста
зом којом је неко већ прошао и, после, одваја се и иде засебно.
Неки су од њих по правцу најмањег отпора, а неки
стрмени и кривудави и камени. Неки иду правце, неки за
обилазно, неки странпутицом, неки равницом, а неки уз
брдо или низбрдо. На некима су тишине, на некима ветро
метине, на некима заветрине. Какав је који дух, такав му
је и друм…
Видети више: http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/
07/31/дух-српске-књижевности-часопис-брани/

*
(ШИБАЊЕ) КАД ЈЕДНОМ БУДЕМ СТАРИЈИ /
Радивој Шајтинац
А задесим се, доконо и провокативно
Пред огледалом, најлепшим местом
за мумлање и цупкање
Одмах ћу отркрити тај одојчета сјај
У оку кад му време подругљиво одсликује
И пријавити се онима који лече предсмртни свраб
Лепу љупку озареност бесмртношћу
С мирисом цимета из малог џепа
Оног
у ком је и сат што послушно откуцава,
Сели време у мошнице и зглобове,
Мислима бели почасна коначишта,

Глача леђа од камене маховине, прсте од воска
Провидно и лагхко,
Крилце мокраћно
Под облаком, седефасто зеленим испљувком
Ког узалуд сматрам да није одоз го већ чиста
Туђа таштина, завист баш у овој соби с огледалима…
Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/
11/24/кад-једном-будем-старији-радивој-шајт/

*
(ШИБАЊЕ) Новинар, по Б. Томашевићу,
и Политика
… Увек су му да пише о некоме други наредили. То је
ламент новинара без лица. Исти је наводно новинар ко
ји упливисано производи лажи, то јест неко ко је управо
стога неслободно биће. Које, рецимо, зависи од воље једне
Весне Рогановић, а њена воља зависи од кабинета неког
министра за културу или неког апаратчика странке. Или
зависи од моћних издавача, попут „Службеног гласника“,
„Архипелага“. Сви су новинари, наводно, неслободни, али
они су управо стога и ту да буду неслободни, да би били
неко кога воде на повоцу. Лаж тако постаје дело неког на
водно непознатог Монструма који не дела у име некакве
подразумеване потребе за истином, ако иста уопште по
стоји, но служи чему год му је „наређено“ да служи. Ма
лограђански новинар је слуга паланачки организоване др
жаве. Мала Србија је у погледу новинарства одувек била
таква, то јест цицварићевска.
Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/
11/23/novinar-po-b-tomasevicu-i-politika/
Елект. верзија: https://zavetine.wordpress.com/2012/07/13/
politikin-dodatak-bosko-tomasevic/

*
(ИЗ ЗАОСТАВШТИНЕ) Уобичајене ујдурме
Политике
… Очигледно да тиражи Политикиних издања пада
ју, из дана у дан, или да је неко ову врсту чланака пору
чио, али зашто? У које сврхе? И тзв историчару „без длаке
на језику“, и споменутој новинарки, много би боље било,
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да су прочитали мемоар
 е принца Ђорђа Карађорђевића,
посебно поглавље „Забрањују ми улаз у двор“, или погла
вље о околностима под којима је ухапшен принц Ђорђе
Карађорђевић…
Добро би било да су, поред свега осталог, понудили и
доказе за нека места у магазину.
Да ли су и тзв. „дворски историчари“ Титова времена
падали на овако јефтин, ћифтински ниво?
Новооснована Фондација „Михаило Петровић Алас“ у
Беог раду поседује интимну преписку принца Ђорђа Кара
ђорђевића, која је скоро век провела на неком од тавана.
Инвентаришући ту преписку, ученика и учитеља, нисмо
наиш
 ли на „тврдње“ изнете у чланку споменутог магазина.
Књиге би, историјске, требало писати, на основу ис
црпнијих истраживања и доказа, зар не?
И новинари и научници би требало да буду опрезнији
у изрицању оцена за које нема доказа. Ако су докази прет
поставке, инсинуације и лажи – зар то може помоћи у ра
светљавању личности и истине?
Нико није света крава и заштићен од истраживања.
Дозвољено нам је да посумњамо у Политику, да се
зачудимо, и упитамо: Шта јој то треба?
Где смо тренутно? Још увек у бесовским вртлозима
20. века?
Упоредите дворско објашњење, штампано у Полити
ци од 3. маја 1925. са чланком „Геј јунаци из српске про
шлости“, штампаном у Магазину Политике 20. фебруара
2011. и изведите закључак сами.
Каква другачија историја! Молим вас, зар није реч
о истој?
Видети више: https://sites.google.com/site/zaostavstina
rukopisna/n-e-k-dh/uobicajeneujdurmepolitike

*
(ИЗ ЗАОСТАВШТИНЕ) У винограду Мих.          
Петровића, Топчидерско Брдо / Павле
Поповић
Анђелија Лазаревићева
I
„Српска књижевна задруга“ имала је потпуно право
не само што је штампала ову књигу него и што је затражи
ла да се напише предговор о писцу. Јер зашто би предговор
морао доћи само код писаца који су чувени и имају своје

место у књижевности? Зар се та пажња не може указати и
младима који нису дошли до гласа а имају вредности? У
посебном случају нашега писца захтев је још више оправ
дан. Писац ове књиге има одиста један леп таленат, и ка
ко изгледа, само су његова изванредна скромност и хучне
прилике у нашој књижевности после рата учиниле да он
до своје смрти остане незапажен. Писац је девојка; то је,
ако се може рећи, разлог више, или бар разлог нарочите
врсте, за овакву пажњу. Девојка је ова и лично заслужила
ту пажњу, по многим лепим особинама које су је красиле.
Уз то, она је кћи једног од наших најбољих писаца. Најзад
она је умрла; према томе, погрешка неће бити велика ако
јој се укаже која част више а ипак по заслузи. Све су то
разлози да се овде да слика њеног живота и рада.
Кћи Л. К. Лазаревића, Анђелија Лазаревићева, рођена
је 3. октобра (по старом) 1885. у Беог раду. На оца здра
вљем, она је од рођења била болешљива. Отац јој је умро
кад је она била једва у шестој години; он се много бринуо
за своју децу…
Видети више: https://sites.google.com/site/zaostavstina
rukopisna/pavle-popovic/uvinogradumihpetrovicatopci
derskobrdo

*
(Алманах СУЗ) Шест Лазаревићевих Скерлића /
Белатукадруз
Бранко Лазаревић, ученик и настављач, Скерлићев,
донекле, писао је о Скерлићу када је умро (мај 1914). То
је био његов први Скерлић. Други Лазаревићев Скерлић
написан је у Берлину, 1924, на позив Српског књижевног
гласника. Трећег Скерлића је Лазаревић написао, опет, на
позив Српског књижевног гласника, у Варшави, 1934. Че
тврти пут је Лазаревић писао о „горостасу наше енерги
је“, у Херцег-Новом, 1963, поводом педесетогодишњице
смрти Скерлићеве, на захтев Београдског универзитета.
По пети пут се Лазаревић усудио да се на свој начин на
ђе, „пред Скерлићевим начином визирања и интуитирања
наше књижевно-историјско-социјално-националне грађе
и мисли свих наших поколења осамнаестог, деветнаестог
и почетка двадесетог века које је и кроз које је и дубоко
раскопао, прокопао, каналисао и кроз једно петнаестак…
Видети више: https://sites.google.com/site/almanahsuz/
poll/prva-srpska-renesansa/nenaslovlenpost
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*
(Алманах СУЗ) P. S. / Белатукадруз
Да ли су српски ренесанс и др Јован Скерлић, који
је у том раздобљу заузимао једно врло, врло значајно ме
сто; нарочито оно професора енергије и будитеља и во
ђе једне омладинске генерације, међу којима је било и врло
бриљатних епигона тог ренесансног доба у коме су цветали
сви цветови, довољно схваћени, схваћени на прави начин?
Одговор је – не. Зашто?… Овакакв какав је, он је био једна
од водећих личности оне наше велике ренесансе 1895–1920,
у којој су биле и тако велике фигуре какве су Иван Мештро
вић, Никола Тесла, Јован Цвијић, Мокрањац, и тако даље и
тако даље до Пупина, Супила, Пашића, Аписа, Живка Па
вловића и, раније поменутих у односу на Скерлића, и било
их је још…
Видети више: https://sites.google.com/site/almanahsuz/
poll/prva-srpska-renesansa/postscriptum

*
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(Алманах СУЗ) Сјај и беда великана                
бирократске књижевности / Белатукадруз
Одустао сам, морам одмах признати, од скривеног и
правог наслова овог рада – Српски ренесансни духови – јер
је можда одвећ преширок, а могао би бити протумачен и
као претенциозан и непрецизан. „Ренесансни или универ
зални човек Балкана и Србије, Светозар Бркић, пише о Ко
совском боју и о Џемсу Џојсу“, сведочи Владета Јеротић,
у књизи Сећања (Ars Libri – Задужбина Владете Јеротића
– Беокњига, Београд 2010, 99). Доста година после одласка
Светозара Бркића са овог света, Јеротић је осећао потребу,
пишући поговор за Бркићеву књигу Одсутност, да пораз
говара са пријатељем кога је волео, сматрајући га, поред
осталог, и за „Ренесансног српског човека“ (нав. дело, 102).
Да ли у нашој култури и литератури има ренесансних…
Видети више: https://sites.google.com/site/almanahsuz/poll/
prva-srpska-renesansa/srpskirenesansniduhovibelatukadruz

*
(ПИСМА) ВАСЕЉЕНСКИ ЧАСОПИС              
(прикупљање новца за штампање)
Ја немам илузије ни о свету, ни о свом народу ни о
својој држави. Али – шта могу?
Е, сад што се тиче, оживљавања часописа ЗАВЕТИНА,
који би били штампани на папиру макар у 500 примерака.
Ево, прикупљам новац за такву једну идеју, тражим јеф
тиног и повољног штампара. Моја је идеја да објављујем,
макар четири пута годишње, макар у симболичним тира
жима, један васељенски часопис, часопис будућности – за
почетак да то буде барем избор из 100 Билтена Сазвежђа
ЗАВЕТИНЕ, где би уз линкове и остало, била одштампана
у целини и пар одабраних есеја, песама – публикованих на
локацијама Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ. Зашто?
Видети више: http://70653dotcom.wordpress.com/
васељенски-часопис/

*
(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) Спречена                  
отмачина налога уредника и управника        
Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ…
Јављамо свим нашим пријатељима, у Србији, али и
широм света, тј. Планете Земље, да је од јуче, 8. јануара,
поново омогућена посета популарним веб сајтовима Са
звежђа ЗАВЕТИНЕ уз подршку Google-a.
Као што смо обавестили све наше пријатеље хитнобаш на Бадње вече 2013. године, онемогућени су десет веб
сајтова ЗАВЕТИНА, из разлога сумњивих, неразумних.
Сајбер-криминалци су онемогућили десет сајто
ва ЗАВЕТИНА, који представљају својеврсне електрон
ске библиотеке српске књижевности, или часописе, или
књижевне сајтове који представљају „књижевни архипелаг
Белатукадруз“…
Јуче је коначно спречено отимање налога уредника и
управника Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ, али – докле?
Веб сајтови уз подршку Google-a су веом
 а рањиви, на
жалост. Замишљени да буду мостови између најуд
 аљени
јих делова наше планете и најразличитијих култура, поне
кад, из разлога само сајберима знаним, успешни сајтови
се бришу, најчешће, или заузимају и преузимају, као што
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су се некада заузимале непознате земље. Заузимају се уз
помоћ најмодерније технологије.
Што је најчудније, када сајбери сруше и избришу је
дан дугогодишњи и мукотрпни рад, који представља више
него подстицајни фонд за будућност – као да се ништа ни
је догодило.
Сајбери делују из својих ђавољских окриља по ко зна
чијим налозима.
Летос и на Бадње вече на мети хакера и отимача на
лога биле су ЗАВЕТИНЕ и уредник и оснивач ЗАВЕТИНА,
а кроз коју недељу то се може догодити и другим портали
ма, веб сајтовима, и електронским часописима. Јер, васе
љенска и непозната сајбер хајдучија делује као и онај беспо
слени поп што нема шта друго да ради…
Видети више: http://m950.wordpress.com/2013/01/09/
спречена-отмачина-налога-уредника-и-у/

*
(ПИСМА) ЗАВЕТИНЕ нису саме,                      
испод барјака ваше идеје свечовечности                
„Заветована“ сам и ја
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Драги Мирославе,
Жао ми је због свега што се дешава са ЗАВЕТИНАМА од
стране групе организованих криминалаца који добро знају
шта раде и шта им је циљ, а циљ им је не само отимање
или просто крађа неколико сајтова, већ много дубље зати
рање једног става, идеје и могу рећи Мисије коју Ви, као уса
мљеник, спроводите ево већ тридесетак година уз нередовну
помоћ ретких појединаца, а колико сам закључила, највише
су вам помагали они који вам нису одмагали.
Свесни сте да сте својом уникатношћу означени и то
како у погледу раритетног уметничког стваралаштва та
ко и у погледу вансеријских личносних квалитета и тај
знак, тај жиг одваја вас од остатка света. Ако је за утеху
„да сте њихови не би вас ни кушали“. Ваше визионарство у
погледу једне другачије, отвореније и здравије, светлије Ср
бије некоме је засметао. Они су не само вама него и свима
нама који смо вам својим све многобројнијим присуством
дали охрабрења да истрајете, послали знак да у Србији тре
ба да буде и заув ек остане мрак, све прозоре (и ваше) треба
затворити, затрти истину и…
Видети више: http://70653dotcom.wordpress.com/2013/01/
13/заветине-нису-саме-испод-барјака-ваш/

Прототип
ВАС ЕЉ ЕНС КИХ КЊИЖЕВНИХ НОВИНА
(Избор, a)

(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) КАФА У ПЕПЕЛУ
ЦАРСТВА / Белатукадруз
Да „У махалама историје има слатке шире“, како ве
ли један од највећих живих песника Румуније и значајан
европски песник, Мирча Динеску, и да је у њима „цар /
нека врста старијег брата“, да су у тим махалама историје
„светиња – свиња и свињац“ и да су фудбал „Његова ви
сост и Аугуст“, а Слобода „обична глупост, / замајавање
светине / и мливо узалуд“, увериће се сваки онај читалац
који је већ једном био ушао у Лавиринт царства Никола
ја Чауш
 ескуа, читајући изврсне мемоаре Јона Михаја Па
ћепе, бившег шефа обавештајне службе Румуније, Црвени
хоризонти.
Увериће се поново у то, читалац ако поново буде про
читао Динескуову песму Ждероња*:
*)

Ову песму читалац може наћи на клапни књиге Пијанство са
Марксом, у препеву А. Пуслојића. Ова књига је објављена као прва
у новопокренутој едицији „Felix Romuliana“. То је избор из песни
штва Мирче Динескуа, лековит избор „против свих врста догмат
ског пијанства“ (како је приметио у предговору С. Игњатовић). У
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Иде ждероња и кашиком села кида
црквена звона он срче без стида
и цркве он оре да завлада паника
жање их језиком његова механика.
Знао је да каже Грк онај, право:
не жени се Туркињом – то је ђаво
и у Влашкој, мој Боже, кућу не зидај,
у три јесени прозори ће пасти, знај
јер доћи ће Кумани и Печенези ови
све гола ништарија и мали богови
и на челу војске, да му сви пупак виде
с Великом кутлачом – наш Ждероња иде
(1989)
Видети више: http://m950.wordpress.com/песник-опеснику/кафа-у-пепелу-царства-белатукадруз/

*
(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) О БИТНОМ             
ПЕСНИШТВУ, ПОНОВО / Бошко Томашевић
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Имајући у виду природно суседовање певања и ми
шљења, битно песништво стоји веома близу битног мишље
ња, па га стога одређујемо пре свега као песмовање које
тематизује не само питање о бићу (Seinsfrage) и, паралелно
с тим, спроводи певање о битном устројству самог опстан
ка тубића (Dasein), већ, истовремено, оно казује и нешто о
односу бића и песмовања те, захваљујући истом заједни
штву садржаном у грчком појму lógosa, заснива суседова
ње с мишљењем. У оквиру реченог односа бића и песмова
ња происходи више чињеница одједном. Најпре, тај однос
показује у каквом се „стицају“ налазе биће и казивање, из
носећи на видело да се тај однос у раногрчком мишљењу
повезује са једном речи: lógos. Ова реч, наиме, како нас
Хајдегер потсећа, говори уједно како име за биће, тако и
име за казивање. Тај однос доноси нам искуство о томе ка
ко, с једне стране, стоји ствар с мишљењем, а како, с друге,
с песмовањем. Оба процеса људске делатности, песмовање
и мишљење, износе на видело свој однос с језиком. У том
својој земљи, Динеску је веома прихваћен песник, као само још
два имена: Николаје Лабиш и Никита Станеску. Сва три песника
су изражавали нови „поетски бунт и судбински дуел са тиранијом
идеолошког сужења свести и опаким рецидивом пролет-култизма
и бољшевизације са румунским бојама“.

њиховом односу с језиком происходи накнадно разумева
ње шта стоји у бити суседовања песмовања и мишљења. И
песмовање и мишљење на темељу искуства с језиком изла
жу битан однос који постоји између ствари и речи…
Видети више: http://m950.wordpress.com/одабрано/
opsti-uvod-u-moje-pesnicko-delo-bosko-tomasevic/zaboravizvornog-odredenja-poezije-bosko-tomasevic/pevanjebitnog-misljenja-bosko-tomasevic/o-bitnom-pesnistvuponovo-bosko-tomasevic/

*
(ШИБАЊЕ) Почетак 21. века у поезији              
и уметности / Санда Ристић-Стојановић
Шта нам доноси 21. век када су поезија и уметност
у питању? Завладало је доба интерпретације, може се ре
ћи лудило интерпретације. Уметност сама по себи изгледа
недовољна. Тумачења, интерпретације су готово постале
продужетак песме и уметности. Зашто је то тако? Писати о
поезији, о уметности, тумачити је, потребно је, али гомиле
бескорисних критика се пишу о још бескориснијој и без
вредној „уметности“. Разлози за то су многоструки. Један
од њих лежи и у непознавању Естетике и Филозофије која
нам веом
 а јасно објашњава саму суштину уметности…
Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/отпор/
pocetak-21-veka-u-poeziji-i-umetnosti-sanda-risticstojanovic/

*
(Библиотека ПРЕТЕК) Слатка тајна / из нових
рукописа Зорана М. Мандића
Боже колико трке за чистотом у овом
згужваном прљавом свету у
насељу белих кућа које се врте око
Лирске куће Б. С, у којој Меркур
Венера и Марс голим оком дирају у
срж и одузимају мир
сабирају сећања на тужне дане када се
једва чекала зора да се
види које ће се лечити ране
Тешко је без Б. С. овом свету рећи ДА чак у
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његовој кући НЕ
Напољу су птице са облацима и
сенкама почеле одбројавање
до тренутка појаве
Концерта из Вијене
Његове премијере на овододишњем
Сајму књига у Београду
У Апатину, 14. августа 2012.
Видети више: https://sites.google.com/site/bibliotekaalas/
home/iz-novih-rukopisa-zorana-mandica/slatkatajna

*
(ВИРТУЕЛНИ МУЗЕЈ) МАЛО ИЗНАД ПАТОСА /
Радивој Шајтинац
Угљеши, банатском ветру и кинеском змају
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Лежећи положај није за живе. Бар не овакав у ком те
ло као кожнокоштана либела мирује ледећи или окамењу
јућу непомичност. Уместо оног шетајућег мехура, лице са
склопљеним очима, сувим устима, ноздрвама без ваздуха,
хладним шпицом браде, прашњавим праменом косе. Али,
овај је положај једини могућ, овде и сада, јер све су сад ово
предмети, мртва природа, тело без топлоте и покрета, без
справа за звуке мирисе и додире, без икакве потребе и без
икаквог осећаја, кост у месу, месо под кожом, кожа по па
мучној тканини, тканина по дрвеним приткама и даскама,
главе ексера срасле с тканиним и дрветом, конци, нити,
пауч
 ина и иверје, трошне материје и мрачне празнине, ко
би рекао да се за живота овде, на свему овоме, могло икад
и ишта сањати.
Сад је то некако јасније, као све што је јасније јер сва
ка па и најмања јасноћа овде и сада нема ни циља ни пово
да, ни смисла ни разлога. Ово је одар.
Видети више: https://sites.google.com/site/zavetinevirtuelni
muzej/testimonials-1/ugljesibanatskomvetruikineskomzmaju
radivojsajtinac
https://sites.google.com/site/zavetinevirtuelnimuzej/

*
(ЦРТЕЖ Л. Ш.) МАХАЊЕ БОЛЕСНОМ РУКОМ
/ Радивој Шајтинац
Ако ћете тек тако бесом тужног срца
Или срцем тужног беса
Отићи на ону страну нејасноће
Где се више ништа
Ни не чује ни не говори
Где влада неосетљива милостиња
Где вам дочек на испраћају
Већ припрема вечни тајац
Видети више: http://zavetineplusultra.blogspot.com/2012/
08/mahanje-bolesnom-rukom-radivoj-sajtinac.html

*
(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) СРПСКИ РАТНИ  
ПОМЕНИК: Браничево 1912–1918, II
Напомена ЗАВЕТИНА
Упркос великом труду састављача и истраживача, ви
сокој препоруци, ова књига, штампана у, на жалост, сим
боличном тиражу (500 пр.), готово 100 година доцније од
споменутих трагичних догађаја, игнорисана је како од
најшире јавности у Србији, али и од директних потомака
оних ратника уписаних у овај Поменик.

Бројке или Статистика је неумољива
Преуз ето са Википедије: Према попису из 2002. било
је 465 становника Мишљеновца, скоро три пута мање него
1910.
Тенденција пада приметна је и у суседним селима:
Љешница (536 становника, 1910), Сена (616), Мустапић
(1.721), Раброво (1.966). Према попису из 2002. било је
236 становника Љешнице, 232 становника села Сена, 740
становника Мустапића, 1.219 становника Раброва.
Закључци су више него суморни. Село Краљевине Ср
бије било је много јаче и важније него данашња села, која
су углавном у опадању и одумирању.
29. августа (2012), када смо, више игром случаја,
прегледали ову књигу у једном од села Општине Кучево,
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видели смо и друге трагове опустошења, рецимо: праве
прашуме уз обале Пека (Сена, Љешница, Мишљеновац).
Седамдесетих година минулог века – ту су биле ливаде,
салаши; ливаде покошене, одржаване… воћњаци…
Разговарали смо са осамдесетогодишњацима; али они
се слабо сећају имена ратника из овог Поменика. Тек по
неког имена!!!
Заборав је погубан. Како да нас поштују наши непри
јатељи и крвници кад ми сами не поштујемо своје дедове
и прадедове?
Видети више: http://m950.wordpress.com/коментари/
српски-ратни-поменик-браничево-1912-1918-ii/

*
(КОВИОНА) КОЛЕНИКЕ – ВРЕТЕНО? /
Александар Лукић
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Размишљајући о Сајму књига у Беог раду, бавећи се
његовим феноменом, преда ме искрснуше нека нужна пи
тања. Не могу отрпети, а да не кажем како та приредба већ
деценијама, до данашњих дана, подсећа на кочију приви
легованих весељака, претоварену по нејасним принципи
ма са незаобилазним главним јунацима од Организатора
сајма, Издавача, Писаца, Уредника, Трговаца, читалаца, до
Славне неименоване публике која међу њима, ваља рећи,
има најискренију улогу, дочим без устезања и фолирања
на самом улазу у сајам купује јефтино, а потом, без стида
лиже ушећерену јабуку. Сви су се нашли на окупу, збијени
један уз другог, тешко се овде може распознати ко је ко?
Осим лажи…
Видети више: http://zavetinekruna1.wordpress.com/2012/
08/31/коленике-вретено-александар-лукић/

*
(КОГИТО КЛУБ) NEMO PROPHÉTA IN             
PATRIA (Певци са Бајлон-сквера и моја фрка
са њима) / Мирољуб Тодровић
Зли волшебници на делу
Напади на сигнализам, као и на сваку авангардну по
јаву, нису били ништа ново, ништа изненађујуће. Нападан

је још од првог манифеста, као песничка наука, па и пре
тога као сцијентизам. Нападали су га и они од имена, ко
јима није одговарао јер је рушио њихову представу о лите
ратури и уметности, разносио у парампарчад оно у шта су
веровали, и она анонимна пискарала чија су имена после
тог њиховог „звезданог тренутка“ одбране наше културе
од „варварског“ и „убилачког“ сигнализма одлазила брзо
и неповратно у „прашину старих новина“.
Нападан је од традиционалиста, јер је очито био су
протстављен традиционализму негирајући својим делима,
својим манифестима у целини и потпуно владајући тра
диционалистички тренд који се, у српској култури шезде
сетих година, оформљује у својеврсни покрет аријергарде
и као тамни облак прекрива читаву књижевност претећи
да је, ако не потпуно угуши, оно бар уназади за више де
ценија својом неинвентивношћу, својом поклоничком
оданошћу истрошеним моделима, својим хистеричним
отпорима према свакој новини, експерименту, истражи
вачком напору, савладавању језика другачијим методама
и инструментима, увођењу у поезију различитих, па и не
језичких (у ужем смислу) елемената, итд…
Видети више: https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/

*
(Канал ФИЛТРА) ШЕЛОГОВШТИНА или        
белешке поводом пет песама / Белатукадруз
Књига у којој су ове песме штампане, стигла је до нас,
игром случаја, са извесним закашњењем овог лета, у вре
ме слуђујућих врућина (Винко Шелога, Узводно, Topy, Бе
оград 2011). Сам аутор у пропратном писму, написао је
(шалећи се на свој рачун) да је „маргинална појава, пе
сничка уседелица“, што је извесно „голешко претерива
ње“, оно на свој начин упућује на нешто друго. Недавно
смо аутора представили на Сазвежђу ЗАВЕТИНА избором
од неколико песама, без коментара. Њима додајемо и ових
пет, уз напомену…
Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/политика-икњижевност/тзв-официјелна-српска-књижевна-крити/
испуњавање-књижевне-правде/шелоговштина-илибелешке-поводом-пет/
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*
(ПРОТИВОТРОВ) СТРАВА И СРАМОТА: Књиге
из Дворске библиотеке бачене у контејнер
Како се то ради у Србији? То јест у Народној библио
теци Србије?
Према писању Политике: Књиге из Дворске библи
отеке бачене у контејнер
Нема огрешења о Закон о културним добрима, каже
Владимир Шекуларац из Народне библиотеке Србије
„Сматрам да је ово непојмљив злочин учињен према
нашој култури и да књиге из Дворске библиотеке не смеју
и никада нису смеле да се нађу на ђубришту. Ове књиге су
својевремено однете из Краљевске у Народну библиотеку
како би се о њима водило рачуна, како би се тамо чувале
и излагале, а не да се отпишу као стари папир“, истиче
Александар Карађорђевић.
Видети више: http://zavetine.wordpress.com/подигнутарампа/страва-и-срамота/

*
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(ВЕЛИКО ВРАЋАЊЕ) Из Бележница Јелене
Бодражић
Моје писање
Ја сам дрво, које је израсло из младице, високо дрво
са дугим витким гранама чије је корење дубоко усађено у
земљу Србију и њену крв.
Моје гране се пружају ка читавом свету, ка небу, ка
љубави земаљској и оној другој…
Видети више: http://kamenipecatneolita.wordpress.com/
jelena-bodrazic/iz-beleznica-jelene-bodrazic/

*
(АМБЛЕМ ТАЈНОГ ПИСМА СВЕТА)
ФАТАМОРГАНА КОМПЛЕКСА СПАСОВО
… Да ли ми је Бог послао Фатаморгану Комплекса
Спасово да би последње године мога живота ставио на нај
већа могућа искушења?

Понекада ми се чини да ћу и на другом свету сања
ти Музеј немогућег ратара, ако не успем да га оснујем на
овом.
Треће издање Музеја немогућег ратара било је при
премљена за штампу средином јесени 1999. године. Из
финансијских разлога није објављена крајем исте године.
Сам наслов књиге је веома привлачан; могао би, јед
нога дана, бити и назив новог часописа.
То је прва књига мојих објављених есеја; сва три из
дања се разликују. Могуће да ће се и четврто издање, ако
једнога дана до њега дође, разликовати од овог трећег; али
је сасвим сигурно, да ће ово треће бити основа или језгро
за сва будућа. То је прва моја књига која је доживела и тре
ће издање.
Прво издање је имало своју адресу.
Било је упућено –
Непознатим и познатим.
Данашњим и будућим.
Племенитим. Паметним. Богатим.
Предуз имљивим и далековидим. Визионарима.
И оним најнезнатнијим.
Живима и мртвима.
Српском ратару и плугу.
Видети више: https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/
arhiv-u-osnivanu-i/utraganuzapogodnimpodneblemzamuzej
podvedrimnebom/fatamorganakompleksaspasovo

*
(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) КАФКИНА         
ФОНТАНА: Изабране песме / Зоран  М.
МАНДИЋ
Улизице лижу лажне лизалице
Међу најједноставнијим речима
налази се реч хартија
неки хар ти и ја
лако позлаћена сенка што се
превија
пре ви и ја
изнутра као из мрака
раскораченог насред собе застрте
хартијом
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Нема баш квалитетног времена за
писање
попустили су повези на прошлом
разглавиле алке на ланцу садашњег
Ветар распирује заштитне бедеме
великих и малих кутија
горљивијих од картона Потемкинових
Ватре савиле вратове на страну
тако да замршене горе једна другу
Насред улице цвили огладнели пас
крпељи докусурују његову разблажену крв
а он немоћан да урличе дрхти између
сирена возова који одлазе…
Видети више: http://m950.wordpress.com/песник-опеснику/кафкина-фонтана-изабране-песме-зоран/

*
(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) НЕСТВАРНИ      
ОКВИРИ ЕСЕЈИСТИЧКОГ У МАНДИЋЕВОЈ
ЛИРИЦИ / Душан Стојковић
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Песме за наш избор преузели смо из неколиких по
следњих Мандићевих збирки: Нестварни штафелај (2005),
Мали (п)огледи (2006), Бог у продавници огледала (2010) и
Оквир (2011). Једну од њих – последњу наведену – схва
тили смо онако како она једино и може бити разумљена
до краја – као поему или мали, компактни, еп те је сто
га доносимо исцела. Песмама смо прикључили и крат
ке прозне текстове, мини-есеје и песме у прози, особено
лирско-прозно штиво, мандићевско по свему, жанровски
неух
 ватљиво и до краја неодредљиво, које кореспондира
са његовом чистом поезијом и то тако да се многобројни
овакви текстови обичним композицион
 им реорганизова
њем могу „преместити“ у песме, а да не изгубе ништа од
своје вредности…
Видети више: http://m950.wordpress.com/песник-опеснику/кафкина-фонтана-изабране-песме-зоран/
нестварни-оквири-есејистичког-у-манд/

*
(Канал ФИЛТРА, Метафизика у белом оделу)
МЕЛАНХОЛИЈА: ВАРИЈАЦИЈЕ / М. Л.
… Новински чланак, у суштини, не може заменити
непосредно сведочанство.
Припремајући сусрет са Црњанским, пок. проф. Бан
дић ме је замолио да саставим круг питања за писца. За
што је замолио мене? Да ли зато што је мој семинарски рад
о Дневнику о Чарнојевићу сматрао успешним? Зашто није
препустио осталим студентима да писца директно питају
оно што их занима? Не знам. Прихватио сам здраво за го
тово и саставио педесетак питања – Црњански је углавном
само на та моја питања одговарао. Велика сала Једанае
стица беше пуна студената, и других поштовалаца талента
М. Црњанског. После сусрета, проф. Бандић је са Црњан
ским отишао у свој кабинет. Никог од студената није по
звао. Ни мене.
Три године после тога, Милош Црњански је умро. Се
ћам се тога поподнева; беше лапавица. Нисам отишао на
спровод. Професор Бандић је надживео Црњанског осам
наест година…
Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/
метафизика-у-белом-оделу/меланхолија-варијације/

*
(Едиција ЦАРСКИ РЕЗ: Руска поезија)
Маријана Колосова (1903–1964)
Пошто је 1949. године Шангај пао у руке кинеских ко
муниста, Покровски и Колосова беже, најпре на Филипине,
одатле у Бразил и, напокон, 1957. године долазе у престо
ницу Чилеа Сантјаго да Чиле, где живе сиромашким живо
том. Имали су библиотеку од четири хиљаде руских књига
које су биле једини њихов иметак и коју су изнајмљивали
малобројним руским читаоцима. Маријана Колосова је
умрла 6. октобра 1963. године и сахрањена у предграђу
Сантјага да Чилеа Пуенте Алту. На гробу, на којем стоји
„руска национална песникиња“, урезани су њени стихови:
Смртни смо и ти, и ја.
Склопимо уморне веђе.
Ал живи моја Русија.
И сада – и навек ће.
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Арсениј Несмјелов је писао да су стихови Маријане
Колосове пре свега грађански. Ценили су је у харбинској
песничкој околини – песници Перелешин, Ачајир, и дру
ги… (В. Јагличић)…
Видети више: https://sites.google.com/site/edition
sectiocaesarea/ruska-poezija/marijanakolosova1903-1964

*
(Мајдан БОДЛЕР) Између митарења                  
чудовишта и уметности будућности /
Александар Лукић
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… Мени није било потребно да позајмљујем стихове
из древних песама Срба, Руса или Кинеза, да бих ствар
но изразио истину. Имао сам стрпљења да сачекам да ме
пробуди цветање кромпира. А потом да спознам да свако
усамљено дрво преко реке на брегу, на падинама кадифе
ним, јасније је од стотина књига песника које су младићи
прогутали у младости, рачунајући и књиге оних које исто
ричари поезије светске, европске и националне убрајају у
важније. Усамљено стабло преко реке на брегу није било
само од оног тренутка када сам га обухватио погледом и
удубио се у њега. Самоћа ме је гонила да постављам и од
говарам на питања. Кад песник може да пише све, о свему,
зашто да пише којешта? Постоји прогрес душе, и у њега
се морамо поуздати до краја. Оно што је у српској или бал
канској поезији било лепо и примамљиво, треба и мора да се
замени и истисне само нечим лепшим и тако даље све леп
шим од лепшега до у вечност! Песник на овом свету мора
да зна да има барем неколико сведока који имају много
пријатеља, али да његова патња нема пријатеља.
Мене не одушевљава колективни напор за устоличе
њем тзв. великог уметника. Та бледа контура обездуховље
ности, има алтернативу. Поезију бездане уметности.
Ако песник не изражава истину, онда ту не може бити
говора о стваралачкој личности…
Видети више: http://majdanbodler.blogspot.com/2012/09/
blog-post.html

*
(Оркестар СУЗ: Цјеломудрија) УЗНЕМИРЕНЕ
ВОДЕ ИЗА ПОВРШИНЕ РАЉЕНОГ ОГЛЕДАЛА
(Читајући Песоа) / Су Танасковић
„Не желети све, значи довести све у питање“, рекао је
једном један француски филозоф – XX век. Песник се пита
и све доводи у питање. Човек је биће жеље родитеља да чо
век буде, па касније он наставља да жели да буде, и то целог
живота. Да буде Личност. „Бићу оно што желим да будем.
Али треба да желим да будем оно што ћу бити.“ Мучан пут
до Личности и Песоа осећа покушавајући да се пронађе и
изван ње? А презиме Песоа значи Личност. Да ли је могу
ће пронаћи себе и изван себе, можда у сопственом одразу
иза огледала. Сумња интелектуализма? Како испразнити
мозак и разум привести уму кроз срце? Песоа се одриче
жеља, осим „жеља ствари што постоје, а не времена које их
мери“. Оне су ипак присутне, али обојене чежњом…
Видети више: https://sites.google.com/site/orkestarsuz/
home/orkestar/uznemirenevodeizapovrsineuramljenog
ogledala

*
(Оркестар СУЗ) NEMO PROPHÉTA IN             
PATRIA (Певци са Бајлон-сквера) / Мирољуб
Тодоровић
КЛИКЕР-ШТРИКЕРАЈ ЈАСМИНЕ ЛУКИЋ
ЕПИГОН СИГНАЛИЗМА
„ОТКРИЋЕ“ СЛОБОДАНА РАКИТИЋА
Видети више: https://sites.google.com/site/orkestarsuz/
knizevna-filoksera/pevcisabajlon-skveraimojafrkasanjimami
roljubtodorovic

*
(ПОСЕБНА ПОРОДИЧНА ЗАВЕТИНА:
добитници књ. награде ЗАВЕТИНЕ) КРИТИКА
И ОДГОВОРНОСТ / Јован Пејчић
Сме ли се као критички узети текст из којег се, теориј
ски и логички, не може извести појам књижевне критике?
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До појма критике неће се, међутим, доспети уколико
основицу или саму суштину критичкога текста не гради
(уколико у изградњи ове основице не суделује) једна јасна
и строга свест о томе шта је критика и када критика јесте.
Погледајмо изблиза доба у којем живимо. Шта ћемо
видети?
Двадесето столеће не познаје јединствен, тачно опи
сан, свима разумљив и од свих прихваћен појам књижевне
критике. Двадесети век, напротив, карактерише једно го
тово анимално множење доктрина о критици – доктрина
које, као да нису посреди идеје већ микроби и ћелије, не
престају да се међу собом гложе и прождиру…
Видети више: https://sites.google.com/site/posebna
porodicnazavetina/dobitnici-knizevnih-nagrada-zavetina/
kritikaiodgovornostjovanpejcic

*
(ХОМОЉСКИ МОТИВИ) ОБЈАШЊЕЊЕ /         
М. Лукић
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АЛБУМ СЛИКА, формирао сам од слика које сам по
седовао новембра месеца 1979. године, када сам имао пу
них 29 година: тада сам становао у гарсоњери самачког
хотела у Дубровачкој улици, у Београду. Радио сам, као
библиотекар (у близини). Легенде уз слике довршио сам
19. новембра 1979. године. Зашто сам то учинио? Знам да
сам све то ставио у један велики коверат и затворио га,
и одложио на неодређено време, као што сам имао оби
чај да одлажем и сваку од бележница, када бих је испунио
белешкама.
Тај коверат сам отворио крајем лета, као по обичају,
трагајући за нечим другим. Слике су сачувале, заувек, не
што што би иначе припало бездану заборава.
Слике једног периода (1899–1977). Легенде уз слике
се завршавају констатацијом: „То је све“, али ја знам да је
то само хиљадити део свега…
Видети више: http://homoljskimotivi.blogspot.com/2009/
01/blog-post_19.html

*
(ЗАВЕТИНЕ Алинеја): ПУТ ПРЕМА ДРУКЧИЈОЈ
СРБИЈИ: Одабрана места
… Да би се стекло име у књижевности у тзв. другој
и трећој Србији није више неопходно писати добре књи
ге. Довољно је да сте написали књигу о којој ће писати на
сав глас вечерња и жута штампа, на којој ће славни писац
моћи да спава! Колико је славе у Србији на тај начин, без
сумње неправедно, стечено?
Али Србија мора да одговори на толика друга пита
ња. Па и на питање праведности, макар и правда не била
потпуна, јер изгледа да је таква немогућа. Оног тренутка
када је Србија поставила историју на престо уместо Бога,
кренула је према нечему варварском и несвом. И она је
још увек на том путу.
Таква Србија онемогућује саму себе, ону бољу,
друкчију…
Видети више: http://zavetinealineja.blogspot.com/2010/03/
blog-post_25.html

*
(ВЕЛИКО ВРАЋАЊЕ) У долини зидова, књига
А. Лукића на енглеском
(Последње поглавље поеме У долини зидова)

The Speech on the Field of the Mars
How far did I come? You are given only one chance to
learn how the stones speak.
He was given the chance to believe and to follow his te
aching. To know how to fall out of the nest like a featherless
young bird. That kind of the idler only knows how to narrate.
Scram! Archaeology, oh, unknown! Gloomy history. Au
tumn smudgier than the water colors. It threats. Man is wal
king all over the world bringing his shadow with him. Taught
to narrate. He had let it screech like an aged bone. It looks like
a rooster good for the soup. It is repeating the experiences we
gave up on. It is sputtering like stones, showing the wounds
and the teeth that caused the wounds. I had years to reconcile
the extremes that contradicted like the knife with two blades.
Видети више: http://kamenipecatneolita.wordpress.com/
u-dolini-zidova-knjiga-a-lukica-na-engleskom/
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*
(АЛТЕРНАТИВНА ИСТОРИЈА) УДБ-а је побила
елиту у емиграцији / Ивана Цветковић
– Први на листи за одстрел нашли су се уредници ли
стова и часописа, писци антикомунистичких памфлета
или угледни пословни људи – каже Калабић истичући да
тајним агентима нису биле интересантне кафанске патри
оте које су евентуално врбовали да за њих шпијунирају.
Жртве су, како пише у књизи, убице обично сачекива
ле у стану, ноћу, када су долазиле саме, док је за убијање
коришћено искључиво хладно оружје, јер је било важно да
се „тело жртве унакази и измрцвари“.
Калабић претпоставља да је УДБ-а званичне тајне
агенте престала да користи након случаја екстремног ле
вичара Владе Дапчевића, којег су агенти тајне полиције у
сарадњи са румунском тајном службом Секуритатеом оте
ли у Букурешту. Том приликом убијена су двојица Дапче
вићевих пратилаца.
Видети више: http://alternativnaistorija.blogspot.com/2012/
09/udba-je-pobila-elitu-u-emigraciji-ivana.html
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*
(Група ЗАВЕТИНЕ) БАСНА О МУДРОСЕРИМА /
Радивој Шајтинац
Мало, мало па ето ти неки од њих да у поводу Свог ис
фолираног самозамарања прозборе коју о истрајности, ин
спирацји, одлежавању и тимарењу спрам хипер придукци
је и оних који пишу свакодневно. Да се разумемо, та друга
крајност, скрибоманија, постоји и тешко је уништива, али
кад год се треба садржајно посветити интроспекцији и са
мопросудјивању онда је то као код онога о дужности, од
мах нам на ум падну други.
Видети више: http://1983z.wordpress.com/

*
(АМБЛЕМ ТАЈНОГ ПИСМА СВЕТА) NEMO
PROPHÉTA IN PATRIA / Мирољуб Тодоровић
Б. А. П. бежи у барок
Тај смешни, мизонистички страх од машине и ду
шебрижништво над тобоже угроженим хуманизмом и
„исконским људским вредностима“ у основи је свих по
тоњих напада традицион
 алиста и неотрадиционалиста на
сигнализам. Тако ће главни заговорник, антологичар и ду
ховни вођ традиционалиста Богдан А. Поповић исте годи
не театрално изјавити: „Одбијам да ову уметност примим,
да је усвојим, да се њоме бавим. Нећу чак ни да знам за
њу. (…) Радије стављам на главу напудерисану перику с
локнама, облачим чипкасту кошуљу са жабоом, прслук и
огртач, навлачим потколенице са подвезицама и призна
јем: Одох ја натраг у барок!“
Видети више: https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/
nikola-jovanovic/od-iznenadnog-bola/nemoprophetain
patriamiroljubtodorovic

*
(ПИСМА) МИРОСЛАВЉЕВО, Мера /
Слободан Бранковић
Поштовани,
У ноћном аутобусу, при слабој светлости, прегледавах
писмене студената с Косова, на путу с југа на север. Негде,
људи у дубоким чизмама и оружјем пуним муниције, зау
ставише, изведоше и претресаше до голе гоже. Беху бесни
на мене, јер не нађоше ништа.
Кад пређосмо имагинарну границу, прво место на ко
је наиђ
 осмо, незнадох које, али ја рекох некоме скриве
ном испод мог расцепљеног седишта: МИРОСЛАВЉЕВО,
ако и то, у даљини, беше Србија.
Из тог хронолошког белега је и посвета Господину
Мирославу Лукићу под именом Мера…
Видети више: http://70653dotcom.wordpress.com/2012/09/
27/мирослављево-мера-слободан-бранкови/

45

*
(ШИБАЊЕ) БОЖЈА ВИЗУРА / Мирослав
Тодоровић
… Друга страна видела
Сачувајте зелено дрво у срцу,
и можда ће на њега слетети птица певачица!
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ДОК сам по свету и свој живот тражио
И не знајући носио сам у себи ове пределе
У мени је живео воћњак понад родне куће
Мотрио сам кроз те пејзаже
С обе стране светлости
Пејзаже лица земље света овог
Сада у завичајном пејзажу
С искуством живота којем не требају речи
Спознајем савршенство тишине у родној кући
Кућа празна пуна самоте
У воћњак стигли нови житељи
Међу стаблима јабука и јошт живих успомена
Буја народ шуме
Виор
 е се брезице грана багрем
И храст је овде нашао станиште…
Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/o/
божја-визура-мирослав-тодоровић/

*
(Бифе „БРИОНИ“) Уз збирку Пакао Милисава
Миленковића у издању „Браничева“,
Пожаревац 1969. године
Србољуб Митић
Иако се фактуром чини нешто херметичка Милен
ковићева поезија се одликује истанчаном рустичношћу и
чврсто је везана за поетске просторе родног краја. Скоро у
свакој његовој песми спонтано и упечатљиво се јављају рас
кошни тонови завичајних инспирала, изаткани од чарови
тог тајанства и мистичности поетског бића стишке равнице.
Милутин Срећковић
Песничка књига Ране Милисава Миленковића
има у својим најбитнијим метафоричким и мотивским

опредељењима једну изразито згуснуту емоционалност, из
које извиру основни тонови њене инспирације. Ту емоци
оналност Миленковић преводи у језик поезије…
Ранко Рисојевић
Сведоци смо једне чудне појаве – да људи који живе
потпуно нормалним грађанским жиотом стварају умет
ничка дела нонконформистичка, дакле, у неку руку, бун
товничка, изражавајући на тај начин, експлиците, своје
унутрашње проклетство. Отуда за „чиновнике свакида
шњице“ може се условно рећи да су чиновници пакла јед
не отуђене стандард цивилизације…
Видети више: http://zavetinebr1.wordpress.com/2012/09/
26/уз-збирку-пакао-милисава-миленков/

*
(ЗЛАТНИ РАСУДЕНАЦ) MOARA PARASITA:  
Лице / Белатукадруз
… Већина песника (говорим о оним најбољим) обич
но појма немају о величини и дубини песничке снаге, којој
је по величини и дубини равно једино читаоч
 ево памћење:
памћење оног читаоца који је у свом бићу истовремено и
лабуд, и рак и штука…
Ова књига се никада неће моћи објаснити до краја, јер
онај који ју је стварао осећао се мозаички: као лабуд који
тежи облацима, као рак који иде унатрашке, као штука ко
ја вуче у мутну дубину – и све то у једном бићу. Вероватно
је Емерсон у праву када је једном приметио да је поезија
била написана пре свију времена: и вероватно продрети у
оне регион
 е, где је ваздух музика, где је сан истина, значи
чути понеку од тих првобитних мелодија и вреди покуша
ти и записати. Речи и песме су сасвим индиферентни об
лици божанске енергије… Фантазија, која тече, која се не
мрзне, изузетно је важна, а најважније је не зауставити се
код уобичајених значења речи или појмова, него их упо
требити за своје нове мисли… (стр. 318)
Видети више: http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/
09/24/moara-parasita-лице-белатукадруз/
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*
(АКАДЕМИЈА АЛХЕМИЈЕ) ЗАБОРАВ                
ИЗВОРНОГ ОДРЕЂЕЊА ПОЕЗИЈЕ / Бошко
Томашевић
Започињући писање овога рада налазимо се у прили
ци да на један абревијатуран начин поновимо оно за шта
смо се током последњих двадесетак година залагали, наи
ме да потврдимо своје песничко и поетичко уверење да је
поезија на песнички начин уређена онтологија која, као и
„прва философија“, пропитује изворни однос бивствова
ња према бивствујућем. Појам онтологије, њено име, овде,
дакле, означава једно „испитивање и одређивање усмере
но на бивствовање као такво“, односно на оно испитивање
које је унутар песничке проблематике одлучујуће, наим
 е
проблематике тубивствовања из кога и за кога не само да
философија јесте, већ и поезија. Указивање на овакву ба
штину поезије јесте заправо указивање на свеприсутни за
борав њеног изворног одређења који, колико и философи
ју, прожима током два и по миленијума трајања западног
мишљења и певања…
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Видети више: http://akademijaalhemije.wordpress.com/
универзална-библиотека/zaborav-izvornog-odredenjapoezije-bosko-tomasevic/

*
(Магазин ФАНИКА) КАКО ИЗБЕЋИ                
АРМАГЕДОН / Слободан Чворовић
… Живот на флуидној менталној равни. Све му је по
знато, све зна и ништа није „његово“ осим бојених успо
мена. Оне не боле ако се верује да оне и јесу стаза живота
коју бојимо својим осећањем „по избору“. То што смо сада
у материјално бољој или горој ситуац
 ији, не може да уздр
ма успомене… Живи се и са познатим, топлим енергијама
простора и догађаја; улица, школе, установа, неба, познан
става, доживљаја… који вас онда а и данас, утешно облику
ју. Од Вас зависи…
Опстаје већ годинама. Он је један од уметника коме је
немогуће затворити енергију духа-душе и она се промаља
са знањем које мора да се изговори, испева, искаже, осли
ка… нађе разумљиву форму.

Прво што је као сваки уметник-интелектуалац, же
лео-могао да чини, односило се на покушаје исправки
међусобних односа? Испуњавао у ствари основни задатак
уметности. Освешћење простора око себе, људи, себе са
мог, средствима душе и духа – бојом, тоном, мелодиком
речи… Разбијао, несвесно, тзв. негативну енергију која се
као грип ширила и у разним валерима шири простором…
Видети више: http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/09/
18/kako-izbeci-armagedon-slobodan-cvorovic/

*
(ЗАПИС XIX) ДОБИЦИ ГУБИТНИКА /
М. Лукић
Драгомир Матић, Неупокојени и остали,            
Апостроф, Београд 1996.
Коначно је угледала светлост дана књига прозе (збир
ка приповедака), широј јавности недовољно познатог, Дра
гомира Матића, некадашњег заменика главног уредника
Браничева, песника и есејисте, писца полемичких распра
ва и истраживача културне и опште историје Срба, аутора
до сада једне једине објављене збирке песама Лептирица
(чекала на објављивање више од деценије), Србина рођеног
у Источној Босни, писца који се почео бавити писањем по
одавно – још као кадет војне школе у Задру. Многи ће ову
његову најновију књигу читати као дело закаснелог писца,
али они који су, стицајем околности, имали прилике и да
га лично упознају, познато им је да представља човека из
узетне животне судбине и несумњиивог књижевног дара…
Видети више: http://majdanbodler.blogspot.com/2012/09/
blog-post_20.html

*
(ЗАПИС L) Веб издање Слепи виде – непознате
драме познатог песника
Када су 1962, пре више од три дeценије, Миодраг Па
вловић и Светозар Бркић, у редовном LХ колу „СКЗ“ об
јавили песме Радомира Продановића под насловом Глас,
наша јавност је открила једног значајног српског песни
ка, који је био мртав већ осамнаест година. Штампањем
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његове драме Слепи виде наша позоришна јавност добија
драму која је више од пола века у рукопису остала загубље
на и која се сада нуди машти неког савременог редитеља.
Да ова драма постоји остало је записано у „Напоме
ни“ штампаној у поменутој збирци песама. Међу сачу
ваним рукописима, од драмских текстова наводе се под
бројем 7 – Снови, драма у три чина (сачувана су само два
чина), под бр. 13. план за драму о хварској буни, под бр.
14 план за драму Беда, а под бр. 15. драма – Слепи виде
(у целости)…
Видети више: http://zavetine.blogspot.com/2010/07/blogpost.html

*
(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) Поетичка             
екцплицитност… о књизи Кукавичлук
А. Лукића / Шајтинац
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Поет ичка експлицитност, изговарање и озвучавање
„садржајне мучнине“. Веризам као тврдња и квалифика
ција која одзвања, одјекује чак и кад је Знак или грч, ме
тафорично отето од успоравајуће реторике. Поезија неу
кроћене преосетљивости али и жестоких чулних узорака.
Доказ да поезија није лирски афоризам али ни клозетски
графит, триповање и реповање али ни трбузборачка и му
млајућа самодовољност.
Доказ да је поезија ИЗНАД. Без обзира како то ко
схватао или не…
Видети више: http://m950.wordpress.com/2012/09/13/
poeticka-ekcplicitnost-o-knjizi-kukavicluk-a-lukica-sajtinac/

*
(ЗАПИС XXXII) OДСУСТВО ЦЕЛИНЕ / Милица
Лилић Јефтимијевић
Вера у исцељење
Св. Василију

Са овом „рибљом кости у грлу“
Ослабљена сам
На могу даље
А пустиња бескрајна.

Нигде речи утешне.
Само звери около, гладне.
Пред силом љубави у мом оку
Приђоше припитомљене
Јер обожи их твој лик.
Устрајно чекам
Да својом моћном руком
Донесеш исцељење
И избавиш ме…
Видети више: http://carskirez.blogspot.com/2012/09/o.html

*
(Библиотека ЗАВЕТИНЕ 1) КАТАСТАР, АНЂЕО
И СМРТ / Живодраг Живковић
Из књиге: Живодраг Живковић, Изабране
и нове песме, Јефимија, Крагујевац 2001, 148–149
… Наклобучено лице Анђела личи на цваст
Лице тамно од бдења на коме се сјаји
Само сенка Земљомера (обриси у злату!)
Треба му помоћи да одврне славину
И у аков потекне прасак винограда
И да у муљању измери сваки зев плода…
Видети више: https://sites.google.com/site/inicijativalukic/
listajuci-periodiku-knige/zivodragzivkovic

*
(ЗАПИС XXXVII) КОЛИКО СЕ ПОЗНАЈЕМО
Колико познајемо Србију? Мало? Много? Половично.
Слабо.
Колико познајемо севроисточну Србију? Звижд? Пек?
Млаву? Хомоље.
Неки делови Србије су обрасли лишајевима и
маховином.
Наше познавање је сумњиво.
Много тога о Србији не знамо.
А и оно што знамо често није сигурно…
Видети више: http://misljen.blogspot.com/2010/06/blogpost.html
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*
(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) ЧУДЕСНА МОЋ
УМЕТНОСТИ КАО ПОТВРДЕ ЧУДА ЖИВОТА /
Мр Милица Јефтимијевић Лилић
Милисав Миленковић, Болест брестова, романфантазија у приповестима бајкама и записима,
Прометеј, 2008
Уметност као моћ, ореол над животом, бујање духов
ности, силина уобразиље способне да понови чудо живо
та, ону снагу која се саздаје у судару страсти и смрти, да
сазда нови свеобухватни живот који опија сугестивношћу
и заводљивошћу испричаног јесте први утисак над прочи
таном књигом Болест брестова, Милисава Миленковића.
Стапање прозног текста и поетског заноса, стварног живо
та и проживљене уметности, патње и вере у смисао прега
лачког ношења са авантуром живљења и стварања.
Видети више: http://m950.wordpress.com/2012/09/11/
чудесна-моћ-уметности-као-потврде-чуд/

*
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(Библиотека ЗАВЕТИНЕ 1 – Листајући
периодику, књиге, рукописе) Покренута нова
страница посвећена читавом једном низу
занемарених, игнорисаних аутора…
… Такође у треће издање ове књиге није ушао и читав
низ савремених песника:
Драгослав Андрић, Горан Бабић, Бранко Бајовић, Ху
сеин Башић, Мирослав Беловић, Радован Благојевић, Сло
бодан Благојевић, Бошко Богетић, (…) Невена Витошевић,
Петко Војнић Пурчар, Ђорђије Вуковић, Душка Врховец,
Јанко Вујисић, Бећир Вуковић, Петар Вуковић, Слободан
Вуксановић, Војислав Вулановић, (…) Славомир Гвоздено
вић, Симон Грабовац, Душан Говедарица, Милорад Грујић,
Мило Дор (Милутин Дорословац), Небојша Деветак, Рат
ко Делетић, Брана Димитријевић, Ратко Драгићевић, Та
тјана Дракулић, Драгиша Драшковић, Никола Дреновац,
Будимир Дубак, Јован Дунђин, Зоран Ђерић, Драган Б.
Ђоковић, Борислав Бора Ђорђевић, Новица Ђурић, Бошко
Ивков, Мирко Иконић, Ленка Јакшић, Гојко Јањушевић,
Петар Јевтовић, Драгољуб Јекнић, Војислав В. Јовановић,

Бојан Јовановић, Данило Јокановић, Драган Коларевић,
Исо Калач, Мирољуб Кешељевић, Иван Комарица, (…)
Злата Коцић, Милисав Крсмановић, (…) Илија Лакушић,
Драгослав Лацковић, (…) Младен Ломпар, Рајко Лукач,
Зоран Мишић, Душан Маричић, (…), Момир Марковић,
Предраг Марковић, Драгомир Матић, Милисав Миленко
вић, Бранко Маширевић, Божидар Мандић (1952), Миро
слав Цера Михаиловић, Милић од Мачве, Коља Мићевић,
Станко – Ћаница Опачић (1903–1994), Михајло Ал. Попо
вић (1908–1990), Владимир Пиштало, Миленко Пајовић,
Владимир Поповић, Сретен Перовић, Раша Попов, Павле
Поповић, Бранислав Прелевић, Радомир Путник, Душан
Радак, Ненад Радановић, Љубивоје Ршумовић (1939), Ду
шан Радивојевић, Коста Радовић, Драгиша Радосављевић,
Саша Радоњић, Исмет Реброња, (…) Слободан Селенић,
Петар Сарић, Драган Симовић, Вера Србиновић, (…) Ми
линко Тороман, Милан Узелац, Бора Ћосић, Велимир Ћур
гуз Казимир, Блажо Шћепановић (1934–1966), Радивој
Шајтинац, Раде Шербеџија, Божидар Шујица, Милослав
Шутић… (Списак овим није исцрпљен!)
Видети више: https://sites.google.com/site/inicijativalukic/
listajuci-periodiku-knige

*
(Библиотека ЗАВЕТИНЕ 2) КАЛЕМЉЕНА        
ТРЕШЊА АЛАВА НИКОЛАЈЕВИЧА /
Милисав Миленковић
Целог живота само се свађате са смрћу. Час јој се
удварате, час је мржњом обасипате, а понекад јој се и уми
љавате. Гледам вас и слушам, како говорите, како дишете
и увек, непрестано чујем да се са њом спорите. И онда ка
да је била далеко од вас и сада, овде у Астапову. Неухва
тљиви сте Љовочка! – Нежно, али благо прекорно говори
Лаву Николајевичу Људмила Савељева, девојче које је он
однеговао.

ЗРЕЛИ ПЛОДОВИ СА КАЛЕМЉЕНИХ            
ТРЕШАЊА МИЛИСАВА МИЛЕНКОВИЋА /
Љубиша Д. Јовановић
Пред нама је збирка од четрнаест приповедака Ми
лисава Миленковића са називом Калемљена трешња Лава
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Николајевича, именована тако по врхунској поетској при
чи из ове књиге. Међутим, свака приповетка, препуна кон
центрисаном и кристализованом поетиком, код читаоца
изазива неодољиву визију посебне калемљене трешње са
зрелим плодовима специфичног састава, боје, укуса и ми
риса, својства које је у њих надахнуто уградио Милисав
Миленковић, песник и приповедач као калемар. Уместо
калемарског ножа Миленковић је употребио свој књижев
ни дар који је дивље али слабо родне или неродне трешње
са снагом земље и дивљих гена у себи плодоносним пелце
рима или калемовима духа спојио и оплеменио својом ства
ралачком свешћу у родне литерарне воћке са многоброј
ним драгоценим својствима и моћима…
Видети више: https://sites.google.com/site/velikazavetina/
odabrane-kritike-o-pojedinim-srpskim-piscima/kalemlenatr
esnalavanikolajevica“milisavmilenkovic

*
(ЗАПИС XXXI) МОЈ ПРЕДАК ЈЕ ДРВО,
најновија књига песама С. Гароње… /
Анђелко Анушић
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Славица Гароња, Мој предак је дрво, Књижевно  
друштво „Свети Сава“, Београд 2007
Неко је давно написао, и биће да је то био неко из
света књижевности, да је песник по много чему сличан др
вету: са егзистенцијом (телом) на земљи, коренима у архе
типском и предачком, духовним стремљењима и визијама
у небеском. Дрво, као и песник, умире усправно, и њихова
смрт не може остати неопажена. Она доноси извесне по
тресе у животном миљеу култура којима припадају. На
равно, оних култура које имају свест о пунини и дијалек
тичком јединству животних и духовних потенција, свест о
вертикали и целини…
Видети више: http://kapijazavetina.blogspot.com/2008/12/
blog-post.html

*
(АЛМАНАХ за живу традицију књижевност
и алхемију) Радомир Батуран, Крикови Европе
Александар Лукић, Европа, Време књиге,
Београд 1995
НАПОМЕНА (уредника) – Батуранов текст је штам
пан у оквиру темата „Стара и нова Европа и Александар
Лукић“, у првом и на жалост и једином броју споменутог
Алманаха, који је, узгред буди речено, штампан у сим
боличном броју примерака. Прештампавамо Батуранов
текст, као што ћемо публиковати и неке друге текстове за
то што су нам се последњих неколико година јављали како
из Србије тако и из света неки наши читаоц
 и и пријатељи,
тражећи Алманах… Пошто је тираж Аламанаха исцрпљен
још 1998. године, ово је једини начин да удовољимо за
интересованима. А постоји и прека културна потреба да
се присећамо обимнога Алманаха, који је иако штампан у
малом броју примерака, оставио известан траг у савреме
ној српској књижевности… Тада нисмо могли ни сањати о
овом данас, и тиражима које достиже данашње Сазвежђе
ЗАВЕТИНЕ. Били смо осуђени, као издавачи, не само Ал
манаха, на гето – пре петнаестак-двадесетак година, и то
је погодовало погубној књижевно-издавачкој клими… Која
је на свој начин поспешивала бетонирање неодрживе паро
хијалне и комунистичке слике света, кастрирајући друкчи
ји развој, друкчију Србију, непокорну и инаџијску…
Видети више: http://kn950.wordpress.com/архивалманаха/крикови-европе-радомир-батуран/

*
(АЛМАНАХ за живу традицију књижевност
и алхемију) ХЕЛЕНСКИ ЧАРОБНИ БРЕГ /
М. Лукић
… Био сам, дакле, први читалац Лукићевог рукописа
Европе, и вероватно најзахвалнији читалац на читавој ку
гли земаљској у том тренутку, због свега оног што му је
претходило. Читаоцима се знаним и незнаним ређе посве
ћују књиге; можда је аутор то учинио према свом првом
читаоцу не из пијетета према мом делу, углавном необја
вљеном – које је он имао прилике да прочита (мислим на
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Опус Рајска свећа, чије је објављивање у току, тек сада), већ
зато што сам одмах схватио да је реч о књизи песимизма,
који није „нужно знак опадања, пропадања, изопачености,
заморених и ослабљених нагона“ – напротив!…
НАПОМЕНА (Белатукадруз): И овај текст је, као и Ба
туранов, штампан у оквиру темата „Стара и нова Европа и
Александар Лукић“, у првом и на жалост и једином броју
споменутог Алманаха, који је, узгред буди речено, штам
пан у симболичном броју примерака…
Видети више: http://kn950.wordpress.com/архивалманаха/крикови-европе-радомир-батуран/хеленскичаробни-брег-белатукадруз/

*
(ЗАПИС XIV) ДРУГА, ДРУКЧИЈА, СКРИВЕНА
СРБИЈА / Су. Танасковић
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… Толико смеха, здраве духовитости, простодушно
сти и искрености, без имало лажног испољавања, да не
помињем гостопримљивост, су ме толико разгалили да
нисам ни осећала болове који су ме мучили. После ручка
сам отишла у стару кућу и одспавала мало. Биле су обе
тине (или заветине, како се у вашем крају каже) – Бијели
петак… Мораћу да прочачкам зашто је „бијели“ и шта зна
чи… Иако сам први пут била њихов гост, осећала сам се
као да сам дошла код неких својих… Уопште, њихов сусрет
са мојим братом и мајком, пре 5–6 година, је био толико
спонтан и срдачан, да су једни код других почели и на сла
ве ићи. Мене стално критикују и називају лажовом, што
их нисам никада посетила: „Лажовчино једна, ако ти ми
дођемо у Београд, и видимо да си тамо друкчија, да су те
ови покварили, све ћемо с прутом да те нагнамо на нашу
Трешњевицу, да мало проветриш мозак од те науке… не
мој да заборавиш Бијели петак, лажовчино једна…“, опо
мињу ме сваки пут кад дођу на славу. И у петак сам само
због тог Бијелог петка отишла, да не испаднем тотални
лажовчина, упркос томе што је анестезија опустила моје
болове, па нисам знала куд ћу од нервозе. Истина, стално
обећавам, а није та Трешењевица баш близу… а у суштини
треба само добре воље… То је било посебно изнанађење и
одушевљење за њих. Баба Љепосава ме је толико заволела
да ме све назива Лудо дијете… „Лудо дијете, види ти њу, а

ја мислила, нека озбиљна, озбиљне школе изучила, па ће
да се пува… а оно, лудо дијете, цццц, ко би реко…“
Видети више: http://arhivuosnivanju.blogspot.com/2011/
06/druga-drukcija-skrivena-srbija.html

*
(ЗАПИС VII) Ђелем, Ђелем, Србенде, низ
друм… / Александар Лукић
… Идеја за изградњом заједнице – друштва без гра
ница, „јединственог у лепоти различитости“, пројекат је
достојан пажње. Ма колико да изградња таквог друштве
ног, политичког, економског и културног пројекта протиче
споро, ма колико да је оспораван у различитим држава
ма унутар саме заједнице, као и код оних који се припре
мају да тој заједници приступе, ма какве „теорије завере“
да владају у појединим главама о њој као потенцијалном
„Живом вампиру“, хегемонији великих народа над малим
народима, такву заблуду треба свакодневно изводити на
светлост дана из њених мрачних кутака, и гледати на њену
корисну страну – предности које заједница нуди. За соло
игру „да се иде раз света“ свака од држава има времена
напретек…
Видети више: http://zavetineaba.blogspot.com/2012/09/
blog-post.html

*
(ЗАПИС V) Јебеш уметност и пусте                 
разговоре, посебно о одвратној поезији /    
Радивој Шајтинац
… Они, пак управљају, газдују, уређују, планирају,
троше, зарађују, својим страначким гнездима узвраћају,
бирају, промовишу али песничке књиге с плебисцитарним
анимозитетом и с гађењем. Каква корист од поезије, ко то
чита и купује, слави и награђује, сем неких културних гру
пица и јадника.
И, тако мисле, раде и стварају бивши песници и још
понекад песници.
Нуде хонораре за рукопис који је поета радио и неко
лико година, ваљда знају и верују која је то мука, нуде, ре
кох, хонораре у висини њихових директорско уредничких
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дневница за промоцију и друге отужне квазипрограмске
измишљотине и то тамо где се то све одвија по принципу,
е лепо скуписмо се и домаћи и гости, само да кетеринг
успе, јебеш уметност и пусте разговоре, посебно о одврат
ној поезији…
Видети више: http://zavetineviki.blogspot.com/2012/09/
jebes-umetnost-i-puste-razgovore.html

*
(ЗАПИС VI) ТЕКСТ БЕЗ СЕНКЕ / Бошко
Томашевић
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… Може ли да постоји, питамо се, такав текст који
остварује поруку субјекта и који је истовремено и пору
ка и субјект, и отац и син самоме себи? Постоји ли, пита
мо се, могућност „Васкрсења оствареног у знацима“. Из
ван опсега ових питања постоји и један далеко шири који,
према речима Јулије Кристеве, гласи: „Предложити или
не предложити теоријске фикције како би се прошириле
границе означитељског и помериле међе сабласти, визија,
опседнутости…?“ Уколико се дâ замислити известан лин
гвистички алгоритам Текста који је у теор
 ијској мисли и
данас на снази, постоји, верујемо, такође, и извесна ан
трополошка константа текста, његова природна непосред
ност. Јер, како вели Дерида, „пре сваког одређења природ
ног знака постоји законитост појма природе која успешно
усмерава разговор“ (Ж. Дерида, О граматологији). Управо
на темељу те законитости покушаћемо да размишљамо о
једном тексту кога је Ролан Барт у делу Задовољство у тек
сту (Le plaisir du texte, 1973) назвао „текст без сенке“.
Видети више: http://cjutanje.blogspot.com/2012/09/tekstbez-senke-bosko-tomasevic.html

*
(ЗАПИС IX) ДРУШТВО МРТВИХ ПЕСНИКА /
М. Лукић
… Васовић, као песник не бежи од реалности, већ бе
жи од ограниченог душтвеног и стваралачког идеал
 а. Оно
о чему је писао Винавер уочи Другог светског рата („Уве
рен сам да је духовна истина потребна целом нашем дру
штву да би се омогућио – ако ништа а оно бар то – наш

унутрашњи живот и наша изражајна помоћна средства“,
нав. дело, 665), на известан начин као да је присутно и у
Гонгу у житу, као и у књизи Седам чунова, тежња ка ДУ
ХОВНОЈ ИСТИНИ (чак и у на око ситним појединостима,
в. у циклусу „Митологије“ одредницу Селисенка: Расељен
човек, емигрант, премешчаније лице, једвапобегуљац, ис
челац. Или, просуто зрно међу зрнима још просутијим –
стр. 54).
Књижевна редакција „БИГЗ“-а (нарочито уредник ко
ји је изабрао овај рукопис и предложио за штампу), учини
ла је праву ствар објавивши ову књигу, чију највећу вред
ност видим у књижевном смеру, опредељењу…
Видети више: http://bezpremca.blogspot.com/2012/09/blogpost.html

*
(РЕНЕСАНСА) Сребрни цар и проблем
карактера остава металних предмета касног
бронзаног и раног гвозденог доба
у Подунављу / Драган Јацановић
… Део североисточне Србије, ограничен Дунавом, Ве
ликом Моравом и Хомољским планинама, представља јед
ну праву ветрометину народа, где је своје трагове у мате
ријалној и духовној култури остављао свако на свој начин.
Недовољна археолошка истраживања преримске прошло
сти овог краја, њеног трајања кроз период римске доми
нације и нерасветљен проблем јужнословенске културе у
овом делу Подунавља, резултирали су многе нејасноће о
духовној и материјалној култури многих народа, од пр
вих трагова човека почетком VI миленијума до данашњих
дана. Бројни обичаји, веровања и легенде, сачуване и да
нас код српског и влашког становништва Хомоља, Стига,
Звижда и Браничева садрже елементе чије корене треба
тражити у веома давној прошлости. Неки елементи мате
ријалне и духовне културе антике и праисторије сачувани
су и данас у појединим облицима код становништва овог
краја. Овај рад представља покушај у детерминисању по
јединих археолошких целина и њихово повезивање са на
родним веровањима и легендама, са циљем да се покуша
реконструкција дела религиозне концепције бронзаног до
ба у Подунављу. Анализирајући економику, остатке мате
ријалне и духовне културе праисторије и антике и облике
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духовног стваралаштва код данашњег становништва, по
кушали смо реконструисати настанак, трајње и постепени
пад богова и божанстава на овим просторима од бронзаног
доба до данас…
Видети више: http://principova.wordpress.com/бпланетарни-домен/srebrni-car-i-problem-karaktera-ostavametalnih-predmeta-kasnog-bronzanog-i-ranog-gvozdenogdoba-u-podunavlju-dragan-jacanovic/

*
(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) МИТСКИ ЕЛЕМЕНТИ
У ЛИКУ КАРАЂОРЂА / Драган Јацановић
Живот и дело вожда Карађорђа, грандиозне историј
ске фигуре у Србији 19. века, проткани су читавим низом
митских елемената, на које досадашњи истраживачи нису
обраћали довољно пажње.
Први такав елемент је везан за његово рођење. По
народној легенди, коју је у Сербијанки забележио Сима
Милутиновић Сарајлија, каже се да се на звезданом небу
Србије у тренутку када је рођен Карађорђе, појавила се
некаква чудна светлост.
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Исто вече кад ће с породити
Серб од Серпке, те Белоне праве,
(…)
Прем је призрак још кроз таму био,
При свем том јој синула је свјетлост,
Пред очима, у окружју дома,
До неколик трајала ј минута,
Чак у кући примјетна је била.
(Сима Милутиновић Сарајлија, Сербијанка,
Београд 1993, 23 песма, „Рођење и неке черте
Вождова нарава“, прво издање 1826)
Још је прецизнији вождов секретар Јанићије Ђурић
који каже: „Кад се Карађорђе родио у Вишевцу, исту ноћ
случио се један Турчин на конаку и после вечере заснув
ши Турчин, чујући плач детета, збуњен и уплашен неким
страшним сновиденијем… тергнувши се, поскочи и истер
чи напоље од страха и види од југа ка северу велико једно
на небу осветљење као дугу.“ Он даље наводи да Турчин

благосиља мајку: „Вала, млада, мени све нешто казује: твој
син биће велики јунак и велики човек. вала, млада, твој
син мора бити велики човек и са многим народом запове
дати. Збогом остани, чувај добро сина и памти добро шта
сам ти казао.“
Видети више: http://m950.wordpress.com/одабрано/
митски-елементи-у-лику-карађорђа-драг/

*
(Канал ЗАВЕТИНЕ: YouTub
 e) ДРАГИ ДЕО
Село Драги Део. Западни Радан. 14. октобар 2012.
Двориште звано ТРИ УДОВИЦЕ. За време Другог
светског рата, у овом су дворишту (др Небојше Раденкови
ћа) три јетрве остале удовице у једном дану. Прва је има
ла једно дете. Друга два, трећа три. Бугарски окупатори су
ухапсили, у знак одмазде, како кажу Драгоселци, 63 Драго
селчана и – о томе би требало, најмање што може да се ура
ди, да се начини документарни филм. ЗАВЕТИНЕ подстичу
да се то уради. Овај део света је једна тужна, друга Србија,
заборављен крај…
Видети више: http://youtu.be/T2Zof6Byy7k

*
(Магазин ФАНИКА) Ученик Пожаревачке   
гимназије 1958–1962: поетска сећања после
педесет година / Ратомир Марковић
CIP – Kaталогизација у публикацији
Народна библиот ека Србије, Београд
821.163.41–94
MAPKOВИЋ, Ратомир, 1943–
Ученик Пожаревачке гимназије 1958–1962: поетска
сећања после педесет година / Ратомир Марковић – Мар
ко. – Ракова Бара: Р. Марковић, 2012 (Кучево: Spectar). –
128 стр.: фотогр.; 21 цм.
Тираж 200.
ISBN 978-86-912711-2-1
COBISS. SR-ID 193389580
Видети више: http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/10/
17/ucenik-pozarevacke-gimnazije-1958-1962-poetskasecanja-posle-pedeset-godina-ratomir-markovic/
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*
(АКАДЕМИЈА АЛХЕМИЈЕ) КА ПЛАНЕТАРНОЈ
ПОЕЗИЈИ / Бошко Томашевић
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Космополитска књижевност има, већ с краја двадесе
тог века, и своје писце и своје читаоц
 е. Борхес, Набоков,
Буковски, Владимир Каминер, Кортасар… Локални про
стори књижевности слабе. Дуге сенке Гетеа, Малармеа,
Валерија и Елиота падају на толике текстове који артику
лишу књижевну синтаксу постмодерног доба. Производња
„транскултуралних наратива“, та неописива живост о којој
пише Џозеф Конрад у роману Срце таме, „материјалност
перцепције која је на прави начин премоћна“ и разумљи
ва на свим меридијанима, „транснационално слабљење“
и „децентрирање“ националних књижевних паркова пле
ту један „глобални текст“, један текст Глоба, који је ато
пичан (а-топос), безместан и, истовремено је погодан за
сва места на Глобу, уздижући се до „нерепрезентабилне
тоталности“ и комплементарности које претстављају ми
месис отворенога, једнога и целога у структури „безданог
преклапања“. Овако би се отприлике могла дефинисати
Књижевност коју пише планетарни Писац за планетарног
Човека…
Видети више: http://akademijaalhemije.wordpress.com/
2012/10/09/ka-planetarnoj-poeziji-bosko-tomasevic/

*
(ЗАПИС LVII) Отворено писмо Бошку            
Томашевићу / Радивој Шајтинац
… И писање против живота као и живот против иса
ња, храмови, воћњаци, касарне, смрзнуте ледине и прозир
на мора, бивше море у судбини људи и предела, ковачи,
официри, Хефест као космогонијски занатлија, Хераклит,
Аристотел, Парменид, Тракл, Хелдрелин, Целан, Црњан
ски, Ниче, Хусерл, Хајдегер, Пруст, ми би додали Берхард
и Бруно Шулц – све спојено спонама опрезног неповерења
да би се десила прича која траје у вечном присуству, са
мобновљива и без читања, као доказ да је писање Биће. И
све тако, до овог времена, до себе као наследника, до про
читаних књига, универзитета, библиот ека, катедри и људ
ских предела, Морао сам путовати, отрести се софозма

живота и прећи на писање. Бар док мноме влада снага за
блуде. Ово је дело мисионарског боравка поезије у прози
које заслужује и посвећеног читаоца…
Видети више: http://knjizevnenagradezavetina.blogspot.
com/2012/10/otvoreno-pismo-bosku-tomasevicu-radivoj.
html

*
(ПРОТИВОТРОВ) ДРУГАЧИЈИ ПОГЛЕД /
Ранко Павловић
Миодраг Мркић, Огледи о поезији Мирослава       
Тодоровића, Свен, Ниш 2011
Писци који живе подаље од књижевних метропола
често остају изван фокуса књижевне критике, па је зато
свако настојање да се цјеловитије освијетли њихово дјело
вриједно пажње. У том смислу, недавно објављени Огледи
о поезији Мирослава Тодоровића Миодрага Мркића спада
ју у оне књиге које заслужују похвалу, али које неријетко,
због инертности и равнодушности иначе неконзистентне
критике, остају незапажене, као и аутори којима се баве.
Ваља се надати да исту судбину неће доживјети и ова ис
црпна анализа, која својим обимом (нешто више од 320
страница) готово досеже пјесничко дјело које цјеловито
освјетљава. Узгред, за Мркића је карактеристична свеобу
хватност књижевне анализе. Да би дошао до уоpштеног он
детаљнмо анализира сваки стих, сваку пјесму, сваку књи
гу, пажњу задржава на свакој пјесничкој слици, симболу,
рефлексији, при чему тежи да компаративном методом,
врло утемељеним аргументима, смјести књижевно дје
ло у контекст књижевности којој припада, не либећи се
притом да укаже шта би све требало „одстранити“ и шта
је прецијењено да би се мјеста нашло за запостављено и
потцијењено…
Видети више: http://zavetine.wordpress.com/2012/10/09/
другачији-поглед-ранко-павловић/
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*
(ЗЕЛЕНИ ДУЋАН Антикварница)
РАСПРОДАЈА ЧАСОПИСА, ЗБОРНИКА,
НОВИНА (0003) / UNUS MUNDUS 40/2011 /
Из карантина / Мирослав Лукић
Уметност дијагнозе и уметност лечења
Као што у медицини постоји уметност дијагнозе и
уметност лечења, тако и у уметности, посебно у поезији
и књижевности, постоји уметност дијагнозе и уметност
лечења, Једно се зове култ ружног, друго култ лепог…
Прави критичари нису јалови пресудитељи, торже
ствени брбљивци. Делотворни критичар је уметник који
стиже други, да би утаманио, или прихватио, да би прева
зишао, проширио, или срушио и покопао један облик… (Езра
Паунд, Како да читамо)
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Три пуне године пре рођења Винавера, Нушић пише у
пожаревачком затвору (1888) речи, којих се мало ко сетио
сто година доцније – 1988. године. Иако су биле пророчке
– лепа и тачна антиципација.
Биле су ми на памети те речи, док сам радио и на пр
вом, и на другом, и на трећем издању антологије српске
поезије 20. века НМ.
У другој половини 20. века, победом богоборачког
покрета, оснивају се много тзв. књижевни ћепенци, које
је већ прегазило време, када је почела да се оцртава прва
верзија антологије српске поезије НМ (1998). Њен саста
вљач је препознавао – паланачко осећање света, парохи
јално, конфесионално, секташко, уображено, непреоб
 ра
жено, осветничко, христоборско, наметачко – волујско,
једном речи. Дисхармонични стваралачки развој. Избега
вање продубљивања духовног искуства… Релативно, при
видно. Нихилистичко, анархистичко, редукцион
 истичко…
Видети више: https://sites.google.com/site/zavetine2012/
antikvarnica/rasprodajacasopisazbornikanovina0003

*
(Канал ФИЛТРА) СВЕТСКИ СТУБ – у сусрет  
десетогодишњици смрти Србољуба Митића /
Белатукадруз (алиас М. Лукић)
… Због чега стишки песник Митић „опрост“ иште од
горског песника Његоша, аутора спева Луча микрокозма?
Да ли због „начина“ на који је састављена, створена његова
„поема“? И да ли су Стилити поема, или (метафизички)
спев, написан у оном извандредном зрелом замаху у коме
су написана два претходна ванредна и недовољно проту
мачена спева: Луча микрокозма и Дивно чудо М. Павло
вића? Између првих и последњих строфа, по много чему
изузетног и јединственог Митићевог спева Стилити, сто
ји читав један свет, обележен трагичним осећањем живота.
Стоји ступ, столп, стуб. Спев је могао понети наслов СТУБ,
или СТУП, који представља један од основних стубова не
беског симболизма, ВЕРТИКАЛУ СВЕТА, СВЕТСКИ СТУБ,
axis mundi, universalis columna. Издавач, изменивши на
слов рукописа не би оштетио аутора; напротив, пошао би
за унутрашњим налогом аутора. Писан последњих година
живота, овај спев представља уједно и Митићев песнички
тестамент, завештање. Па ипак, и под насловом под ко
јим је објављен, Митићев спев не губи нешто много…
Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/метафизикау-белом-оделу/светски-стуб/

*
(РЕНЕСАНСА) ПРЕКО 300.000 ПОСЕТА НА
САЗВЕЖЂУ ЗАВЕТИНЕ!
(почетком новембра 2012) Статистика посећености
„стооких прозора ЗАВЕТИНА“, тј. Дефинисаних и препо
знатљивих интернет-локација на светској мрежи (чак и
непотпуна – без проверљивих параметара за већину сај
това ЗАВЕТИНА (19 веб сајтова – уз подршку Googlе-a), 2.
новембра 2012. године показује Стални раст посета…, чак
изванредан скок посета! На једном од веб сајтова ЗАВЕТИ
НА пише и ово – …
Видети више: http://principova.wordpress.com/2012/11/03/
преко-300-000-посета-на-сазвежђу-заветине/
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*
(МИТАРЕЊЕ ЧУДОВИШТА) КАКО ПОСТАТИ
АКАДЕМИК
Трагом последњих избора у САНУ, коментара,
и тексту о малверзацијама…
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… Иначе, пред сам почетак изборне скупштине јуче
је испред САНУ дељен лист Таблоид, у којем је објављен
текст о наводним малверзацијама у Академији и куповини
места за улазак у САНУ.
Коментаришући овај, али и остале натписе који су се
претходних дана појавили у медијима, академик Матија
Бећковић је рекао да се тако нешто једино може разумети
уколико је решено да се руше све институције, па се по
шло азбучним редом.
„То је већ општи тренд и дуго траје. Академија је ћу
тала да се дискусија не би продужавала. САНУ се одржа
ла упркос дугој кампањи против ње. Куповина места је
неспојива са Академијом. Не могу јој ништа. Као што је
давно речено: постоје две врсте академика, они који су по
требни Академији и они којима је потребна Академија, а
ови други су у већини“, каже Бећковић.
Академик Војислав Становчић каже да се такве гла
сине потежу с намером да се САНУ дискредитује, што је
према његовим речима показатељ опадање друштвеног
морала у нашој земљи.
„Нећемо ништа оспоравати“, каже Становчић.
М. Сретеновић

*
Коментари читалаца:
Жарко Смиљанић | 03/11/2012 21:26
Интересантно да у земљи, у којој по мишљењу акаде
мика влада криза морала, поштења и правичности, Ака
демија Наук
 а (Српска изгледа није одавно) представља
бастион морала, правде, истине и поштења. Ако је пет
процената онога што се пише у Таблоид у истинито, онда је
Академија на врло ниским гранама и не треба нам…
Видети више: http://pomocdotwordpressdotcom.wordpress.
com/како-постати-академик/

*
(Библиотека ПРЕТЕК 2) СРПСКА НАРОДНА
ЕПИКА КАО ИЗВОР АРХЕОЛОШКЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ / Драган Јацановић
Народна поезија представља један од сегмената срп
ске духовности. Иако су у њој сачувани многи елементи
традиционалне српске и старобалканске културе из раз
личитих историјских периода, народна српска поезија је у
највећој мери посматрана кроз призму књижевности, јези
ка, етике и етнологије.
Изузев бројних епских песама о ослобођењу Србије и
Црне Горе у XIX веку, које описују реалне историјске дога
ђаје и јунаке, сви остали покушаји да се појединим епским
песмама и њиховим јунацима да историјска основа, нису
дали задаовољавајуће резултате. Стојан Новаковић је по
кушао да Облачића Рада из народне песме изједначи са
Радичом Поступовићем, великим челником Кнеза Лазара
(Новаковић С. 1982). Ненад Љубинковић, на први поглед
аргументовано је покушао да да историјску основу чита
вом циклусу песама о Косовском боју и Марку Краљевићу
(Љубинковић Н. 1996).
Историјска основа појединих српских епских песама
је давно доведена у питање. Натко Нодило у својој обимној
студији каже: „Није нипошто мучно, већ првим погледом,
назријети, да о хисторијскоме какву догађају, што би пје
сма била прихватила и по народу разнијела, овде не може
да буде говора. По свему овоме, прилика је мислити, да је
епска пјесма српска и хрватска, донекуд, претварала бо
гове људима, још прије свестранога освоја Срба и Хрвата
христјанском и муслиманском вјером. Процес прелијева
ња богова у калуп људски ми ту затјечемо како при дјелу.
Дајте надимак какавгод Сунцу, а оно ће постати лице на
зови хисторијско“ (Нодило Н. 1981). Љубинко Раденковић
у анализи бројних песама о Старини Новаку запажа да…
Видети више: https://sites.google.com/site/krmikovac/
narodna-knizevnost/srpskanarodnaepikakaoizvor
arheoloskeinformacije
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*
(Библиотека ПРЕТЕК 2) ТРИ ПЕСМЕ
АЛЕКСАНДРА ЛУКИЋА
… Кадиз
Бубњеви преко мора добују
то је ритам мог срца у грудном кошу.
Црни бубњеви – прављени од коже
скинуте са женских рамена
одзвањају там – там – там,
са рамена робиња каквом то песмом
задужујете свет?
Нека старица, маварка прибијена
уз камени стуб изговара гласно молитву
свом богу.
Бубањ људске душе
је невидљив.
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И кад ћути можеш да га чујеш.
Површина мора плисирана као женска сукња
од таласа разбија се о обалу,
од симболичних сребрнастих жена…
Видети више: https://sites.google.com/site/krmikovac/
aleksandar-lukic

*
(Библиотека ПРЕТЕК 2) КОРЕН / Мирољуб
Милановић
Раскорак између норми друштвених система и сло
боде појединца неминовно доводи до отпора, јер живот не
трпи догму и кида је, како би се изразио и опстао. Исто
рија људске цивилизације пуна је примера, а ако се боље
погледа, од отпора се само и састоји. Уколико је раскорак
између норми друштвених система и слободе појединца
дубљи, отпор је жешћи, па су жртве веће и значајније. Без
отпора човек би изгубио своју суштину и живот у ропству

свео би се на пуко битисање. Отпором се брани минимум
људског: шта је човек и шта би могао бити.
Од свог постанка до данас, књижевност је имала про
метејску мисију да тај пламен разгори и одржава. Пад
књижевности отпора у појединим раздобљима људске
историје, значио је и пад људског и племенитог и уситња
вање човека…
Видети више: https://sites.google.com/site/krmikovac/
knizevnost-otpora/koren

*
(Библиотека ПРЕТЕК 2) РОМАНЕСКНО,
А У СТИХОВИМА / Милисав Миленковић
… Онако како Шејмас Хини нобеловац препознаје у
мочварама потонула сећања, тако и Белатукадруз – Миро
слав Лукић у књизи Moara Parasita – Пуста воденица отва
ра тамнице свога детињства „као ризнице памћења“ у ко
јима препознаје „празник светлости“, братимљење дивљих
голубова и спрудова“ те онако разод
 евеног дозвољава да
га одева сећање на „плодно тло туге“. А у том бескрајном
туговању он записује да су му само облаци и ветар „стари
знанци“, али и слути поруке из неке друге галаксије. Ветар
је то који неће јаче дунути из пустиње, то је ветар ностал
гије, чија се пелуд као семење распрскава и клија. Подјед
нако засипајући и памћење и ризницу његову…
Видети више: https://sites.google.com/site/krmikovac/
milisav-milenkovic/romanesknoaustihovima

*
(Бифе „БРИОНИ“) ПЕСМЕ ИВАНКИ / Ђорђе
Николић
Мајка Иванкина
Сестри Драгици

Када те Господ прими на свом Престолу
И кад се Божијем лицу будеш поклонила,
Ослобођена неизмерног материнског бола,
Који си на земљи читавог живота носила,
И кад будеш упитана:
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Шта си на земљи богоугодно учинила?
Ти клекни, прекрсти се и недостојна,
Бешчујно, прозбори:
Теби сам се, Боже Оче, Благородни Творче,
И Блаженој Мајци, Пресветој Богородици,
Сваке туге и бола исцелитељици,
И Њеним чудотворним иконама
Казанској, Владимирској, Млекопитатељници
и Тројеручици,
И Сину Твоме, распетом, Исусу Васкрснику,
На сваком кораку покајно молила…
Видети више: http://zavetinebr1.wordpress.com/2012/
11/15/песме-иванки-ђорђе-николић/

*
(СРПСКА ФАБРИКА ИЛУЗИЈА) Има и у нас
познатих писаца али без дела / Мирослав
Тодоровић
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… али када прође халабука остаје само оно што смо
написали.
Има, то и сам знаш, и у нас познатих писаца али без
дела.
Твоје „Три кашике пепела“ су пуне животног жара.
И зато ти хвала.
Видети више: http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/
2012/11/15/има-и-у-нас-познатих-писаца-али-без-дела/

*
(МИТАРЕЊЕ ЧУДОВИШТА) ЛОША АДРЕСА
ИЛИ КОЛО ОКОЛО ПРИЗНАЊА / Мирослав
Тодоровић
Скраћена, по мери простора, верзија овог текста
штампана је у Политици 15. новембра 2012. ЗАВЕТИНЕ
објављују интегралну верзију.
„Међу предложеним кандидатима за Националну
пензији, мислим да је 90 одсто људи залутало, а то су ли
ца са естраде, међу којима је и једна кројачица која себе

сматра да је српска Коко Шанел“, каже сликар графичар,
књижевник Миодраг Анђелковић Даја напомињући да је
сама институција добро замишљења, али су критеријуми
приватни и непостојећи. „Не конкуришем јер сам локациј
ски угрожен, зато што живим у Нишу, а Ниш није плодно
тло. Мени је Ниш Света Јелена, а да сам остао у Беог раду
био би у првом тиму а национална пензија би била ствар
рутине са оволико изложби и критика који су писали мно
ги људи о мом стваралаштву“ (Нар. новине, 7. нов. 2012).
Својевремено је Нишлија Душан Радовић казивао да
ће сви Срби живети у Беог раду. То су и комунисти обећа
вали. У кругу двојке. О „лошој адреси,“ потписник ових ре
дова је више пута писао. И истицао да су српску књижев
ност створили писци са „лошом адресом“ тј. Локацијом…
Видети више: http://pomocdotwordpressdotcom.wordpress.
com/2012/11/16/лоша-адреса-или-коло-околопризнања-м/

*
(ЗАВЕТИНЕ My Opera) Сајтови Сазвежђа
ЗАВЕТИНА на мети хакера?
… У чему је ствар? Веб сајтови Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ
посвећени су уметничкој српској књижевности и критици,
савременим српским писцима. У чему је грешка? Чиме
је власник сајтова уз подршку Google прекршио правила
Google?
Више година је уложено у изградњу и осмишљавање
ових сајтова. То мора да је била нека грешка. Поготову,
када је реч о трећем веб сајту, тј. о ЦАРСКОМ РЕЗУ, посве
ћеном превођењу дела српске књижевности на друге свет
ске језике, и превођењу са свих осталих светских језика
на српски. Онемогућавање сајта за препеве дошло је по
сле публиковања безмало књиге руског песника Виктора
Широкова Снежна воденица (препев на српски Владими
ра Јагличића). Коме би то могло засметати? Зар сва три
сајта, који су својеврсне мале библиотеке целих књижевних
дела појединих писаца, српских, руских, румунских, ен
глеских или других, могу сметати некоме? И коме? Вла
сник и уредник ових сајтова је протествовао код Google,
и убрзо је стигло објашњење тима Googlа. Примећено је
неовлашћено деловање других лица, лица без овлашћења
(хакера, сајбера, назовите како вам драго) око споменутих
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онемогућених сајтова. Ко су те штеточине? Чиме су ру
ковођени? Преуз имањем споменутих сајтова? Брисањем?
Онемогућивањем?…
Видети више: http://my.opera.com/zavetine/blog/show.
dml/55856952

*
(АКАДЕМИЈА АЛХЕМИЈЕ) О УМЕТНИЧКОМ
САВРШЕНСТВУ / Иван Иљин
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Уметност наших дана, коју називају „модернистич
ком“, залутала је и отишла у разврат. Око тога се и сада
слажу сви истински пријатељи уметности, који нису рас
кинули са здравим, истовремено и духовним и природним
укусом. Тога су посебно свесни озбиљни и велики уметни
ци наше епохе. Они знају да далека и прелепа будућност
не припада модернизму, тој дегенерисаној лажној умет
ности коју су створили, уздигли, прославили и раширили
неутемељени људи лишени духа, људи који су заборавили
Бога. После великих лутања, после тешких мука и лишава
ња, човек ће се освестити, оздравити и поново ће се окре
нути правој, органској и дубокој уметности; и тако је лако
схватити да већ и сада дубоке и осетљиве натуре предо
сећају ту будућу уметност, призивају је и предвиђају њен
тријумф.
Ко покуша да замисли ту надолазећу уметност мора
пре свега да одбаци идеју „нечувеног“, „невиђеног“ нова
торства, рушилачког преврата, обарајућег „открића“. Сва
та јурњава за новотаријама, за невиђеним, за „необичним“
или „вртоглавим“ није ништа друго до манифестација ду
ховне пометње и плод немоћне таштине аутора и снобова
у публици, који се досађују и траже „узбуђење“. Будућност
ће нам, наравно, донети и нову уметност; али то „ново“ ће
изнићи из обновљеног духа и из срца које дубоко осећа, то
јест из оних слојева душе који су увек смишљали и доноси
ли на свет сва истинска уметничка дела…
Видети више: http://akademijaalhemije.wordpress.com/
2012/11/14/о-уметничком-савршенству-иван-иљин/

*
(СКРИВАЊЕ БОСИОКА – Магазин за поезију)
М. Лукићу / Владимир Јагличић
Не дочитать, как ни видней,
и до конца не дописать
историю тех юных дней,
ту потаённую тетрадь.
Мутит кровь пошлости фантом,
и вены парки режут твердь,
а песни только об одном,
что близко, близко, близко – смерть! …
Видети више: https://sites.google.com/site/vlaskei
ciganskepesme/prepevi/mlukicuvladimirjaglicic

*
(ОРЛУШИНА) Неодговорност / Белатукадруз
„И духовна димензија живота човека и свих његових
животних дела има исти јединствени источник. И одго
ворност човека је у последњој димнезији увек одговорност
пред Богом“ (Иван Иљин, „О осећању одговорности“, у књ.
Пут ка очигледности, Логос, Београд 2012, 23).
Зашто је позван човек на земљи? Да се роди, живи ра
ди насладе и користи, без вере и умре?
Видети више: http://krmikovac.wordpress.com/
неодговорност-белатукадруз/

*
(ЗЛАТНИ РАСУДЕНАЦ) О СТВАРАОЦУ / Иван
Иљин
Ево ко с пуним правом тражи за себе слободу, претен
дује на њу и долази до ње. Она мора да му буде пружена и
обезбеђена, да нико ништа не би смео да му прописује и да
му никаква људска власт на земљи не би бранила да ствара
како му је Бог души одредио… Никаква инструкција споља
не сме да ограничава његово духовно сазрцање; њему не
треба говорити „ради тако“ и „нестварај то и то“. Јер свака
претходна цензура смета његовом стваралаштву и свако
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прописивање сузбија његово надахнуће Ако је он само до
вољно прожет осећањем одговорности, свако мешање са
стране је излишно. Јер стваралачки облагорођен човек је…
Видети више: http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/
11/13/о-ствараоцу-иван-иљин/

*
(ПИСМА) Да ми је да напишем нешто / Што
на песму би личило / Есон Јаос
Сачмарице стих
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Да ми је да напишем нешто
Пар редова само
Што на песму би личило
Кратку и Обичну
Ал одлучујућу
Са мало речи небираних
Зрелих бременитих
Онако све како и јесте
Да ставим у песму
Ко опорука коначну теску
Без трофеј речи углачаних
Ко сачма олова у глави
Хицем за крај певајућим
Вртешку речи свих
Заустави један с предумишљајем
Погођени стих.
Видети више: http://70653dotcom.wordpress.com/category/
књижевни-мобари/

*
(КОВЧЕГ БЕЗРАЗЛОЖНИХ УСПОМЕНА)
МАГАРЕЋЕ БУДАЛАШТИНЕ / Белатукадруз
Магарац је омиљена тема баснописаца и анегдотича
ра. Езопа, Ла Фонтена, Крилова, српских народних припо
ведача. И Езоп и Ла Фонтен описали су магарца у лављој
кожи. То је она басна, сећате се о томе како се магарцу
досади товар носити. Нађе негде лављу кожу, замота се у њу
и пође плашити све што пред њега изађе. Узнемири и рас
тера све питоме животиње по пољу. Скоче људи на оружје,

да виде каква је то беда. Кожа лавова, али глас магарећи! А
кад му спазе и уши, онда се досете лукавству, оставе оружје,
па дограбе кочеве и тојаге, опколе магарца, скину му лављу
кожу, па га науч
 е памети.
Ла Фонтенова басна, у стиховима, завршава се, пак,
константацијом да у „Француској много људи има „који
потврђују ову басну: „Сјај, дружина и накити красни / Три
четвртине вредности су њима“…
Видети више: http://kovcegbezrazloznihuspomena.
wordpress.com/магареће-будалаштине/

*
(ПРОТИВОТРОВ) Милан Панић, Балкански
пророк – препорука
Зашто је ово једна одлична књига?
Зато што исправља једну велику неправду. Зато што
може помоћи многим грађанима Србије да схвате: да су
већ изгубили неповратно минулих 20 година, и да им се
може догодити да изгубе још 20 година. Неки млади људи,
нашега порекла, који су се ових дана вратили са Кубе, ис
причали су ми – шта значи изгубити 40 година! Па, то је
читав људски век! То је превисока цена!
Видети више: http://zavetine.wordpress.com/2012/11/13/
milan-panic-balkanski-prorok-preporuka/

*
(Едиција ЦАРСКИ РЕЗ) СНЕЖНА ВОДЕНИЦА /
Виктор Широков (1945)
(Изабране песме, превео са руског Владимир Јагличић)

Лутајући сонет
Не волим себе: проживех живот намерно такав:
свима дај, пружи – затим покупити се изволи!
А талента је било – ко у матрјошки лутака.
Па откуда под старост – нула која ме боли?
Ноћ мене докусури – опрезно пробијање.
Пропили смо се, браћо, ко бескућни голаћи.
Опали лист ко мрва збрисана сред путање
обећава ужасни алкохол да ћу наћи.
Однећу дар поноћној природи, где ме ишту.
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Рећи ћу хвала само будаластоме лишћу.
Нек репу нисам копао у родном врту здушно,
нек нисам грабуљао леју у старој плеви,
растворен сам у своме народу равнодушном
као шећер у води, ко рибља млађ у Неви.
6. октобра 1997.

… Виктор Широков је песник директан, он је пре „пре
водилац“ на песнички језик сопственог живота, него ства
ралац неког другог света заснованог на култури, лектири
или философском промишљању. Он поседује сва та својства,
али се њима не размеће, већ их опошљава само онда кад то
затражи песма. Неповерљив према стиховима ухваћеним у
ваздуху, он их лови израсле из родног тла и укрштене с вла
ститим животним искуством. Тек потом они заслужују
песничку обраду, став, философску поенту. Без те личносне
основе, не вреде ништа…
Видети више: https://sites.google.com/site/editionsectio
caesarea/ruska-poezija/sneznavodenicaviktorsirokov
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ПРВИ САЧУВАНИ
Билт ени Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ
или о претходници
васељенских књижевних новина будућности
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Билт ен Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ
(00018)
(ШИБАЊЕ) ПИШЧЕВА ИЗДАЊА Улога писца
у историји српске књижевности / М. А. Ивков
Српска књижевност је изашла (и излази) из шињела
који се зове пишчево издање. Она је, у ствари, огрнута у
њега.
То уклето пишчево издање чини, врло чврст, темељ
историје српске књижевности. Без тог темеља историја
српске књижевности била би и много тања, и много краћа,
и много униформисанија.
Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/06/
12/пишчева-издања-улога-писца-у-историји/

*
(ЗАВЕТИНЕPress) ИЛИЈАК – ОДЛОМАК ИЗ
ДНЕВНИКА БИВШЕГ ЗАВОДНИКА /МДЈ
19. 10. ’03, Недеља Викенд са супругом Радулком у
Илијаку, засеоку Доње Горевнице – 140 км. одаљене од
Београда, ако се пободе шестар на Лабудовом Брду. Ни
је то Лајковачка пруга, већ Ибарска магистрала са пуно
опасних деоница. У подножју Рудник планине, након сао
браћајног прекршаја „где се губи глава“ полиција ме зау
ставља и кроз прсте оставља сопственој…
Видети више: http://misljenovac.wordpress.com/2012/06/
12/илијак-одломак-из-дневника-бившег-за/

*
(ЗАВЕТИНЕ YouTub
 e) Цвет, коме богови не  
допуштају боље место од пустиње
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Овај филм уз музику сиртакија, или влашких паган
ских кола, можда би могао да подигне као неки чудни ви
хор неописиве спрудове испод којих тече плаво злато и
магма драгог камења. Али и уз музику пролеће на плавим
спрудовима где се могу наћи мрцине и трагови златног ру
на, има нека туга која нас са нама спаја.
Видети више: http://www.youtube.com/watch?v=S4ez125c
04o&list=UUiS2FdwHA3QmwCSBxD2NSsg&index=1&featu
re=plcp

*
(ПРОТИВОТРОВ) ВЛАДИКА НИКОЛАЈ О ТИТУ
Пред читаоц
 има је до сада непознато писмо Све
тог владике Николаја упућено Надбискупу кентербериј
ском, Првом јерарху Англиканске конфесије. Писмо се
налази у хиландарским архивима као концепт…
Видети више: http://zavetine.wordpress.com/2012/06/12/
владика-николај-о-титу/

*
(гРУПА ЗАВЕТИНЕ) ФАТАМОРГАНА ВЕЛИКЕ
МАГАЗЕ / Белатукадруз
Из мочвара се јавио, као лабудови црни, пакао Исто
рије, из дана који су мрачни и не говоре ништа, окружен
влажним песком, живим песком векова и увреда. Они који
праве историју не изгледају као људи, они су чудовишта.
Они су у злу и обмани а не у добру и истини, па су супрот
ност мудрости и уму; њихов је живот за живота духовна
смрт.
Историја земаљска не гледа према Господу као Сунцу
или Месецу, већ на супротну страну од Господа, према гу
стим тминама…
Видети више: http://1983z.wordpress.com/2012/06/12/
фатаморгана-велике-магазе-белатукад/

*
(КОВИОНА) Дневник сусрета са обичним и
необичним људима нашег народа, од којих је
свако имао да каже нешто поучно, тачно,
виспрено, духовито… / Владимир
Димитријевић
Видети више: http://zavetinekruna1.wordpress.com/2012/
06/12/дневник-сусрета-са-обичним-и-необични/

Билт ен Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ
(00019)
(МАЈСТОР НАД МАЈСТОРИМА) * * * /
Фернандо Песоа
Допире кроз магловити дан нешто из заборава,
Наилази нечујно, свечери, погодна прилика
за губитак.
Успављујем се, без сна, под ведрим небом живота…
Видети више: http://trgovcisvetloscu.wordpress.com/2012/
06/13/фернандо-песоа/
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*
(ЗАПИС XVI) Димитријевићева препорука…
Руски мислилац Александар Панарин, носилац углед
не Солжењицинове награде, у тексту „Народ без елите: из
међу очаја и наде“ указује да сопствене елите локално ста
новништво већ одавно не може да надзире, јер су елитисти
своју судбину и интересе, како каже Антонић, везали „не
са сопственим народом, већ са глобалним системом бо
гатства, моћи и престижа, у који настоје да уђу тако што
ће му као послушне работнике привести цео свој народ“.
Видети више: http://najboljidrug.blogspot.com/

*
(ЗАПИС V) МИЛОСРЂЕ У СРБИЈИ… /
В. Димитријевић
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… „Сви ми, како монаси, тако и верујући народ епар
хије рашко-призренске, смо плод духовног рада и делова
ња Владике Артемија“. Још је додао Јездић да они не могу
тек тако да се одрекну свог духовног оца, иако им је „егзи
стенција угрожена“.
А како? Једноставно: сви су добили отказе са места
вероуч
 итеља, и то по налогу новопостављеног владике Те
одосија. Људи са толико деце… Који су остали да живе и
сведоче на Косову и Метохији, у дане кад нам Косово и
Метохију отимају. Очито, истински хришћани: јер, ко би
данас рађао и подизао толику децу, „у зло доба, у гладне
године“, ако не они који испуњавају заповест Божју…
Видети више: http://zavetineviki.blogspot.com/2012/06/
blog-post.html

*
(ЗАПИС XLVIII) У чему је био патриотизам
Станислава Винавера…
„Код њега, као космополите, остварен је један чудан
патриотизам, да не кажем национализам. Ручак је заврша
вао с ускликом: Живела Велика Србија. Није хтео да иде у
Рогашку Слатину, јер је то тобож Хрватска.

Једине полемике које је водио после другог рата биле
су с Хрватима“, причао је син Станислава Винавера, пи
сца, о оцу.„Више од многих тадашњих књижевника био је
занет новинама у европској књижевности, у филозофији
или музици, али сви ‘модернисти’ нису му помутили људ
ска осећања нити способност да разликује фикцију од ре
алности“, записала је снаха о свом свекру. …
Видети више: http://www.vladimirdimitrijevic.com/tekst/
57-у-чему-је-био-патриотизам-станислава-винавера,авангардног-писца.html

*
(ЗАПИС XLVIII) Белатукадруз Belatucadros
Избор чланака везаних за belatucadros.
Оригинални чланци из …
Видети више: http://zivotjesenisan.blogspot.com/2012/05/
belatucadros-belatukadruz.html

*
(Бифе „БРИОНИ“) КАКО СЕ НЕКАД ТО
РАДИЛО, ИЛИ: УМЕСТО АУТОБИОГРАФИЈЕ /
Маринко Арсић Ивков
… Пријављујем се, на основу расписаног конкурса, за
попуну радног места УРЕДНИКА У КЊИЖЕВНОЈ РЕДАК
ЦИЈИ. Испуњавам тражене условове и прилажем доказе:
– „познати културни и јавни радник“ – као уредник
„Књижевне речи“, прозни писац (књиге „Чему нова крити
ка“, „Међедовић“), драмски писац (ТВ драма „Шта се до
годило са Филипом Прерадовићем“), књижевни критичар,
есејиста и преводилац присутан сам у књижевном животу
више од десет година;
– „висока школска спрема“ – прилажем оверену
фотокопију…
Видети више: http://zavetinebr1.wordpress.com/2012/06/
13/како-се-некад-то-радило-или-уместо-аут/
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*
(Златни РАСУДЕНАЦ) ИЗМЕЂУ СИМБОЛА       
И СТВАРНОСТИ / Мирољуб Милановић
О роману Ујкин дом Мирослава Лукића (Апостроф,
Београд 1997)
„ Пишите што год хоћете или морате, али оне су увек
биле добре партитуре“ (Т. Ман о својим књигама)
Док седи нагнут над рукописима свог ујака Боре
Мишљеновића, у тој српској Јокнапатофи, Великој Мага
зи, Филип Сенковић, професор књижевности и не слути да
тај посао неће привести крају, као што ни његове рукописе
неће средити неко будући, вођен истом муком одгонетања
тајне о свом и туђим животима. Промениће се можда де
кор, али ће посао бити настављен јер, потреба за сазнањем
утиснута је у дамарима његовог бића. То је и услов њего
вог даљег битисања.
Видети више: http://zlatnirasudenac.wordpress.com/pro-fil/
izmedu-simbola-i-stvarnosti-miroljub-milanovic/
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Билтен Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ
(00021)
(ЗАВЕТИНЕPress) 1000 ФИЛОСОФЕМА,
ТАЧАКА, ОКРЗНУЋА, (Н)АФОРИЗАМА /
Ристо Василевски
Ових дана је штампана једна врсна књига афориза
ма Ристе Василевског Сновиди битка: „Василевски не
заборавља да јесте песник и многе његове филозофеме
заснивају се на звуку и на играма заснованим на најразли
читијим звучним комбинацијама и стилским фигурама:
‘Између многих избора, онај који нема други избор, обич
но изабере најгори.’“ Тако књигу препоручује критичар Д.
Стојковић…
Видети више: http://misljenovac.wordpress.com/2012/06/
15/1000-философема-тачака-окрзнућа-нафориз/

Билт ен Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ
(00022)
(МАГИЈА МОЈИХ ПОСЕДА) Тумачење судбине
и снова / Белатукадруз
… Овде се скупљају многе ствари. Неважне и ва
жне. Оглашавају се чавке, гласови анђела који се повлаче?
Видети више: http://s1957.wordpress.com/2012/06/12/
00022-тумачење-судбине-и-снова/

*
(Бифе „БРИОНИ“) РЕКЛИ СУ
… Ако је наш нобеловац био члан Младе Босне и роби
јао због те припадности, а Гаврило није пуцао у цара у Бечу
него на окупираној територији, и ако у мом родном граду
данас Принципов мост зову Фердинандов, а стопе више ни
су тамо гдје су биле, све се ту промјенило. Неко хоће да про
мијени моју историју, поништи моја увјерења?!
Видети више: http://zavetinebr1.wordpress.com/рекли-су/

*
(ПРОТИВОТРОВ) ИМЕНОВАН САВЕТ ЗА
СВЕТСКУ ПРАВОСЛАВНУ КЊИЖЕВНУ
НАГРАДУ „БОГОРОДИЦА ТРОЈЕРУЧИЦА“
ФОНДАЦИЈЕ ИВАНКА МИЛОШЕВИЋ
Видети више: http://zavetine.wordpress.com/2012/06/18/
именован-савет-за-светску-православн/

*
(АЛМАНАХ за живу традицију…) Острво испод
јаза / Белатукадруз
… Враћа се пљусак светлoсти, заправо читава бу
јица. Речно дно је ишпартано траговима шкољки и оба
сјано као предео у сну. У ту рајску бујност Острва испод
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Јаза вршњаци су се увлачили као ситне рибице црвених
перајаца у чудесни сплет жила приобалног дрвећа.
Видети више: http://kn950.wordpress.com/2012/06/20/
острво-испод-јаза/

*
(ЗАПИС XVII) Чак ни мртве/и не остављају
живи/е на миру
Како разумете ову максиму, Р. Василевског?
Она има дупли смисао: Чак ни мртве не остављају жи
ви на мируи Чак ни мртви не остављају живе на миру.
Смислови су јасни, несумњиви. Дешава се, понекад,
да живи не остављају на миру чак ни мртве. А понекад се,
кажу, неки мртви и повампире. Писцу је дато да то изрази
једном једином …
Видети више: http://fatamorganeimajezavetine.blogspot.com/

*
84

(АЛМАНАХ за живу традицију…) СИМБОЛ,
СИГНАЛ
Један од кључних симбола у поруци Христоса својим
ученицима јесте змија. (…) Змија је важан, сложен и ам
бивалентан симбол и један од најснажнијих архетипова у
човековом колективном несвесном. Змија је симбол снаге,
плодности, здравља, мудрости, с једне стране, али и зла,
лукавости, симбол демонског, женског и земаљског…
Видети више: http://kn950.wordpress.com/симболсигнал/

Билтен Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ
(00023)
(ЦЈЕЛОМУДРИЈА) ЛАУРЕАТ БУГАРСКИ         
ПЕСНИК ГАНЧО САВОВ
SERBIAN PRESS CENTER САОПШТЕЊЕ ЗА ШТАМПУ
FOR IMMEDIATE RELEASE

ФОНДАЦИЈA ИВАНКА МИЛОШЕВИЋ У ЧИКАГУ
ДОДЕЉЕНА СВЕТСКА ПРАВОСЛАВНА КЊИЖЕВНА
НАГРАДА БОГОРОДИЦА…
Видети више: http://cjelomudrija.blogspot.com/
?view=magazine

*
(ВИКИПЕДИЈА на немачком) Чланак
о оперској диви Јелени Бодражић
Видети више: http://de.wikipedia.org/wiki/Jelena_Bodražić

*
(ЗАВЕТИНЕ YouTub
 e) Из „Псећег живота“
Анрија Мишоа
Филм Из „Псећег живота“ Анрија Мишоа, или разми
шљање о смрти на раданском Ивањском гробљу. Јун месец
2012.
Филм је посвећен пок. „Тиши“ и другим гостољуби
вим Ивањчанима, који су променили свет
Видети више: http://youtu.be/_2Bx982AsLo

*
(ЗАВЕТИНЕ YouTub
 e) ДОБА ВИДОВИТИХ
Филм посвећен Анрију Мишоу, француском песнику,
и злехудој судбини.
Снимљен је на планини Радан, у селу Ивању, крајем
јуна 2012.
Видети више: http://youtu.be/mrtDof83S6w

*
(МАГАЗИН ФАНИКА) Најбољи лек за
ослобађање од немара… / Ристо Василевски
Видети више: http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/06/
28/најбољи-лек-за-ослобађање-од-немара-р/
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Билтен Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ
(00025)
(СЕВЕРЦИ) Ових дана публиковане су,
између осталог, и следеће ствари, које
препоручујемо

Нови преводи песама на македонски Белатукадруза.
Препевао Ристо Василевски.
ХИМЕРИТЕ
Видети више: http://severci.blogspot.com/2012/07/blogpost.html
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https://sites.google.com/site/editionsectiocaesarea/
belatukadruz-na-stranim-jezicima/himeritebelatukadruz

*
(Сазвежђе З) ПОГЛЕД ПРОЛАЗНИКА / Боро
Драшковић
ЗАВЕТИНЕ препоручују за читање: Боро Драшковић,
Поглед пролазника, Прометеј, Нови Сад 2006, 306 страна,
18 цм, библиотека: Тајанствена тачка.
Видети више: http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/
2012/07/06/поглед-пролазника-боро-драшковић/

*
(УМЕТНОСТ МАХАГОНИЈА) Постављен линк
листа Руска реч на следећој интернет адреси
препоручених листова Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ
Видети више: http://umetnostmahagonija.blogspot.com/

*
Русија је изгубила поверење у Европу /
Јевгениј Шестаков
… Једини пројекат помоћу кога су Русија и Европа
могле да постану прави стратешки партнери на неколико
деценија био је европски систем противракетне одбране.
Међутим, под притиском Вашингтона, Европљани су од
били да по овом питању сарађују са Москвом.
Криза поверења између Европе и Русије је очигледна
и највероватније ће наставити да се продубљује. Одсуство
напретка по кључним питањима важним за безбедност Ру
сије неминовно ће довести до слабљења сарадње на свим
другим пољима.
Ипак, сценарио у коме би се Европа од стратешког
партнера Москве претворила у њеног потенцијалног не
пријатеља изгледа мало вероватно. Основни „колосеци“ —
борба против тероризма и трговине дрогом, проток робе
у Авганистан — неће бити ревидирани. Русија ће штитити
своје геополитичке интересе, али ће се пре свега концен
трисати на регионе које сматра традицион
 алним зонама
свог утицаја. Истовремено, Москва ће са САД радити на
изналажењу заједничког језика по питању општих норми
понашања на светској сцени. О овом питању више нема
смисла посебно разговарати са ЕУ.
Не треба занемарити ни чињеницу да ће руски бизнис
видети своју прилику у економском слабљењу ЕУ. Без об
зира на неповољну политичку климу, руске инвестиције
у Европи ће се ширити. На пример, недавни политички
спор Русије и Велике Британије није довео до смањивања
економске сарадње између две земље.
Кључна одлука која би могла да поврати поверење
Русије у обновљену ЕУ био би договор о европској проти
вракетној одбрани. Запад одбија да приликом постављања
противракетног штита пружи Русији правно обавезујуће
безбедносне гаранције. Москва сматра да то угрожава ње
не стратешке интересе. Ако се током самита НАТО-а у Чи
кагу крајем маја ове године Европљани сложе са админи
страцијом САД око гаранција за Москву или барем усвоје
план за имплементацију таквих гаранција, то би могла да
буде полазна тачка и за друге заједничке руско-европске
пројекте.
Видети више: http://najboljidrug.blogspot.com/2013/01/
blog-post.html
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*
(ЗАПИС XLVII) КОВИОНА: САН Милана
Ракића
Ковиона би се, ипак, могла догодити, већ данас – као
нови, електронски, књижевни часопис, посвећен првен
ствено непоткупљивој савременој српској књижевној кри
тици. Могао бих бити оснивач и издавач таквог једног
часописа, не и уредник. (Уредник сам 4 друга књижевна
часописа.)
Ковиона – стратешко средство за презентацију кри
тичке литературе. Књижевни часопис, који би се разлико
вао и од некадашњег СКГ, и од XX века, и из чијег шињела
би изашли писци генерације која надолази, која још није
дошла.
Часописи који данас постоје, и који се баве књижев
ном критиком (тобоже), на известан начин „наштимовани
су“, како би рекао Б. Лазаревић, у духу официјелном. Не
ма часописа који би на свој начин хтео у све тонске редо
ве… Све су то пристаништа нечег, доиста, бившег. Ракић је
имао свој сан – Ковиону. Тај сан је неостварен…
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Видети више: http://identitet2007.blogspot.com/2008/10/
koviona-san-milana-rakia.html

*
(ИЗРАВНАЊА) ВЕНАЦ ОД СЛОВА И РЕЧИ /
Мићо Цвијетић
Након песничке књиге Храм, ипак храм, која је дожи
вела више издања и преводе на више језика, као и изузет
ну рецепцију и високе вредносне оцене, Ристо Василевски
се упустио у један нови и сложени песнички пројекат, и
успешно га окончао. Написао је књигу Сушт; словоспев,
како је поднасловом одређује, композицион
 о разлистану
и разгранату…
Видети више: http://poglediiskosa.wordpress.com/2012/07/
08/сушт-ристо-василевски/

*
(Златни Расуденац) ЉАГАВШТИНА / Мирољуб
Милановић
У обимној критичкој литератури о опусу Достојев
ског, уобичајени су појмови: карамазовштина, смердја
ковштина, кириловштина, шигаљовштина… за појаве у
руском друштву које описује (друга половина XIX века).
Да ли је неко употребио појам љагавштина? А морао би,
макар да га помене. На први поглед, чини се непотреб
ним. Зар у појму смердјаковштине није све обухваћено:
подлост, нискост, осујећеност?
Видети више: http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/
07/08/љагавштина-мирољуб-милановић/

*
(Магазин ФАНИКА = Сузовци) ХАРМС:
подсећање (седамдесет година од
мученичке смрти)
Бог, Песници, Проветравање критичарских ложа, Тај
на, изабрано, омаж, стаљинистичка Русија, трагичне фигу
ре, шпијунски занат
Поезија. Данил Хармс Небеса ће се савити у свитак и
пашће на земљу; земља и вода узлетеће на небо; читав свет
ће се окренути наопачке. Када све то угледаш, раствориће
се и процветати цветак у грудима твојим. Ја тврдим:…
Видети више: http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/07/
08/хармс-подсећање-седамдесет-година-од/

*
(Сазвежђе З) Како Срби виде свет?
Ево једне хумористичке илустрације на ову тему, про
нађену сасвим случајно, у фотодокументацији нашег при
јатеља С. Г. Слободно коментаришите! Одобраваћемо све
сувисле коментаре, соим оних који су чисто пљување или
псовка!
Видети више: http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/
2012/07/07/како-срби-виде-свет/
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*
(ЗАПИС XXXVIII) ПОЗИВ НА КЊИЖЕВНИ
КОНКУРС
Свитак је установио пре три године и књижевну на
граду „Хаџи Драган“, конкурс је у току, помозите ми да ова
вест дође до читалаца и посетилаца Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ.
Видети више: http://zavetinemansarda.blogspot.com/2012/
07/blog-post.html

*
(ШИБАЊЕ) ИЗАБРАНИ ТЕКСТОВИ
О ФИЛАНТРОПИЈИ
Када бисте питали некога тко су филантропи (филан
тропија долази од грчких ријечи филеин што значи љу
бити и антропос што значи човјек, а у хрватском језику
се преводи као човјекољубље), већина би споменула нај
познатије свјетске филантропе: Bill Gates, Warren Buffet,
Pierre Omiduar, Thomas Siebel итд…
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Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/
07/06/изабрани-текстови-о-филантропији/

*
(ЗАПИС VIII) ДОШЉАК / Слободан
Бранковић
Тек што рат стао,
Земља још подрхтавала.
Погорелце размештали
По напуштеним кућама…
Видети више: http://velikazavetina.blogspot.com/2012/07/
blog-post.html

Из пропратног писма песника: Поштовани, Веома сте
много учинили и чините за књижевност и културу. Хвала
на том дару у времену чији је мото: „Комуницирам, дакле,
постојим.“
Искрено, ваш сабеседник,
Проф. др Слободан Бранковић

*
(ПРОТИВОТРОВ) Нова рубрика (страница)
Покренута нова рубрика Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ на сај
ту „Противот ров: ПОДИГНУТА РАМПА“.
Видети више: http://zavetine.wordpress.com/
подигнута-рампа/

*
(ПРОТИВОТРОВ) КАО ШТО СТЕ НЕКАДА
НИКАДА БИЛИ / Небојша Васовић
Уредник КОВ-а, Драшко Ређеп
Чим је Крду умро (каква несрећа!)
У фотељу његову ускочио сам ја
Одакле Вам се јављам
Са очима изван сваког зла…
Видети више: http://zavetine.wordpress.com/подигнутарампа/као-што-сте-некада-никада-били-небојша/
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*
(ОПАЛО ЛИШЋЕ) AD CIRCULANDUM / Нова
рубрика. „Што треба да иде од руке до руке“.
Пошто се у овој земљи упорно избегавају лустрација
и превредновање, стално треба подсећати на неке ствари.
А када је реч о српској књижевности – стално треба
расветљавати другу половину 20. века.
Да, паланка постоји, свака књижевна секта настоји да
своје ћоше погура у центар. Тзв. левица има своје разлоге
за наметање Константиновићеве Филозофије паланке…
Видети више: http://antologijaol.wordpress.com/
ad-circulandum/

*
(ОПАЛО ЛИШЋЕ) ПАЛАНКА ФИЛОЗОФИЈЕ /
Владимир Димитријевић
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НАПОМЕНА Уредника „Опалог лишћа“:
Колико знамо, „Паланка философије“, или тематски
број посвећен поред осталог и философији европаланке,
није прештампаван, није дигитализован, помало је забо
рављен после само осам година након штампања. Није
објављена посебна књига, није тај грдни материјал укори
чен и доступан најширем кругу радозналим и разумних
читалаца. Текстова из овог темата, оних најподстицајни
јих, писаних са несумњивом енергијом, нема ни на свет
ској Мрежи. Ми смо до овог тематског броја дошли чи
стом игром случаја, на жалост. Ту има подстицајне грађе
за размишљање о много чему; донели смо садржај овог те
матског броја часописа, као и литературу на основу које је
састављен. Било би лепо да се ови текстови укориче и од
штампају као посебна књига, као фототипија, предлажемо
неком од издавача у Србији да то изда. Лепо би било да се
може дигитализовати све то што се налази између корица
споменутог часописа, јер то све задире углавном у НЕЗА
ВРШЕНЕ РАЗГОВОРЕ…
Видети више: http://antologijaol.wordpress.com/
ad-circulandum/паланка-филозофије-владимир-димитри/

*
(ОПАЛО ЛИШЋЕ) ЈОСИП БРОЗ ТИТО
У ПОЕЗИЈИ / Часопис Градац, бр. 34,
мај–јуни 1980.
Да ли се тога сећате?
Тих и таквих бројева часописа, те и такве поезије, тих
и таквих актера? Погледајте где су сада, ако којим случа
јем нису на неком гробљу, или гробљу слонова.
Питам Вас: зашто овде нема књижевне лустрације?
Одговорите ми. Врло радо ћу објавити…
Овде не треба дизати тон, већ само листати књижевне
часописе, новине, издавачке планове издавачких гиганата
титославије, и одговори ће навирати сами од себе.
Видети више: http://antologijaol.wordpress.com/
ad-circulandum/јосип-броз-тито-у-поезији/

Билт ен Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ
(0026)
(ПРОТИВОТРОВ) ПОЛИТИКИН ДОДАТАК /
Бошко Томашевић (критика)
Лист Политика је, имајући у виду културу и умет
ност, посебно књижевност, одувек био састајалиште пар
тијски, односно страначки виђене културе и уметности.
Исти је пословично био улизички одан династији, партији
или странци на власти. У светлости те чињенице можемо
да сагледамо његову слављену дуговечност. С друге стра
не, на темељу неких његових других својстава, попут оку
пљања националног духа, својом писменошћу те избалан
сираног давања на видело онога што је текуће и дневно а
не односи се на политику актуелне власти, исти је успео да
се наметне као лист српског градјанства, као лист кога ве
ћина Срба, осим Срба из Војводине, зове својим, „мојим“,
„нашим“.
Видети више: http://zavetine.wordpress.com/2012/07/13/
politikin-dodatak-bosko-tomasevic/

*
(ШИБАЊЕ) Књига отисака / Радивој
Шајтинац
Превазићи књижевност као личну мору
Не каишарити задушнички трип
Не чинити мрљу још гору
Све претварати у ЕГО ТРИП
Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/став/
knjiga-otisaka-radivoj-sajtinac/

*
(ТРАГОВИ = Су.) ЗАВЕТИНЕ препоручују:
ТЕСЛА ИЛИ ПРИЛАГОЂАВАЊЕ АНЂЕЛИМА /
Стеван Пешић
НОВИНАР: Реците, молим вас, који су услови прила
гођавања једног анђела на Земљи?
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ТЕСЛА: Ја их имам десет. Бележите пажљиво.
НОВИНАР: Записаћу сваку вашу реч, поштовани го
сподине Тесла.
ТЕСЛА: Први услов је висока свест о свом послању и
делу које треба извршити. Она мора, макар и мутно, по
стојати у најранијој младости. Не будимо лажно скром
ни; храст зна да је храст, а грм поред њега да је грм. Као
дечак од дванаест година био сам сигуран да ћу доћи на
Нијагарине водопаде. За већину својих открића знао сам
још у детињству да ћу их остварити, премда не сасвим ја
сно… Други услов прилагођавања је истрајност. Све што
сам предуз имао, завршавао сам. Био сам деветнаестого
дишњак када сам, по савету једног пријателја, одлучио да
прочитам целокупног Волтера. Тај књижевни монструм
написао је око сто томова великог формата и ситног сло
га. Прочитао сам га, али нисам успео да сазнам да ли је то
учинио и онај који ми га је препоручио. Са истом истрај
ношћу односио сам се према свему што сам радио. Она је
постала део мене, те сам се неком изуму враћао и након
тридесет година како бих га усавршио.
Видети више: http://moji-tragovi.blogspot.com/2012/07/
tesla-ili-prilagoavanje-anelima-stevan.html
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*
(MOARA OCASKA – ХАЈДУЧКА ВОДЕНИЦА)
Здраво Пољски и Просјански путе! /
Белатукадруз
Од капије врта протеже се он ка мочвари. Старе ли
пе врта замка гледају за њим преко зида, било да, у доба
Ускрса, између изниклих усева и пробуђених ливада, јасно
светли, или да у доба Божића под снежним наносима иш
чезава иза најближег брежуљка. Од пољског крста савија он
ка шуми. На њеној ивици поздравља један високи храст, под
којим стоји грубо истесана клупа.
На њој је каткад лежало ово или оно дело великих ми
слилаца, које је млада сметеност покушавала да одгонетне.
Када су загонетке притискивале једна другу, а нису нудиле
никакав излаз, помагао је пољски пут. Јер он тихо води ногу
по завојитој стази кроз ширину оскудне земље…
(Мартин Хајдегер, одломак из Пољског пута)
Видети више: http://2003bz.wordpress.com/2012/07/10/
hello-world/

*
(ПИСМА) ПИСМО И СЛИКЕ СА ИСЛАНДА /
М. Старчевић
Видети више: http://70653dotcom.wordpress.com/

*
(MOARA OCASKA – ХАЈДУЧКА ВОДЕНИЦА)
ФРАГМЕНТ 149 / Ниче
Стрела лепоте…
Видети више: http://2003bz.wordpress.com/2012/07/10/
фрагмент-149-ниче/

*
(ЗАПИС XL) ЧЕТИРИ ПЕСМЕ РОБЕРТА
ТИЛИЈА
Видети више: http://zavetineabovo.blogspot.com/2012/07/
cetiri-pesme-roberta-tilija.html

Билт ен Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ
(0027)
(Канал ФИЛТРА) ЛЕТ КРУПНИХ ЖДРАЛОВА /
Миодраг Мркић
(Фрагменти из књиге Рукопис у ћоравој соби нађен,
штампане као посебно издање часописа Оркестар СУЗ, у
Београду, 2007, на 64 стр, свитак формата)
Рукопис у ћоравој соби нађен представља згуснуто ме
татекстовно надовезивање. Сложена метатекстуалност:
сложена по природи ствари.
Ово је метатекст критичара на прототекст – дело Ми
рослава Лукића, полиграфа. На почетку беше паратекст
(дело) Мирослава Лукића, рецимо, као нулти степен, по
лазиште > Саватије Иг. Митровић > Бог критике Мом >
Миодраг Мркић…
Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопису-ћоравој-соби-нађен-миодраг-м/
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*
(Канал ФИЛТРА) ПИСМО УПУЋЕНО
МАГЛИ, МОЖДА, НЕМОГУЋЕМ И ДАЛЕКОМ
ЧИТАОЦ
 У!
На сачуваној осмој страници Рукописа читамо ове
редове: „Постоји уплив Божје ствалачке љубави и он се у
човеку, у аутору, испољава као чежња за стварањем, за по
дражавањем Бога…“
Мени, оваквом какав сам, будући да се у Дневнику бо
га критике највише говори о суштини књижевне критике,
на ум пада Мом.
Још једна мисао ми је пала у очи: „Овај писац је нај
изразитији представник НОВЕ МИТОЛОГИЈЕ, која је исто
што и његова поезија, како би рекао Шлегел, ‘на један дру
гачији начин’, ‘лепши’, ‘већи’ – слободнији, духовнији.“
Мислим да је у дух-душу и дах те НОВЕ МИТОЛОГИ
ЈЕ укључен и преко потребан бог критике Мом, лековит за
наше прилике и време, и за превредновање, којем јунак ове
књиге крчи пут (М. Лукић)…
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Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопису-ћоравој-соби-нађен-миодраг-м/писмо-упућеномагли-можда-немогућем/

*
(ОРЛУШИНА) БЕКЕТ ОРЛУШИНЕ (поезија)
Гнома
Прођоше године учења и распрши се
Храброст за године лутања
Светом што уљудно се склања
Пред простаклуком знања
Стихови први пут објављени у Тhe Dublin Magazine,
јули-септембар 1934, у време кад Бекет одустаје од уни
верзитетске каријере на Тринити Колеџу, јер, како сам ка
же, „није више могао да подноси апсурд да подуч
 ава друге
ономе што ни сам није знао“ и путује по Немачкој и Ита
лији. Отуда и ови стихови недвосмислено алудирају на Ге
теов ог Вилхелма Мајстера.

Јека
Почетком јуна 1934, Бекет одлучује да прихвати по
нуду Џорџа Ривија да објави збирку песама у његовој из
давачкој кући „Европа Прес“. Риви, стално настањен у
Паризу, бави се издаваштвом у једном собичку изнад ру
ске књижаре у Бонапартиној улици…
Видети више: http://krmikovac.wordpress.com/
бекет-поезија/

*
(ОРЛУШИНА) Следеће – 2013. године биће
тачно тридесет пуних година како постоје
београдске ЗАВЕТИНЕ
За тих тридесет година ЗАВЕТИНЕ су штампале на
стотине књига и часописа, и на хиљаде електронских при
лога савремених писаца, или пак оних мртвих песника,
који су смрћу ушли у бесмртно Друштво песника свих
векова.
Да би опстале, ЗАВЕТИНЕ нису просјачиле, него су
организовале својеврсну књижевну мобу како би сачува
ле слободно и независно острво писаца, који се никад ни
су додворавали ма којим властима. Из тога проистиче, да
ЗАВЕТИНЕ нису добијале никакву помоћ од државе за све
време свог постојања, што се показало као добро и као на
чин жилавог трајања и опстанка.
Пре непуних пет година ЗАВЕТИНЕ су организова
ле, обележавајући јубилеј, тј. двадесетпетогодишњицу по
стојања, Велики књижевни конкурс, на који је стигло са
свих страна света, на стотине рукописа, а двадесетак су
и публиковани као дигитална издања. И сада, 2012. годи
не, идући у сусрет тридесетогодишњици ЗАВЕТИНА, ми
хоћемо да организујемо јубиларни књижевни-уметнички
конкурс, трудећи се да афирмишемо читав низ нових и
непознатих, али и осведочених аутора……
Видети више: http://krmikovac.wordpress.com/2012/07/10/
zdravo-svete/
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*
(ОРЛУШИНА) Јубиларни књижевноуметнички конкурс 2013
Поводом 30 година постојања ЗАВЕТИНА
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Сазвежђе ЗАВЕТИНА
Расписује јубиларни књижевноуметнички конкурс
За 3 рукописа будућих електронских књига песама
3 рукописа романа
3 рукописа приповедака
2 рукописа књига огледа
2 рукописа књига есеја
2 рукописа књига књижевних критика
2 рукописа полемика
1 рукопис уметничких сећања, сведочења
2 рукописа превода или препева страних аутора на
српски језик
1 рукопис избора из рукописне заоставштине српског
писца
2 рукописа из необјављиваних сакупљених збирки на
родне поезије Срба или Влаха
2 рукописа албума слика
20 документарних филмова о другој и другачијој Ср
бији не дужих од 15 минута
3 документарна и кретаивна филма не дужа од 45
минута
Видети више: http://krmikovac.wordpress.com/o/

Билт ен Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ
(0028)
(РЕНЕАНСА: Српска ренесанса) ПИСЦИ
ОТПОРА / ОСТАТИ ЧОВЕК МЕЂУ ВУКОВИМА
/ Александар Солжењицин – Један дан Ивана
Денисовича / Мирољуб Милановић
Идеју стварности као предлошка књижевног дела нај
боље су реализовали руски писци дисиденти, непризнати
од званичне совјетске књижевности. Поставши изгнаници
из своје земље и језика, често без знања о модерним кре
тањима у западноевропским књижевностима, писали су о
стварности свог времена без дистанце, готово из средишта
пакла тоталитаристичке праксе и духа, и само захвљују
ћи таленту и знању, не изневеривши истину, њихова дела
остала су да трају и данас. На естетском плану, пре свега.
Такав је и роман Један дан Ивана Денисовича Александра
Сољжењицина. Што је то тако, један од разлога је и горка
истина да су поједини видови тог духа и праксе и сада при
сутни у стварности земаља тзв. источног блока. Ко дубље
прониче у садашњи тренутак не може га не препознати…
Видети више: http://principova.wordpress.com/2012/07/16/
остати-човек-међу-вуковима-александа/

*
(Канал ФИЛТРА) ОФИЦИЈЕНА КЊИЖЕВНОСТ
И М. ЛУКИЋ / М. Мркић
„Бирократска књижевност“.(?!) Није реч о некаквој
метафизичкој апстракцији. Чине је затворен круг одређе
них људи, књижевника, и песника. Издавачи и уредници.
Нарочито главни и одговорни уредници и директори изд.
предуз ећа.
У средњем веку стубови друштва су били свештенство
и племство. Од ренесансе званичност „бирократске књи
жевности“ у цркви се губи, маскира се. Посебно се то до
гађа после буржоаских револуција; то маскирање.
Можемо бити јетки, љути, лично погођени, али „биро
кратска књижевност“ је чињеница.

99

(Можда се уместо тог израза „бирократска књижев
ност“ може употребљавати још прецизнија одредница:
официјелна књижевност?)…
Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопису-ћоравој-соби-нађен-миодраг-м/официјелнакњижевност-и-м-лукић/

*
(Канал ФИЛТРА) ПЕСНИК И ПИСАЦ
БУДУЋНОСТИ КОЈА НАИЛАЗИ / М. Мркић
По мом осећању ствари, зар може бити ван митоло
шког оквира, неко ко у 48. години свога живота објави де
сет књига у једној календарској години, као од шале!?
Заис та, симболика и митологија броја објављених
књига у једној календарској години припадају сфери чуда
и чудеса, немогућег. Али, главни занат богова и Миросла
ва Лукића је да немогуће претварају у могуће!
Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопису-ћоравој-соби-нађен-миодраг-м/песник-и-писацбудућности-која-наилаз/
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*
(Канал ФИЛТРА) ДВАДЕСЕТАК ФРАГМЕНАТА
И АРГУМЕНАТА О СЛУЧАЈУ ЈЕДНОГ
СРПСКОГ ПОЛИГРАФА / М. Мркић
И овај део пронађеног рукописа бога критике Мома,
потписан псуедонимом (Саватије Иг. Митровић) упућен
је на невероватно, митско и бајковито. Али, зар се може
очекивати нешто другачије и мање од једног паганског бо
жанства, које нас је почаствовало тиме што је узело наша
имена и презимена као свој псеудоним за једну књигу?
Бог пише једно писмо које у себи садржи доста тога та
јанственог. Затим ту су „девет мора и гора“, знани мито
лошки реквизит из народне књижевности. Даље, и магла,
која има неку своју реалност; и на крају, „немогући и да
леки читалац“.
Бог критике Мом читао је, да тако кажемо, читав
опус М. Лукића, као писмо упућено читаоцу (немогућем и
далеком).

Издвојио сам двадесетак фрагмената из Дневника бога
критике Мома, обележивши их арапским бројевима, где
се може следити уплив митског…
Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопису-ћоравој-соби-нађен-миодраг-м/двадесетак-фрагменатаи-аргумената-о/

*
(Канал ФИЛТРА) СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ    
НА КРАЈУ ХХ ВЕКА И МИРОСЛАВ ЛУКИЋ
„Чињеница је да неретко, стицајем разноразних окол
ности (књижевних и ванкњижевних), вредна књижевна
дела, па чак и читави опуси појединих писаца, бивају не
довољно уочена или непоуздано протумачена, речју – не
праведно запостављена, било да је реч о новијој књижевној
продукцији било о текстовима из књижевне баштине. Ча
сопис Повеља, који не пати од 1998, објавио је подстицајну
анкету о неуо
 ченим и запостављеним књижевним вредно
стима, у којој су узели учешћа: Миодраг Павловић, Славко
Гордић, Тања Поповић, Милан Ђорђевић, Миленко Пајић и
Владимир Јагличић.
Многобројне књижевне награде као да чине оно што
критика не постиже: прихватају вреднија књижевна дела,
истичу даровите писце – пише Миод
 раг Павловић. – Но
мало се од тога упамти, не трају у нашој свести ни добре
књиге, ни значајни, смислени интервјуи, на пример. (…)
Опазио сам да известан број прозних дела није запажен, да
је остао на маргинама нашег критичког вредновања. Лич
но сам читао с пажњом и уживањем романе Мирка Луки
ћа (Ујкин дом)… Александра Стаменковића (Громовници),
Душана Микље (Пут у Адис Абебу)“ (стр. 56).
Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопису-ћоравој-соби-нађен-миодраг-м/српска-књижевностна-крају-хх-века-и-ми/
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*
(Канал ФИЛТРА) БОГ КРИТИКЕ МОМ О ДЕЛУ
МИРОСЛАВА ЛУКИЋА / М. Мркић
Од како знам за себе, прижељкивао сам да нађем неки
рукопис: изгубљен, бачен, заборављен на неком тавану, у
подруму или у ћоравој соби.
Ах, са каквом сам завишћу читао почетке таквих књи
га чије су рукописе писци нашли и објавили их под својим
именом!
У такве књиге спада, сетите се, и Дон Кихот Сервантеса!
Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопису-ћоравој-соби-нађен-миодраг-м/бог-критике-мом-оделу-мирослава-лукић/

*
(Канал ФИЛТРА) МОЛИТВА БОГУ МОМУ /
М. Мркић
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… Мени се допада то што је Мом једини бог без маске.
Тај бог је тврдоглав и гони нас да нешто предузмемо.
Као археолози тражимо делове, крхотине порука у
„Уводу“ у Дневник критике бога Мома.
Читао сам надахнути и временом оштећени текст,
ткање твог критичког ума, које садржи и савест и савет
другима, једини боже без маске!
Читао сам индеске твоје наших мана и врлина. Твоју
критичку истину хоћемо да сачувамо. Праведност и мо
ралност твоје драме. Лечимо наш критички дух кроз твоја
учења о мерилима, бежећи и од будућих сенки речи духа
мистификације нашега постојања, трајања.
Стремећи Обнови. Српске културе и литературе. Ду
ховном храму нашем.
Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопису-ћоравој-соби-нађен-миодраг-м/молитва-богу-момум-мркић/

*
(Канал ФИЛТРА) ОВДЕ НЕГДЕ ЈЕ КРАЈ ОВЕ
КЊИГЕ… / М. Мркић
Овде негде је крај ове књиге, а ту је негде и почетак
нечег непредвидљивог. Ова књига невеликог обима је отво
рен систем за неке будуће покушаје, прегнућа и ауторе.
Надовезивање је често афирмативно, иако има укус
елемената контрoверзности.
Лирско-есејис тички „досије“ Митровића о књижевно
уметничкој судбини Мирослава Лукића писан је са вели
ким одушевљењем, што сваки радозналији читалац може
проверити, ако нема предрасуда према интернету, пошто
је Митровићева књига публикована на светској Мрежи
и доступна, као непрофитно (бесплатно) издање. Ни бог
критике Мом, ни ја као носилац псеуд
 онима Мома нисмо
ништа мењали у Митровићевом рукопису…
Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопису-ћоравој-соби-нађен-миодраг-м/овде-негде-је-крајове-књиге-м-мркић/

*
(Канал ФИЛТРА) ДВА КРАЈА / М. Мркић
Мала је загонетка оштећеног рукописа нађеног у ћо
равој соби то што има, изгледа – два краја. Вероватно је
један крај људски а други је божански? Но, ево другог кра
ја, наравно, у нађеним одломцима: Естетске, Поетске зло
чине бирократских, официјелних књижевника награђеног
правца треба привести правди историје књижевности. То
и чини Мирослав Лукић. Он скреће пажњу на то да треба
заштити уметничку лепоту од војника, официра и функци
онера бирократске књижевности…
Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопису-ћоравој-соби-нађен-миодраг-м/два-краја-м-мркић/
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*
(Канал ФИЛТРА) ПИТАЊА, ОДГОВОРИ /
М. Мркић
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Ко је у ствари Саватије Иг. Митровић? Неко сличан
мени? Велики вук самотњак? Професор?
Професор на привременом раду у иностранству, на
ше горе лист? Пажљив и страстан читалац?
Библиофил? Или је реч о неком трећем, непостојећем?
Неком од Лукићевих непознатих обожавалаца, чи
талаца, пријатеља? Да ли се иза имена Саватија Иг. Ми
тровића не крије, можда, неко прескроман, повучен и
частољубив? Рукописи Митровића стизали су на адресе
Политике и ЗАВЕТИНА; а само је понешто од онога што
је стизало објављивано. Доста тога је одбацивано, колико
знам у ЗАВЕТИНАМА, због претераних похвала Лукићу,
које нису биле неосноване…
Припремајући Митровићев рад за штампу, као уред
ник (Библиотека „Идентитет“ ЗАВЕТИНА, коло прво, књ.
3), читао сам пажљиво рукопис из заос тавштине… и осе
тио његову вредност, ма о коме да је коначно реч.
Признајем да је свој рад Митровић писао заснован на
аргументима и чињеницама, не као ја. Није тражио помоћ
паганских богова, у најтежим тренуцима…
Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопису-ћоравој-соби-нађен-миодраг-м/питања-одговорим-мркић/

*
(Канал ФИЛТРА) БЕЛЕШКЕ, ОБЈАШЊЕЊА /
М. Мркић
… Можда је Мом узео моје име и презиме као свој
псеудоним, као знак да ми верује, да га нећу изневерити,
издати? Али како када ме не познаје, када се никада рани
је нисмо срели?…
Пагански богови, дакле и Мом, Паганци, нису Блоки
рани једноумљем монотеистичких, апсолутних, небеских
религија. (…)
У једном тренутку осећао сам се много боље, као са
радник бога, чувар и тајник, тајне над тајнама. Осећао сам
се поносно: хеј, један бог је узео моје име и презиме као

свој псеудоним! Ја штитим један симбол и једног бога, ко
ји се распрснуо од једа, јер није могао, смео…
Пагански бог критике је слободан од монотеизма, ап
солутизма небеских религија и њихове тираније над духом
и телом људским…
Читао сам и поново читао рукопис који би могао има
ти наслов Пепељуга и поднаслов Случај Мирослава Лукића,
па и она места на којима је један пагански бог критике па
дао у сентименталност: …
Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопису-ћоравој-соби-нађен-миодраг-м/белешке-објашњењам-мркић/

*
(Канал ФИЛТРА) КВАНТНА L’ART POETIQUE
(НАНО L’ART POETIQUE) / М. Мркић
Увек су ме на неки начин опседале мисли да напишем
неки овакав поетички текст који би био у директној вези
са књигама из богатог стваралачког опуса Мирослава Лу
кића. До сада сам написао неколико есеис тичких књига, и
није ми пошло за руком да то учиним.
Овај текст је неки грч духа постмодерног натурализма.
Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/рукопису-ћоравој-соби-нађен-миодраг-м/квантна-lart-poetiqueнано-lart-poetique-м-мркић/

*
(МАГИЈА МОЈИХ ПОСЕДА) 26. август 2010.
кроз наочари 17. јула 2012.
Рановац – Хомоље; слике са путовања
И мисли нејасне са којима се будим
У Принциповој (Бгд).
Синоћни разговор са приповедачем
Налик на толике дуге пређашње разговоре
Лото – као некад.
Подстицај Пророчице из Р.
Неколико нумеролога
Предвиђа ми стицање богатства (?),
Велику новчану добит, славу…
Видети више: http://s1957.wordpress.com/2012/07/17/
0024-26-август-2010-кроз-наочари-17-јула-2012/
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*
(ЗАВЕТИНЕPress) ПИСЦИ ОТПОРА / Мирољуб
Милановић
У соби и по Јосифа Бродског
У кратком роману Псеће срце Булгаков исмејава док
тора-мага који је операцијом пса, уградивши му људске
жлезде, претворио у човека. Лошег човека. Од лошег ма
теријала не може се начинити ништа добро. Нови човек,
задржавши „псеће“ особине, у спору са доктором који га
је створио, стално истиче своје право на део докторовог
стана. Наиме, у великим градовима у Русији, после окто
барске револуције, услед недостатка стамбеног простора,
била је донета уредба о минимуму о девет квадратних ме
тара по особи. Једнакост! Хегелов идеализам преко марк
сизма у пракси доведен до апсурда!
Видети више: http://misljenovac.wordpress.com/2012/07/
17/у-соби-и-по-јосифа-бродског-мирољуб-ми/

*
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(MOARA OCASKA – ХАЈДУЧКА ВОДЕНИЦА)
ПРОСЈАНСКИ ПУТ / НАПЕТОСТ /
Белатукадруз
Дужина и суштина тога пута су тешко изрециви, као
уосталом и оно о чему упорно и са тугом размишљам по
следњих недеља: дух српске књижевности. Напетост је још
понајближа суштини тога пута…
Видети више: http://2003bz.wordpress.com/2012/07/17/
просјански-пут-напетост/

Билт ен Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ
(0029)
(ЗАВЕТИНЕ) САХРАНА КОСТИЈУ /
Александар Лукић
(одломак из једног од најбољих српских романа напи
саних на тему рата и апокалипсе, штампаног под насло
вом Велика испраћуша у издању ЗАВЕТИНА)
Сервантес је љубоморно чувао тајне и досијее несрећ
ника. Као библиофили прва издања књига Гогоља, Досто
јевског, Толстоја, Розанова. Али жена је рођена да надму
дри мужа. Како се докопала досијеа фамилије Пјетрових
Нероткиња саопшти у пар реченица. Сервантес ми пружа
јући тај досије рече: Батали! Приближио се час да се ко
сти предака са затворске парцеле 1955, предају последњем
изданку из фамилије. У потаји да га, њихове избочине и
шупљине уже од рупица на пискавим фрулама, муче!
Добро уради, Сервантес, курвин син! Најбољи потез у
животу учини!
Неисказиво је шта живот јесте!
– Сунчев поклон! – уздахну Маес тро.
Видети више: http://znakprepoznavanja.wordpress.com/
2012/07/18/сахрана-костију-александар-лукић/

Ово је одломак из романа, који препоручујемо како
читаоцима, тако и преводиоц
 има по свету. Од Русије до
Северне и Јужне Америке, од Шведске до Јужноафричке
Уније… Реч је, заиста о изузетној књизи, што је критика
потврдила – оне неслугерањска, непартијска, реална и не
поткупљива, коју у српској књижевности новог миленију
ма оличава, пре свега Мирољуб Милановић…

Мирољуб Милановић, РОМАН О АПСУРДУ
АПСОЛУТИСТИЧКЕ ВЛАСТИ
Роман Александра Лукића Маестро пер Пјетро напи
сан после бомбардовања 1999. са јасном асоцијацијом на
тај догађај, остао је незапажен у књижевној критици, по
знат само малом броју радозналих читалаца, иако је реч о
делу познатог песника чије су раније објављене песничке
књиге биле награђиване. Што је то тако, више је разлога.
Први је инертност и неспособност критике да се суочи са
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истином о немилом историјском догађају, а друга, мно
ги актери би се у ликовима препознали. Јер, реч је о делу
које немилосрдно засеца у болну рану са вером да једино
истина може бити лековита. У сваком случају, роман није
оцењен и није му дато место које му по уметничким ква
литетима припада.
Видети више: http://znakprepoznavanja.wordpress.com/
2012/07/18/сахрана-костију-александар-лукић/

*
(MOARA OCASKA – ХАЈДУЧКА ВОДЕНИЦА)
НА КРАЈУ РУКОПИСА „ЗАШТО КОГИТО
КЛУБ?“
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Зато, због песме што ме раздире као плач, као јецање
после катаклизме,
Јецање неколицине што сахрањују све мртве без
почасти.
Због плача без суза, не похода у даљину, нити
повратка у завичај,
Већ због путовања коме се не види крај. Путовања без
престанка…
Због пустиње у којој има толико питања уместо
кактуса.
И ниједан одговор. Дакле: празнина света у коме се
две сестре –
Присутност и нестајање – међусобно сатиру.
Нарциси на гробљу,
Походи некористољубиви: тренутак када разазнајемо
како се наша судбина
Усклађује са нашим Крстом. У ствари, од доживљеног
потреса,
Суштина је затражила азил, и повукла се као машта,
као море.
Када би се гроб могао отворити и када би мртва уста
Могла да проговоре! Као што се књига отвара на оним
странама
Које смо подвлачили. Кад духови не би постојали,
требало би их…
Видети више: http://2003bz.wordpress.com/2012/07/18/
на-крају-рукописа-зашто-когито-клуб/

*
(ШИБАЊЕ) ПИСМА И КОМЕНТАРИ /
ОБЕШЕНЕ НОВИНЕ
Покрећемо нову рубрику, у којој ће се доносити пи
сма, или одломци из писама, како истакнутих личности из
друштвених и политичких сфера, тако и из јавног и кул
турног живота. Та писма или делове писама могу комен
тарисати сви, који за то осете потребу, али – да подсетимо
– речником који је пристојан и чињеничан.
ПРЕПУСТИТИ ПАРТИЈУ НАЈБОЉИМА
Сукоби у врху ДС поново испливали у јавност угрожа
вајући јединство, Ђилас упутио писмо: Време да сагледа
мо грешке. Петровић: Све кажем у лице. Ђуришић: Гово
рио сам да идемо у опозицију
ПОЛИТИЧКИ раздор у врху Демократске странке
поново је испливао на површину: Драган Ђилас, заменик
председника, открио је да је подржавао и Расима Љајића
и Милицу Делевић да уђу у нову владу, иако се председни
штво партије није са тим сагласило.
У писму од 18. јула адресираном на врх Тадићеве
странке, које је у петак обелодањено, Ђилас каже:
– Греше сви који мисле да Србија после избора 6. маја
није другачија земља него 2008. године и због тога ће те
грешке плаћати и у будућности.
Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/
писма-и-коментари/

*
(ШИБАЊЕ) ДВЕ ВЕСТИ: Асанж, Зaхарије
Трнавчевић
Животна прича Џулијана Асанжа ускоро у Србији
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/две-вести-асанж-захарије-трнавчевић/
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*
(ОРЛУШИНА) На самом почетку књижевноуметничког конкурса београдских ЗАВЕТИНА
Поводом тридесет година постојања, пристигло је два
наестак рукописа – романа, збирки песама, прича, аутора
различитих доба (од 28 до 59 година). Ти рукописи су при
стигли прошле недеље, из Србије, Македоније, Аустрали
је, Русије, Хрватске, Аустрије и Холандије – и сви одреда,
као да су се договорили да игноришу услове књижевног
конкурса ЗАВЕТИНА. Неки од тих рукописа су публико
вани; стигли су као обични фајлови, а не како је тражено
у атачменту; без икаквих био-библиографских напомена о
ауторима; без напомене и гаранције да нису већ публико
вани и објављивани… Дакле, на жалост, сви ти већ присти
гли рукописи из формалних и објективних разлога не могу
учествовати на нашем конкурсу. Иста судбина чека и све
друге рукописе, који буду пристизали, а игноришу или не
поштују услове предвиђене конкурсом!
Понављамо: не шаљите нам већ објављиване, публи
коване (у деловима или целини) рукописе, јер…
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Видети више: http://krmikovac.wordpress.com/2012/07/21/
на-почетку-јубиларног-кнјижевноумет/

Напомена Управника Сазвежђа
До овог тренутка, тј. до 30. јануара 2013. године, пу
бликовано је 125 Билтена Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ, у просеку
сваки Билтен садржи најмање 10-ак прилога. Значи – до
сада је публиковано преко 1.250 прилога (песама, есеја,
одломака из романа, вести, филмова, критика, осврта, ко
ментара, иницијатива, и др.), чиме је отворен један плане
тарни хоризонт, и полигон са кога се може узлетати пре
ма лествицама српских ренесансних духова…
И према једном васељенском књижевно-уметничком
часопису, стооком, часопису будућности…

ПРЕТЕК

Бошко Томшевић
ПЕВАТИ И МИСЛИТИ У ЈЕДНОЈ ТРАГИЧНОЈ
КУЛТУРИ*
Шта значи певати и мислити у једној трагичној кул
тури? Шта значи певати и мислити у зони Аушвица 1943.
године? Шта значи певати и мислити у Воркути, Коли
ми или Старобјелску 1938? Шта значи певати и мислти
у Гвантанаму 2005? Шта значи певати и мислити унутар
неолибералне агенде и глобализованог капитала? Шта
значи певати и мислти унутар истрошених утопијских
енергија као и унутар владајућих технолошко-економских
утопија нове реалполитике? Шта значи певати и мислити
унутар простора створеног „укидањем граница економи
је и културе“? Шта значи, коначно, у контексту Српства
данас певати и мислити у сенци Опленца, унутар таме
Брисела и претњи Вашингтона? Шта значи, читајући По
литику, бити загледан у фотографију било којег данашњег
српског министра? Шта значи певати и мислити загледан
*)

Наслов овога рада преузет је из књиге Хајнца Кимерлеа (H. Kim
merle, прир.) Poesie und Philosophie in einer tragischen Kultur, Würz
burg 1995.
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у фотографију било којег српског министра 1992, 2002.
или 2010? – Значи ли то за српског песника данас не моћи
више певати и мислити? Одустати од праксе певања и ми
шљења на неодређено време? До када? Док се над Србијом
наставља да успоставља трагична култура укорењена у ло
калној затворености, у конструкту националног суверени
тета без транснацион
 алне сарадње?
Будући да је у овом раду један од основних појмова
„трагична култура“ нужно је питати: шта је (то) трагична
култура и шта овај појам значи управо унутар савременог
српског културног простора. Пођимо од основне претпо
ставке и концепта према којем једна држава у оквирима
досадашњих претстава о суверенитету и аутономији мора
да следи један дугорочан циљ своје државне и националне
политике. У том смислу појам „трагично“ у српској култу
ри везујемо превасходно за чињеницу непостојања про
кламованог националног програма и националне страте
гије у једном релативно дугом периоду њене историје.
Јасно дефинисане националне премисе у данашњој Срби
ји напросто нема. Принцип националне предострожности,
као да је реч о туђој држави, не провлачи се кроз спис, де
лање или мисао ниједног савременог српског политичара,
нити иједне досадашње владајуће гарнитуре од, рецимо,
1989. до данас. Државну политику води хаос страначких
интереса, извесна стално присутна ничија владавина уну
тар владавине слепо наткрилујућег политичког, економ
ског, социјалног хаоса и, рецимо такође, еколошког хаоса.
Такозвана неконтролабилност основних прептпоставки
друштва сигурности видљива је у Србији на сваком кораку:
од пешачких прелаза, света рада и одржавања индивиду
алног интегритета до права, економије, науке, политичких
и културних институција, здравствене заштите и власнич
ких односа. Ерозијом су обухваћена три стуба сигурности
(cf. U. Beck): држава, наука и економија. Одговор српског
грађанина на перманентно ванредно стање у држави за са
да је апатија. Нико, за сада, и не поставља питање о томе
како превазићи незаинтересованост и премостити удаље
ност која обичног грађанина дели од „његових“ институци
ја и „његових“ политичких вођа. Неус пешних вођа и неу
спешних институција, стално неуспешних, са ефектима по
душу и економију грађанина сличних цунамију. Грађанин
може, мора и не мора да чита новине, да слуша радијски и
да гледа телевизијски програм где га цинично упућују на
право да буде информисан, да „зна све“. (Камо среће да
осам милиона грађана Србије у једном тренутку започну

штрајк не-читања, не-гледања и не-слушања јавних меди
ја, одржавајући исти неколико месеци дуго. Њихове вође
би говорили у празно, моћ руковођења би се претворила у
делање које није виђено и причу која није чута, „систем“
би се урушио, ефекти би били слични оним од „Једанестог
септембра“. Уштеђена би била звиждања на улицама, лу
пања о шерпе а самопоуздање савременог српског полити
чара у своју свемоћ би било коначно пољуљано. Видело би
се да је „са њим“ или „без њега“ све остало исто, али да,
ипак, све више није исто, и да након „штрајка“ ништа не
би било исто. Остаје, дакако, проблем, како обезбедити
услове да се тако шта догоди па се, самим тим, ова могућ
ност може сагледати /за сада/ тек у сфери утопије. Ипак,
развој модерне електронске технологије буди наду да ће
ова „визија“ једнога дана, било где у свету, бити остварива.
Грађаниново читање новина, слушање радија И гледање
телевизијског програма неће бити нешто што је само по
себи разумљиво и аутоматски иде на корист актуелној по
литичкој гарнитури на власти. Његово право да „зна све“
биће вољно самоограничено на право да активно не верује
у оно што му центри моћи причају. Терор медија имаће
одговор у симболичком терору пасивизма и симболичкој
деструкцији света политике, спремношћу на жртву неуче
ствовањем у Причи политике.) Будући да српски грађа
нин, наводно, „зна све“, он, наравно, и види и осећа да је
унутар једне неуспеле државе (failed states) суочен са ката
строфом коју не може да контролише, која му долази у
сусрет у тренутку док иде на изборе да гласа (ако је толико
наиван да у изборе још увек верује), који зна да је на губит
ку без обзира за коју политичку странку гласао и коме је
страх унутар његовог света живота једина извесност, а као
дар одушка на располагању му је очајање, немоћни бес и
огорченост – осећања која никако не упућује државним ин
стутицијама, него користећи своју физичку снагу или носе
ћи са собом хладно или ватрено оружје улази – огорчен на
друштво у коме живи – у сукоб са људима из своје непо
средне околине, терорише их, рањава или убија. За сада се
грађанин само пита „одакле ће доћи снага која ће се су
протставити“ ономе што прети његовој онтолошкој сигур
ности у његовом свету живота. Апатичан, за сада сâм не
предузима ништа. Доба вере у моћ револуције, у државне
ударе, у класну борбу, у грађанску непослушност је, верује
мо привремено, прошло. Уз то Грађанин је, вођен слепим
дискурсом о сластима демократије, окован размишљањи
ма о наводној будућности те демократије. „Објављивање
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пријаве о нестанку ’револуционарног субјекта’ у рубрици
Мали и велики огласи“, како иронично вели Улрих Бек (У.
Бецк), „у најнеупадљивијим листовима вероватно нема ве
лике изгледе на успех“. Када се донедавни комуниста пре
твори у капиталисту он ће пре у помоћ позивати национал
ну свест Грађанина, подстицати његове националистичке
страсти, а никако будити Грађанинов револуционарни су
бјект и потстицати мреже диференцијалне политике. Он,
наиме, не жели ништа да има са Грађанином који мисли
класно, но са Грађанином који мисли у равни нације која,
за разлику од појмова „капиталист“ (у српском жаргону
„тајкун“ или „контроверзни бизнисмен“) и „капитализам“,
носи пацификујуће и умирујуће поруке. Уместо радничке
револуције која тајкуна изводи пред стрељачки строј, јер је
исти најпримитивнијим и истовремено најкрвожеднијим
тлачењем раднику одузео и част и људско достојанство,
обојицу данас, у доба глобализма, нанотехнологије и робо
тике повезује савршено бесмислена и ригидна вертикала:
нација. И тајкун и онај који штапом меша по контејнеру
припадају једној нацији – српској. Они су, наводно, борци
за исту ствар, српску, они су браћа коју треба да уједини
слога и „крст часни“ (обојица напрасно носе крст до пуп
ка), при чему ни један ни други ни приближно не знају
који су то савремени српски циљеви прилагођени циљеви
ма светске политике за које се српски тајкун и српски бед
ник треба да бори. Они још не разликују Кафанску причу
чији су обојица актери и која често сеже до самог Парла
мента од озбиљно сачињеног (српског) програма створе
ног у контексту који предвиђа космополитску перспекти
ву. Уколико пак дозволимо да некакав замишљени
минимум генералне идеје која данас на једно место оку
пља српског човека постоји (додуше у неписаном облику),
он је утемељен на моделу деветнаестог века а карактери
ше га племенски видик и његошевски модел виђења света
живота (и смрти). Другим речима, савремени српски чо
век у савременој српској држави је необично немодеран
човек који у руци држи грану одавно отсечену са стабла са
којом дуго пада у амбис. То падање није ничим осигурано
и неорочено је. Културу чије падање у понор ничим није
ограничено називамо у овде назначеним контекстима тра
гичном културом.
Наше питање у овом раду гласи: шта значи певати и
мислити у једној трагичној култури? Такође, и не на крају,
да ли уопште има смисла певати и мислити док смо, чита
јући новине, гледајући и слушајући вести у оквирима прва

два медија принуђени да уз вести као примарног циља на
шег читања новина и гледања информативних емисија, ус
пут гледамо фотосе креатора текуће српске политике, чија
нас лица, бар неке од нас, напросто тероришу својим крај
ње неодмереним присуством у истима. Гледати из дана у
дан фотографије лица политичара који Србију већ четврт
века воде тамо где је она данас напор је сличан осећају
терора од кога треба да буде поштеђен грађанин Србије.
Јер, ако грађанин не чита новине (што би било – на жа
лост – само теоријски, пожељно) и уколико не слуша и не
гледа дневно-информативне емисије радија и телевизије
(што је теоријски пожељно) шта српском грађанину остаје
од његовог права „да зна све“? На парадоксалан начин, он
чита, гледа и слуша оно што неће да чита, гледа и слуша.
Он на тај начин „зна све“ о трагедији која га окружује. И
шта може да учини да се спасе данас, сутра? Може пуно
али он то неће никад учинити. Јер Грађанин је по дефи
ницији неко ко је Паланчанин. Са ових полазишта могла
би поново да буде написана Философија паланке Радомира
Константиновића, књига коју би српски медији ваљало да
свакодневно прештампавају управо на местима где се по
јављују фотоси савремених српских политичара од 1989.
до данас или да исту путем гласа емитују. Јер, Константи
новићева је књига почасна српска књига протеклог века и
остаће то бар још један цео будући век који је пред нама.
Катихизис кога Србину треба свакодневно пред очи ста
вљати. (Понекад, опасно је /и кажњиво/ рећи то на ухо па
ланачкој охолости.) Наше питање, стога, могло би помало
и да другачије гласи али би му смисао остао исти: како
певати и мислити у паланци? Како певањем и мишљењем
изаћи из Паланке, ње се спасти?
Пре него што покушамо да одговоримо на наведена
питања, рећи ћемо на који начин једном песнику, у овом
случају српском, никако није могуће да изађе из окриља
трагичне културе и духа Паланке. То рећи и дефинисати је
веома лако, при чему ваља нагласити да ми никаквих не
доумица немамо у погледу тога да, с једне стране, знати у
ком случају једном песнику није могуће да изађе из окри
ља трагичне културе, није исто што и, с друге стране, веро
вати да је тако шта у догледно време могуће. Српском кул
туром, посебно књижевношћу, влада, додуше не свуда са
истим интензитетом, још увек чврста племенско-његошев
ска културна матрица. Владавина ове матрице ни из дале
ка није при крају. Последњи рат ју је само учврстио и дао
јој знатног полета. Све примитивно и ригидно у српској
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култури у последња четврт века везало се за њу. Паћенич
ке сузе српског клера под том лучом и егидом саборно су
се изливале са сузама српског књижевног полусвета у бо
гомољама званим Српска књижевна задруга, Српска Ака
демија наук
 а и уметности, Удружење књижевника Србије.
Кохорте људи (тзв. „јогурт револуција“) стизале су 1988. из
српске Херцеговине, Босне, уже Србије до Новог Сада, не
би ли својим примитивизмом саблазниле грађански иден
титет и средњеевропски дух града изграђиван деценијама.
Последице девастираности тога града таквом културом да
нас се сасвим лепо виде и још нема никакавих назнака да
ће се исти дух из града Новог Сада ускоро иселити. Стога,
и у назначеном смислу, ми кажемо да једном српском пе
снику није могуће да изађе из окриља савремене трагич
не културе и из српске Паланке уколико песмује на начин
Рајка Петров Нога, Матије Бећковића, Љубомира Симови
ћа, Ненада Грујичића, Ђорђа Сладоја, Милосава Тешића,
Драгана Хамовића, Манојла Гавриловића, Слободана Раки
тића… Са тим песницима српско песништво не излази-усвет, но у подземље и уколико их српска култура трпи то је
напросто стога што су исти књижевноисторијске чињенице
којима је да то постану омогућило погодно (племенскоњегошевско-паланачко) рецепционо поље. Наиме, колико
примарна књижевност (белетристика), толико и књижев
на критика промотер је дијаболичког, ноћног паланачког
духа кога краси „затвореност у један строго постављени и
проверљиви смисао“ те анахронизам племенски схваћене
културе која одбија да уђе у свет и у светскост.
Обе, књижевност и књижевна критика, унутар њихо
вог књижевног визира и племенског завереништва опасује
паланачки поглед и богослужбени одговор паланачког духа
на историјски изазов света и светскости. За овде наведене
српске песнике велики светски песници не постоје: усред
тог гробља културе нема места за прекретничка песничка
искуства попут Рембоов ог, Малармеов ог, Рилкеовог, Ва
леријевог, Бекетовог, Жабесовог, Шаровог, Гиљеновог, Па
ундовог, Песоин
 ог – искуства која су, сва одреда, искуства
онога што-јесте-по-себи света, односно искуства која се
окрећу ка „читавости светског тубивствовања“, ка здравој
читавости Отвореног простора света. Код наших овде на
ведених песника постоји само воштани светосавски мир
уз неоригинално, рекли бисмо манастирско, препевавање
српског песничког канона, дакле, онога већ-давно учиње
ног у српском песништву. Такође, на начин отужних ја
диковки, упорно описивање ловћенâ смрти и неуверљиве

туге због недавних губитака српске политике, којој су ина
че, као „интелектуалци“ и цвет савременог српства здушно
кумовали. Са њихових „ловћенских“ и невесињских виси
на са којих се од његошевских облака више ни Цетиње не
види, а камоли Костићев Нови Сад, космополитско Стра
жилово Црњанског, истога Црњанског Београд и Берлин,
Валеријев Сет, Рилкеов Рарон, Шаров Ил-Сир Сорг, Бре
тонов и Бекетов Париз, Паундова Грчка или Пастернакова
дача у Подмосковљу, у песништву ових песника никако се
не препознаје модеран песнички исказ кога је устоличио
Рембо, нема нове синтаксе песничког говора Брусјова и
Белог, не обнавља се надреал
 истички чин стварања новог
језика. У оквирима савременог мислилаштва наведени пе
сници нису усвојили ниједан постојећи модел мишљења. У
њиховом песништву не постоје одрази матрицâ мишљења
нити једног Хегела (који је ничије земље философ), нити
Ничеа, нити Витгенштајна, нити Хајдегера, нити Делеза,
нити Фукоа, нити Арентове, нити Бењамина, нити Хабер
маса, нити Агамбена, нити Сертоа, нити Бодријара, нити
Бађуа, нити Бурдијеа, нити Дериде. Ваљда су тим навод
ним песницима у њиховом духовном видокругу Његош и
Андрић довољни путокази, при чему су, рећи ћемо то без
околишења, обојица тек квази-философи, писци у чијим
књижевним радовима постоје само натрухе философског
мишљења. Постоје, дакако, унутар савременог српског пе
сништва и песници који песмују на посве другачији на
чин од овде поменутих. Ипак, десетине и десетине њих
у погледу уметничких вредности њихових радова остају,
упркос прегласној похвалној критици њихових песничких
књига, маргине српског песмовања. То су, поменућемо
саме неке од њих, Звонко Карановић, Саша Јеленковић,
Милован Марчетић, Влада Копицл, Живорад Недељковић,
Радмила Лазић… Ови песници никако не песмују „за“ и
„под“ окриљем једног новог хуманизма који би се отварао
за читавост светског тубивствовања, за „здраву читавост
једног Отвореног света“. За тако шта недостају им, напро
сто, идеје о томе како то песмовати. Иако су у погледу
отворености спрам онога догађајнога света знатно емаци
пованији од једног Петров Нога, ипак недостатак тален
та онемогућава им да у песничком изразу постигну виши
степен суодноса са изазовима растуће епохалне пометње
која од песмовања захтева језичку и идејну уверљивост го
вора о човеку, односно захтева „одваженост“ казивања о
тубивствовању које је угрожено опасношћу која се налази
у језгри сваке трагичне културе. Таква култура, како смо
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већ рекли, није у стању да уочи ерозију трију стубова си
гурности: државе, науке и економије и стога је „оскудна“
у давању сигурног темеља за тубивствовање. Култура која
не нуди темељ за нормално спровођење тубивствовања и
његових општих циљева јесте култура која стоји над амби
сом. Да се једна култура унутар своје трагичности (у Хај
дегеровој терминологији то је „оскудно доба“) „окрене од
амбиса“ потребно је „да постоје они који сежу у бездан“*.
Односно они који, евентуално, могу да „до-сегну“ до без
дана и одатле се врате са новим, охрабрујућим порукама.
То ови песници никако не чине! – Да ли неки други? – Да,
али писати о њима захтева један посебан рад. Уз то, ваља
одмах да кажемо, ови други који песмују на један посве
другачијии, рекли бисмо веома респектабилан начин, не
чине, на жалост, одлучујући део српске књижевне сцене.
На важно питање: „Ко влада савременом српском књижев
ном сценом?“, не треба бити одвећ мудар па одговорити:
књижевна мафија креирана из једног центра. Који је то
Центар? Обезвлашћено Удружење књижевника Србије то
сигурно није. Није ни Друштво књижевника Војводине! Ко
је онда? Ваља пажљиво из дана у дан читати лист Полити
ку па ће читалац кога одговор на ово питање интересује
управо тамо наћи. Читаоца такође треба упутити на недав
ни текст колегинице Наташе Б. Одаловић објављен у листу
Данас 28. септембра 2012. године под насловом „Мој Ма
нифест: ‘Кустоси и мафија’“. Пишући овај рад осећамо се
обавезним да цитирамо један одломак из њеног текста. Она
каже: „‘Кустосе’, преведемо ли их из буквалног значења, у
шири контекст и на ниво симбола, видимо испред свих ин
ституција културе, испред апсолутно свих медија, испред
свега што би требало да пусти дух унутра, али ‘кустоси’ на
мртвој стражи, попут ревносне полиције, стоје на вратима
храмова културе и слободне размене идеја и мишљења и
не пуштају никог ко мирише на дух, на лепо, на добро, на
неукаљано. Мафија је такође присутна (…) као обавезна
пратња овешталих ‘кустоса’ тамничара слободног духа.
(…) То друштво од зла оца и од горе мајке, јесте мејнстрим
српске квази културе, квази слободарских медија, квазие
лите. И никад не ударају једни на друге. Солидарност тих
људи је застрашујућа.“ Када би овај одломак колегинице
Одаловић прочитало руководство српског ПЕН-а, пар пи
саца чланова Српског књижевног друштва, уредници „Ар
*)

Уп.: Мартин Хајдегер, „Чему песници?“, у: Мартин Хајдгер, Шум
ски путеви, превео са немачког Божидар Зец, Беог рад 2000, 210.

хипелага“, уредници Политикиног „Додатка за културу,
уметност и науку“, потом десетак писаца-маза српске књи
жевне сцене, свеједно којем удружењу писаца припадају,
србијанском књижевном политиком одједном би почела
да тече река меда и млека. Док смо исписивали претходну
реченицу, питали смо се: Зашто не бисмо смели да будемо
наивни? – Па ми морамо да будемо наивни! Голооточки
очај је понекад у људима рађао спасоносну наивност.
И понеки од њих су песмовали. – Пекић, на пример,
Драгослав Михајловић, такође. У последњих десетак го
дина српском песнику је такође ваљало песмовати. Док
је г. Дачић хватао лопове и битанге, г. Тадић у рукавица
ма хватао корумпирани ваздух, г. Вучић претио озбиљ
ног лица свим српским неваљалцима, г. Мркоњић тобоже
градио аутопутеве, г. Николић озбиљно штрајковао глађу
(далек је пут да претседника једне озбиљне државе), док
г. Марковић Палма није волео педере (ко их, уосталом,
воли, осим ако не мора), г. Вук Драшковић писао озби
љан роман (ових дана објављен), па маза српске књижев
не критике, романсијер, бивша ексцеленција на Кипру,
г. Св. Басара такође био у обавези да пише роман, Mein
Kampf и Дуговечност (све сами „искораци“ у повести срп
ског романа), а г. В. Илић сав онакав какав је престоловао
у некој од српских паланки, неки песници су морали да
пишу некакве песме, песничке књиге су биле објављива
не, стимулативне награде за нова надахнућа додељиване.
Све је функционисало као и било где друге у свету. Тако
је, на пример, један српски песник, бивши авангардиста,
именом Владимир Копицл, иначе члан српског ПЕН-а и
делегатски постбележник на 78. конгресу Међународног
ПЕН-а у Гјонджуу (Ј. Кореја) на коме је његова колеги
ница, гђа Вида Огњеновић, изабрана за потпредседника
Међународног ПЕН-а (зашто она, а не неко други, то не
знамо), једнога дана уприличио да песмује (и да „ствар“
објави у Бункеру број 19/2012, часопису за „одбрану & по
следње дане књижевности и културе“ како стоји у загла
вљу истог). Песмовао је (у форми хаикуа) овако (курзив
наш и црна слова наша):
Меее, меее – мекећу
козе, ускомешане.
СУР Неопланта.
или:
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Смрзла се метла
остављена пред кућом,
Мртви су голи.
или:
Ах, како вино
поздравља језик, непце.
СУП кружи, вреба.
или:
Бачена слика:
румени политичар.
Пацов га њушка.
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Ови стихови, верујемо, илуструју, како би изгледали
последњи дани књижевности уколико би се песници опре
делили за овакав начин песмовања. Наведени стихови мо
гли би да се схвате и као једна врста folie circulaire, кружног
лудила, где на видело излази слика трагичног друштва са
свим својим карактеристикама (на пример, стихове: меее,
меее – мекећу козе или: смрзла се метла / остављена пред
кућом можемо разумети на нивоу ширег друштвеног кон
текста и исто тако на нивоу симбола) али, истовремено
и слика песништва које је изгубило компас унутар свога
raison d’ětre, постајући, док се огледа у конкретном дру
штвено-материјалном простору (српском), своје сопстве
но порицање и једна врста (с намером или без ње, свејед
но) атентата на песништво.
Вратимо се сада главном току нашег промишљања. –
Шта, дакле, значи, певати и мислити у окриљу једне тра
гичне културе? Такође, шта значи певати и мислити да
нас у Србији? Како да песник заборави ситуацију у којој
се српско друштво налази па да тек онда, из те ситуаци
је, пева и мисли? Или да пева истовремено и са историј
ским тренутком (модел је познат одавно, али је смртно
досадан) док око њега влада хаос, нетолеранција, насил
не смрти, лудило, сиромаштво, лаж, беда, незапосленост,
несигурност, корупција, ситне победе клеро-национали
стичке деснице, полуинтелигенције и традиционалиста,
улична руља пред којом је држава недавно капитулирала,
колапс привреде? И то певати као да за то на располага
њу имамо речи!? Парадокс ситуације садржан је у томе да
на први поглед у српској држави све функционише: вести

се на медијима читају као да је све у најбољем реду, поли
тичари се свађају, прете, надмећу, можете на миру ући и
изаћи из банке, идете у продавницу, кафићи су пуни, трго
вине су солидно снабдевене робом, царина функционише,
полицијска кола патролирају градом, понеки разбојник
стргне златан ланчић са врата немоћне жене, коментари
у дневним новинама су умни, судови раде свој посао, за
твори су пуни, мафији се улази у траг, злочинци се про
цесуирају, одговорни за спољну политику раде свој посао,
образовне институције производе нове кадрове и продају
знање, агенције за некретнине раде, железнички, аутобу
ски, речни и авионски сабраћај функционише, здравстве
не службе такође, тортура у новинама са фотографијама
свакојаких личности се наставља, у читуљама се откривају
имена умрлих, стадиони су пуни, сељаци и радници раде
свој посао, отварају се изложбе, издавачке куће објављују
књиге – све је добро. Све се држи на узди и под контролом.
– „Све ми је теже“, вели Сиоран, „да разликујем добро од
зла. Оног дана када не будем могао да направим разлику
између једног и другог – какав ће то напредак бити! Ка че
му?“ „Ка катастрофи!“, одговара му један други мислилац.
– Трагедија се расплињава „у позадинском жамору“, зло се
не види, јер је оно, како вели Бодријар, свуда. Не постоји
језик уз чију помоћ се трагедија може да обухвати. Њена
суштост није непосредно приступачна песничкој и фило
софској мисли. Ипак, она може да се ухвати искоса. Пока
зивати трагично једне културе искоса у песничкој мисли
значи пустити на вољу делу кога ћемо испунити не само
метафорама о присутној трагедији, но ћемо га препустити
дехуманизацији тако што ћемо га претставити речима које
су у погледу њихових значења доведене у међусобни од
нос „из што веће даљине“ па је у коначном утиску претста
вљање стварног „уништено кроз језик“ чиме се уоквирава
претстава о отсутности стварности, а што је, заправо, био
и циљ песмовања. Нема стварности тамо где је исувише
има и где је она неподношљива. Трагична стварност је бит
(наше) стварности коју нам може да приближи песништво
„коме је сâм језик оно Ништа“. Показати бесмислу бесми
сао на бесмислен начин. Показивати очају очај где речи
неће више ништа казивати, као што оне, de facto, у трагич
ној култури никоме више ништа нити казују, нити значе,
јер их је стварност свела да буду Ништа, будући да је сама
стварност дехуманизована и лежи у пољу дехуманизова
нога. Ради се, заправо о једном кругу. Одбегли смисао ре
чи има значење као некад смисао чињенице одбеглог Бога:
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нема централне вредности, нико више никоме ништа не
говори. Ако нема Бога, нема ни речи. Нема окоснице око
које ће се нешто попут речи, нешто попут позитивне вред
ности, оформити. Певати се сада мора „не-речима“, ис
кривљеном улогом и функцијом речи. Ништа стварности
призива језик у коме је присутно Ништа. И обрнуто. По
вратак речима у уобичајеном смислу тога појма могућ је
само уколико место трагичне културе постане место чове
ка окруженог релативним обиљем цивилизацијских теко
вина. И то не било каквих тековина, но оних које се односе
на тековине које се тичу човековог достојанства.
Рањено достојанство српског човека чека новог срп
ског песника. Оног који ће бити у прилици да изнедри јед
но орфичко певање које ће презирати не само стварност,
но и саму моћ певања. Али ће песмовати даље. И на тој
се основи уздићи у једно празно Ништа, које јесте празно
Ништа и овога света и ове државе. Прича о песмовању по
сле Аушвица, она Адорнова, је једна смешна прича. Има
песмовања после Аушвица, јер, показало се, Аушвиц је
„ништа“, зло је релативно, са злом се живи па ће се и са
овим злом око нас и даље живети и певати, јер се и после
Аушвица, певало. (Узмимо, примера ради, следећу сцену
из једног филма: мајка са двоје деце пред гасном комором
мора да се одлучи које ће дете жртвовати ради оног дру
гог детета и себе. Ту нема одлуке: ту има само смрти. Или,
боље, нека се читалац о томе сада одлучи. Још боље: не
ка о томе одлуче „најбољи“ српски песници, рецимо један
Симовић, један Ного, један Карановић, сви они песници
који су овенчани српским песничким наградама, разним
Његошевим Извиис крама и другим одличјима и примили
их без узвишеног осећаја стида и срама какво би од њих,
евентуално, очекивао Т. В. Адорно.) Оно што узбуђује у
тој ситуацији јесте песмовање сâмо. Оно показује да зло
нема дна, да је сама нада да зла једном неће бити зла, јер
је злог корена и немоћна је да ишта учини у онтолошкој
схеми људскога.
Једном је Стефан Маларме записао: „Песник има да
чини само то, да тајанствено ради с обзиром на Никада.“
Залуд му је да трага за хришћанским, хуманистичким или
било којим другим наслеђем. Његова лирика, како је то
једном Хуго Фридрих рекао за песмовање Стефана Малар
меа, „сама себи пречи да буде човечна“. Пречи из очаја
ња због окружења у коме се налази, јер о томе окруже
њу нужно мора емитовати поруке које о човеку не говоре
ништа добро. Стварност (збиља) је једно Ништа. – Шта је

песнику даље чинити? Нема те хришћанске наде са којом
може да рачуна. Зашто би са њоме уопште рачунао? – Зар
само стога што је Аушвиц био наводна грешка? Он није
био грешка, он је био онтологија, telos човека и цивилиза
ције. И то хришћанске, колико и сваке друге. Такве грешке
очекујемо, на жалост, и даље. Иако их, наводно, не мора
бити. Може се, дакле, мислити и другачије. Наиме, тако
да се зло сагледа не као нешто есенцијално људско и што
је демонског карактера, него и тако што ће се видети да у
нама постоји потенцијал који уме да се бори против злог
делања. Зло је ствар могућности: може га бити, али и не
мора. Али ће га бити. Али га буде и бива. Ово сада речено
звучи нам као нада. Није нада. Јер, ја крај зла нећу доче
кати. Да ли ће га неко други дочекати то ме се не тиче. У
томе и јесте ствар: ја сам једини, изван мене док зло до
живљавам као зло нема никог. Песмовати даље? Дакако,
песмовати даље! Није вредело до сада, неће вредети ни од
сада. Али, певати! Није било вредно ни Јеванђељâ пропо
ведати, нити је њихов настанак икаквог значаја имао, па
она ипак постоје. И у истој су равни са било којим песмо
вањем: добрим или лошим, свеједно. Релативизовати? Па,
мука и зло и иначе све релативизују. Нема крајње тачке
зла. Као што нема краја историји. Песмовати значи живе
ти. Као што и било шта чинити значи живети. Док смо у
животу. Није „идиотски“ мислити, како Адорно вели, „да
живот после Аушвица може нормално тећи“. Па он тече,
нормално. То каже и норвешки философ зла Лаш Фр. Х.
Свенсен (Lars Fr. H. Svendsen).
Дакле, песмовати даље! Ипак, и упркос свему што
песнику стоји насупрот. Јер, одувек му је све стајало на
супрот. И Стаљин, и Тито, и краљ, и лумпенпролетаријат,
и буржоазија, и друштво благостања, и либерална демо
кратија, и неоимперијализам, и овдашње демократуре
свеједно са којом партијом на челу или у коалицији. Ако
песништво садржи и носи извесну криитичку моћ, онда
ваља безусловно песмовати. Није сасвим тачно да постоји
инкопатибилност између аутономије уметности и песнич
ке потраге за акцијом, између чисте уметности и, како
каже Бурдије, „политичке ефикасности“. Треба, уистину,
пажљиво читати Пјера Бурдијеа, оне последње страни
це његове књиге Правила уметности. Генеза и структу
ра поља књижевности (1992) где овај француски социолог
културе подсећа, да управо на крају 19. века, „када су по
ље књижевности, поље уметности и поље науке досегли
аутономију, најаутономнији агенси тих аутономних поља
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(интелектуалци, прим. Б. Т.) могу да интервенишу у пољу
политике као интелектуалци (…) односно са ауторитетом
заснованим на аутономији поља и свим вредностима ко
је се тој аутономији придаје“. Сетимо се при томе Ренеа
Шара (R. Char). Њега који је рекао да се поезија и акција
римују, да се поезија и отпор такође римују те да је поезија
друго име отпора. У том смислу Жан Лик Нанси (J. L. Nan
cy) пише књигу Отпор поезије (Résistance de la poésie, 2004)
која је заправо омаж отпору поезије, односно ангажова
ном отпору са поезијом. Друге примере истога налазимо у
песмовању и акцијама Пола Елијара и Артура Рембоа. Зар
се ова три примера савременом српском песнику одра
слом у времену политичке и економске трагедије Србије
не могу указати као успела песничка демонстрација мо
гућности отпора? Тај отпор међутим, вели Бурдије, „мора
бити колективан зато што је ефикасност силâ које на њих
(песнике) делује највећим делом резултат тога што инте
лектуалци (песници, прим. Б. Т.) делују разједињено и је
дан су другом конкуренција“. У равни чисте праксе ту чи
њеницу, када је реч о српском песничком друштву, видимо
као нешто пресудно. Код било ког српског песника ми не
видимо икакву вољу, било какву спремност на колективни
отпор спрам владајућег политичког естаблишмента, жељу
да се одупру било чему. Они песници које лист Политика
најчешће помиње и чије стихове најчешће штампа углав
ном су припадници странака на власти. Песници, припад
ници странака на власти – напишимо сада исту реченицу
обрнутим редоследом – најчешће су објављивани песни
ци у листу Политика. Како очекивати било какав отпор
од таквих песника? Можемо ли, на пример, очекивати да
исти престану да објављују своје радове док у Србији тра
је тама? Смемо ли навести опет пример Ренеа Шара који
између 1939. и 1944. године није ништа објавио. У том пе
риоду Шар је био познат као „капетан Александар“. На
мерно нећемо одговарати на примедбу, коју већ чујемо,
да се та два времена, оно француско „онда“ и ово српско
„сада“, не могу поредити. Тако српског песника поставља
мо на његово место које му је одредио философ-етичар
који му осветљава пут према једном поступку објављивања
истине како би била дефинисана извесна „са-могућност са
другима“, извесна оријентација према колективној акцији
песникâ која се зове отпор.
Но, какав отпор очекивати од српског песника данас
када се неки отима за државне награде, други за пензи
ју заслужног уметника, трећи сања амбасадорско место,

четврти, с обзиром на свој таленат и песничке способно
сти, може бити задовољан солидним „котирањем“ у срп
ском друштву. Готово сваки савремени српски песник је
ригидни конзервативац, малограђанин у души, пуки ра
чунджија. У свему, синдром Ренеа Шара не дотиче се да
нас ни једног српског песника, а нарочито не оног који
на сваком кораку уздише за судбином „свога“ народа. Да
не бисмо читаоца навели на забуну, Шаров пример смо
навели у функцији извесног жаљења због чињенице да се
скоро ниједан српски песник није макар замислио над та
квом могућношћу, иако ћутање као врсту побуне ми сами
не бисмо практиковали. Препоручили смо им наведену
могућност, јер некима би бар ћутање добро пристајало,
њиме би заслужили веће поштовање но оним трудом ко
га предузимају да нешто објаве. Веровало би им се на реч
да штрајкују и да су умукли због актуелне трагедије ко
ја је задесила „њихов“ народ. То ћутање би такви, једном,
у неким другачијим временима од ових данас, могли да
уновче или да га бар нагласе у некој од својих биографи
ја. У овом контексту намеће се питање (тек једно од мно
гих) каква је, рецимо, била корист српском човеку између
1991. и 1997. док је читао стихове Рајка Петров Нога? Ње
гово стиховано гледање на свет и на европско окружење
Србије у једном одређеном историјском тренутку, ма ко
лико се тај тренутак одигравао у „смутним временима“,
били су непримерени европском бићу српског народа,
његовом фактичном припадању европском културном
миљеу и никакве користи нити „просветљења“ нису доно
сили онима којима су били намењени. Били су, једностав
но, ретроградни и „смутни“ и сâми равни „смутним вре
менима“ не доносећи икакву искру просветљења. Оно што
је Рајко Петров Ного песмовао, то већина српског народа
није мислила, јер немају сви Срби калиновичка искуства
са својом околином, нити сви Срби имају непријатеље ко
ји би требало да се „боје наше крви неизмирене“. Песник
и српско-босански академик, награђивани аутор и у вре
ме социјалистичке „страховладе“, колико и у најновијим
временима, човек свих времена, Неко и Нико, позива на
реваншизам. У теоријској равни сагледано, проблем је у
томе што Рајко Петров Ного (могли смо изабрати и неког
другог песника сличних Петров Ногових домета, рецимо
Љубомира Симовића) унутар свога песмовања не мисли
„како певати после Аушвица“, односно како људско зло са
инсигнијама Аушвица и са целокупном метонимијом кога
тај појам доноси на песнички начин превладати, но како
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певати са Аушвицем, дакле у домену ресантимана и мит
ског (примитивног) реваншизма. Зар не треба певање, од
носно мишљење, после Аушвица да остави траг о томе који
су путеви превладавања прошлости? Уколико се, наравно,
прошлост ичим може превладати.
Песништво и мишљење немају право да осведочава
ју било какву конзервативну носталгију за временима ко
ја нису „освећена“. Тешко песништву уколико се нађе у
историјском и митском атару, а да на тим пољима не уме
да се снађе, но у погледу „неизмирене крви“ предлаже и
припрема нове логоре и тоталитарне екстреме. Тотали
тарни системи ће нам се ионако и без њега поново вра
тити и кад-тад поново својим присуством „изненадити“.
Борићемо се и песмовати. Свеједно да ли узалуд или не.
Али песмовати у свим временима, унутар свих временâ
песмовати. Ово може да изгледа као позив очајника. По
зив не само да „може да изгледа“, он јесте позив очајника.
Неколико хиљада година људског песмовања позивају на
поштовање. И даље ће бити песмовања, у то не сумњамо,
али не сумњамо ни у то да ће се будућа зла догодити. До
годиће се макар као могућност нудила и (некакве) више
циљеве. „Марксистичка верзија телеолошке суспензије
етичког“ о којој говори Свенсен може увек поново да се
догоди и – ево нових сто милиона мртвих. Због „виших
циљева“. Милошевићева суспензија етичког ради добра
нације, којој су иначе кумовали нико други но песници и
интелектуалци, завршила се (за сада) поразом српске на
ције. Англоамеричка и европска суспензија етичког 1999.
године ради тобожњих људских права и мира у Европи до
нела је српском народу немир и несрећу, подржавајући на
власти немоћне и неспособне политичке гарнитуре. До да
нас. – И упркос томе ваља песмовати даље. У том и таквом
окружењу. Ова чврстина вере у песмовање, ова стратегија
веровања у песмовање (веровања упркос свим околности
ма) преводи нас, заправо, са једне равни у другу. Преводи
нас са „драматургије догађаја“ (реалитета политике, њене
реалности коју сви живимо сада и овде) на „лиризам бића“
(синтагма потиче од Ж. Рансијера / J. Rancière). „Лиризам
бића“ припада човековој бити и саодносан је са човековим
тубивствовањем у свету. Никаква политичка и економска
трагедија не може да уништи ту бит. И овај став није на
ше пусто веровање у поезију, но истина коју сама поез ија
проноси од Ргведа до данас. „Лиризам бића“ – рецимо то
тако – припада „есхатологији песмовања“ уколико се пе
смовање као апсолутни субјектитет воље за песмовањем

„скупља у крајњу тачку своје досадашње, метафизиком
одређене суштине“ (М. Хајдегер). Ова досадашња метафи
зиком одређена суштина лиризма бића полаже право на
човека попут судбине која почива у његовом бивствовању.
Песмовање = бивствовање. Ова формула није подложна
току пролажења, већ она, због свог темеља у метафизи
ци, „унапред превазилази сваку пролазност“ (М. Хајдегер).
Оно што садржи прерогативе (условне) вечности – песмо
вање – увек је у прилици да изађе на крај са јавкама прола
зности. Трагична култура иако се на први поглед показује
јачом у односу на природну моћ песмовања ипак је за дах
слабија од њега. Зар није Хајдегер на крају свог огледа „Че
му песници?“ цитирао два стиха из трећег сонета првог
дела Рилкеових Сонетâ Орфеју која гласе:
Уистину певати јесте други дах.
Дах за ништа. Лахор у богу. Ветар.
Тај „дах“ односи се, како Хајдегер с правом приме
ћује, на „суштину језика“. Ова „суштина језика“ јесте оно
чиме се песмовање служи док казује бивствовање. Сâмо
пак бивствовање „су(т)ствује у речи“. „Језик је област (templum), то јест кућа бивствовања“. То је важно Хајдегерово
одређење односа између песмовања, језика и бивствова
ња. Песмовање унутар наведене тријаде мора се видети
пре свега као манифестација „живог бивствовања језика“,
при чему уочавамо да у оквирима ове формуле поново на
видело износимо две речи, наиме и бивствовање и језик.
Језик јесте бивствовање („кућа бивствовања“, или друга
чије речено „бивствовање свега што јест станује у речи“) а
песмовање се (као и мишљење уосталом) излаже томе да
буде „чисто казивање бивствовања“ („reine Sage des Seins
zu werden“). У реченој кући станује човек а уколико је он
још и песник он је чувар тога кућанства, те куће саздане од
језика који је „кућа бивствовања“. Тиме смо описали један
круг који се односи на језик, бивствовање и човеково биће,
а све то унутар једне грађевине (Bau). Суштина језика ко
јим се песмовање служи док казује бивствовање јесте оно
што увек иде напред без обзира на то како изгледају дру
штвена поља политичке моћи, или ефикасност оних који
управљају тим пољима. Трагедија једног друштва може да
буде неограничено велика, али у поље језика, у оно што
језик јесте, све стаје. Предмет поезије није – да унеколико
изменимо Карлајлову (Th. Carlule) опаску – „трагедија с
двора“, ма колико иста била погубна за народ, но „живот
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човека (…) оно што су људи радили, мислили, трпели, у
чему су уживали; облик, а нарочито дух њиховог земаљ
ског бића, његово спољашње окружење и његов унутра
шњи принцип; какво је и шта је било њихово биће“*.
Певати и мислити у једној трагичној култури у којој
се политички цинизам са поруком „ништа не ваља, али
све је добро“, понашајмо се тако као да живимо у најбољој
од најбољих држава, дно дна је додирнуто, али јутро сва
њива и дан ће се завршити са медијским сервисом коме
је циљ да му гледалац зна све, јер је право гледаоца „да
зна све“ и Сервис ће му заузврат на главу сручити сву не
срећу његове земље, после чега ће ионако морати да иде
да спава, јер сутра мора одморан да стигне на посао (то
капиталиста очекује од њега) – не значи ништа друго до
пустити да се трагедија ефикасније води, јер песништво
тиме што постоји не значи да је ту да трагедије не буде.
У овом свету постоје много паралелних светова, који су
једни за друге посве непостојећи. Једни друге уопште „не
региструју“. Трагедија ће појести и једну и другу децу. По
литичар у Србији, колико и било који други политичар у
свету, слуша своје наредбодавце. Замислимо сада крајњу
консеквенцу ове тврдње. Наћи ћемо је, рецимо, у Хесо
вој Аутобиографији (R. Hess). Тамо, између осталог, стоји:
„Када ми је лета 1941. Химлер дао наређење да у Аушвицу
порипремим инсталације, где би могла да се врше масовна
истребљивања и да лично вршим та истребљивања, нисам
имао ни најблажу идеју о њиховом обиму и последицама.
(…) Нисам могао себи да дозволим да стварам став о то
ме да ли је масовно истребљивање Јевреја било неопх
 одно
или не пошто ми је недостајала неопходна перспектива.“
Политичар се руководи принципом радног морала. Радни
морал се мора одржати по сваку цену, дакле све је дозво
љено и имајући у виду морал о коме је реч ни пред чиме
се не сме устукнути. У политичару не живи никакав „неми
саучесник коме он полаже рачуне за своја дела“.
Тако настаје оно што Хана Арент (H. Arendt) назива
баналним злом. Тај синдром није непознат у савременој
Србији. Пук неспособан да се брани од сумњи које га из
једају препушта се одустајању, на снази је обустава било
какве воље, свако рефлексно трагање за бољим се укида.
Одатле до обуставе сваког суда и просуђивања није далеко.
Побуне нема ниоткуда. „Били су тако слаби; допуштали су
*)

Thomas Carlule, „Boswell’s Life of Johnson“, у: Critical and Miscellaneous Essays, vol. III, London 1899, 81.

да се све једноставно дешава – да им се све ради. Били су
људи с којима нисам имао заједничких особина, с којима
није било могуће комуницирати – презир се тако ствара.“
Овај навод је цитат једне изјаве коју је дао Франц Штангл
(F. Stangl), командант Собибора и Треблинке. Колико је
народ Јагодине, Шапца, Новог Сада, Сомбора, Крагујевца
итд. био слаб показују дела политичара који су тај народ
водили: од Милошевића до Тадића. Какве све преваре на
род није доживео! Од штедње код Дафине до брзих пру
га, гасификације, брзог уласка у ЕУ. „Преко 1,3 милиона
људи у Србији је потпуно или делимично неписмено. Сви
са правом гласа“ (Републички завод за статистику). Пре
зир српске политичке елите према пуку није изостао: био
је негован мртвим језиком иза кога није стајало никакво
значење, но апсолутност воље за означавањем које плива
у лажи. Њихово казивање није имало више никаквог од
носа према туђој вољи („вољи народа“). Било је савршено
произвољно и убиствено ефикасно. Када се има у виду да
у Србији данас живи неколико хиљада морално проблема
тичних интелектуалаца, те да у оквиру тога броја имамо
тзв. интелектуалну елиту привилеговану и издвојену од
обичног интелектуалног „клера“, поткупљиву и полити
зовану, способну да емитује „велике Приче“ у циљу пер
фидног усмеравања масâ ка празном Ништа, што је јед
нако живљењу у логорској изопштености које претставља
врхунску немоћ не само Човека, но самог смисла његове
патње, онда резултати попут оних познатих у СССР и Не
мачкој у првој половини XX века нису могли да изоста
ну. Последица тога била је да су муке и патње, попут оних
после боја на Косову, биле завољене. На четвртвековну
конвулзију се гледа као на нешто што долази споља (што
многи песници-видовњаци подржавају. Видети последњу
поему Матије Бећковића Када будем још млађи) што је тек
део истине, те да је „стање свеца пријатније од стања му
драца зато што је лакше грчити се у болу него над њим
тријумфовати размишљањем или гордошћу“ (Е. Сиор
 ан).
Или побуном.
Но, можда ни ово што је овде речено није суштина
ствари о којој расправљамо. Можда се трагедија догађа на
много суптилнијем нивоу. „Уверени смо“, вели Бодријар,
„да егзистирамо у оригиналној верзији, несвесни да је она
постала тек посебан случај дублирања“. Заправо, и власт и
народ живе у близаначком неразликовању. У таквој ситу
ацији указује нам се не „метастаза власти“, но метастаза
живота, „канцерозне пролиферације једне већ помућене
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и дезорганизоване структуре“, па уколико се трагедија
шири то је отуда што је само човеково бивање на Земљи
захваћено канцером. Уместо нас влада езотеризам који
нас удаљава од сваке логике. „Нема овде ни несвесног, ни
метафизике, ни психологије. Нема ни стратегије (…). Све
овде поседује лакоћу случаја (…) акциденталног сусрета,
нечитљивог знака. (…) Апсорбују нас само празни знако
ви, бесмислени, апсурдни, елиптични, лишени референ
це. (…) Алеаторно и бесмислено циркулисање знакова на
површини (…) То је оно што брише садржину смисла“ (Ж.
Бодријар). На овом месту доспели смо до метафизичке
проблематике теме којом се овде бавимо. Како у таквим
околностима покушати одговорити на питање шта значи
певати и мислити у једној трагичној култури које заправо
нема, јер је трагично више трагично но што то ми може
мо да замислимо, јер је све око нас подређено алеаторним
и бесмисленим циркулисањем знакова на површини уну
тар којих се брише свака садржина смисла Сваког смисла!
Нема одговора на то питање. Ми га не можемо дати. Ми
ћемо и даље певати, па шта буде. Не знамо да ли то има
смисла. Не знамо да ли то нема смисла. То је ваљда јед
но тако јесте. Које нас нити убија, нити не убија. То је
ваљда рај, каже Бодријар. „Налазимо се изван домашаја
Страшног суда, у бесмртности – сад само треба опстати!
Јер ту неминовно престају иронија, изазов, антиципаци
ја, зла коб као што пред вратима пакла престаје свака на
да. У ствари, управо ту почиње пакао, пакао безусловног
остварења свих идеја, пакао реалног“. Пакао једног тако
јесте како га ми називамо и о коме пишемо у свом новом
роману. Писање без наде. Писање са надом. Свеједно. У
таквим околностима могуће је да је само језик срећан. Не
знамо. Бодријар додуше каже: „Језик је срећан чак и онда
кад означава свет без илузије и наде“, али ми писањем не
желимо да производимо илузију. Нама је циљ да песмо
вањем мислимо бивствовање, прецизније, да нађемо соп
ствено певајуће казивање истине бивствовања. Лепота тога
задатка на чијем смо извршењу радили годинама и нашли
смисао свога писања нама се и данас чини очаравајућом.
Лепота тога задатка? Да ли је уистину тако? Покушај
мо да ствар посматрамо из другог угла. Покушајмо, наи
ме, да културу сагледамо као ствар елитизма. Зар Џорџ
Штајнер (George Steiner) не пише, а тиме и упозорава, о
чињеници да се сила културе храни „насиљем које се у тра
диционалном или репресивном друштву дисциплинује и
обуздава“. „Шта је то тако добро донео високи хуманизам

потлаченој маси унутар заједнице?“ „Од какве је користи
био у провалама варварства? Да ли је нека бесмртна песма
икада заус тавила или ублажила политички терор – иако
је било и оних које су га славиле?“ – Видимо, дакле, како
култура није увек само жртва историјских догађаја, него
да је она и сама репресивна, да дели, да је хијерархијски
организована, да је окренута привилегијама, да производи
привилегије. Јер, „како би напори развијања преношења
културе постигли тако мало у протеривању нељудскости,
да у њој није била присутна дубока двосмисленост, која
је повремено чак подстицала варварство“ (Џ. Штајнер).
Најбољи прмери за то нису последњи балкански ратови,
као мисле Петер Слотердијк и Јошка Фишер, него Немач
ка 1933. Она, из тога периода, јесте монумент колективне
хистерије и дивљаштва о коме говори Штајнер, не Срби
ја, како злонамерно пише један немачки философ и један
немачки политичар, стављајући знак једнакости између
једног изнуђеног ексцеса спрам једне смишљене и дослед
но спровођене визије Пакла као „редовног стања ствари“.
Предмет Штајнеровог закључка ни у најдаљем рачунању
не би обухватио Србију, пре него што би имао на уму Бел
гију, Француску, да се задржимо на још неким значајним
примерима некадашњег варварства неких култура поте
клог са европског континента. – Шта значи бити Рилке
унутар таквог „дијалектички парадоксалног и пародијског
односа између културе и друштва“? Како бити песник, од
носно мислилац, унутар друштва које културу прима под
сводове свога трагичног окриља кога је сâмо произвело
али је у исто време чини видљивом и њоме се поноси (ње
ни најистакнутији „синови“ је производе) док ова у прак
тично бесконачном раздобљу и паралелно у контекстима
трагичног друштва фабрикује нецивилизацијске чинове и
њихов је сауч
 есник?
Изгледа да смо овим питањем поново стигли на по
четак. Нема одговора на то питање. То је наш суштински
став. Одатле потиче наша скепса. Ипак: писати даље, пе
смовати даље. Кроз мрак, кроз варварство. Упркос варвар
ству. Погледајмо још једанпут српску књижевну сцену на
почетку овога века. Видимо злодела писаца над писцима.
Видимо графије и праксе мржње. На сваком кораку. Њих
промовишу високе институције саме књижевности. Нису
сви писци у Србији једнаки према могућностима да са јед
ног језика кога говори мали број људи буду преведени на
један велики, да учествују у ономе што држава самим сво
јим постојањем (мање трудом) омогућава писцима. Писци
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Србије имају свој национални ПЕН, имају своја удруже
ња из којих се, никако не случајно, шири пакао деобе: на
елитни, привилеговани део, кога чини двадесетак писа
ца, неколико њихових издавачких кућа и њихова два-три
медијска центра и на део који је из сваког учествовања у
јавном књижевном животу буквално екскомунициран, ни
како не због тога што су њихова дела у књижевно-вред
носном смислу минорна. Привилеговани су, пуком узур
пацијом медија (лист Политика у томе предњачи) себи
обезбедили глас и место у јавности. Не делом. Дело им је
проблематично барем у истој оној мери у којој је пробле
матично и дело других, непривилегованих писаца. Јавно
сти су потребни сигурни знаци књижевних вредности, не
знаци који их упућују на чињеницу пишчеве приватне дру
штвено-политичке позиције коју овај заузима у српском
друштву. Такве сигурне знаке који говоре о аутономним
естетским вредностима једног дела, не ауторовог лика,
официјелна књижевна критика не шаље. Иста далеко више
шири мрак и смутњу него што одговара свом природном
позиву књижевно-естетског вредновања. Оријентисана
маркетиншки, секташки, корумпирана (дакако, и она, за
што не и она?), она је рак рана на ткиву српске књижевно
сти. Сасвим је извесно да Великића, Басару, Бајца и Виду
Огњеновић не чини дело великим, но њихова најуж
 а моћ
на околина унутар које су се нашли, свакако не без соп
ственог удела и не без сопственог смисла за маркетинг. За
то исто су, на пример, Радован Бели Марковић, Мирослав
Јосић Вишњић, Милисав Савић остали украћени. Међу са
временицима се ко-мешају актуелне позиције друштвене
моћи, угледа и одлучивања са књижевним вредностима.
Свакако да није једноставно разлучити једно од другог. На
концу свега делатним и ефикасним у погледу пишчевог
актуелног допирања до примаоца његовог дела остају, на
жалост, пука маркетиншка уверавања која за писца спро
води његов издавач и његов критичар. Она друга допира
ња, природи књижевног дела релеватнија, исписаће неко
будуће време и о стварним вредностима делâ актуелног
привилегованог српског књижевног серкла говориће тек
(и евентуално) потоње генерације књижевних критичара.
Да једна трагична култура на видело износи лажне
вредности, да их велича, да се помоћу њих легитимише,
знак је равнодушности спрам културе уопште. Њој је су
ђено, како каже Бодријар, „да кристализује било шта“ и
она то, de facto, чини. Песмовати са уверењем да је оно
што ви песмујете једно ваљано песмовање, али да ће оно

бити пренебрегнуто, да ће бити склоњено у мрак непо
стојања унутар ваше сопствене културе, а да ће се зауз
врат славити оно уметнички лоше и у еститичком смислу
проблематично, захтева од песника и мислиоца једно бе
страсно признање да песмовати значи користити срећне
форме језика, значи не признати трагичност друштвеног
миљеа, а све то у корист среће језика чијој се срећи казује
да је такво непризнавање заправо једини „политички или
трансполитички чин онога ко пише“, односно онога ко пе
смује. Песник ће стога у једној трагичној култури упркос
свему рећи једно Да песмовању, одлучити се за једно ради
кално давање песмовања свету, при чему то Да није поти
штено, но ведро. Песмовање се у том контексту сагледава
као „срећна форма и интелигенција без наде“. Рећи Да пе
смовању значи одлучити се за једно Да о коме говори Ни
че када пише о „великом Да свим усправним, лепим, сме
лим стварима… победоносна светковина живота“. Ето, то
је оно последње што мислимо када размишљамо шта зна
чи песмовати и мислити у једној трагичној култури каква
је наша и која се с правом таквом може назвати у тренутку
док се има у виду историјска деоница током последње че
тврти века којом је савремено српско друштво прошло.
Упркос свему, дакле, песмовати. Мислити и песмова
ти. Песмовати и мислити. Када једно биће које је склоно
песмовању живи у миљеу трагичне културе, када је око
њега све суморно и око му се не дâ зауставити на нека
квој граници која обележава почетак нечег бољег, тада то
биће мора почети да песмује, да се не би разболело. (На
истоме улагању енергије почива и Фројдова теорија либи
да: када „богатство интернализоване свести прети да раз
бије структуру ега, на крају, човек мора почети да воли,
да се не би разболео…“ – „endlich muss man beinnen zu
lieben, um nicht krank zu werden…“) У трагичном рефлек
су последњих двадесетпет година српске историје, у вар
варском политичком контексту наметања тзв. либерланог
капитализма, у наметању које има компулзивне размере,
можда треба видети оно што називамо наставком српског
песмовања, покушај „отимања душе“ да дође до чистине
после тајкунских похода у злотворитељске приватизаци
је народне имовине. Песмовати о томе сада значи сведо
чити о неодољивој потреби за новим ослобођењем у коме
би песмујући субјект објавио своју наивну, али чисту, же
љу за владавином рада, реда и тишине. Изван савремене
политичке опсцености, изван порнографије отимачине и
понижавања духа, изван неопримитивизма колосалних
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размера у савременој српској стварности која се попут
„Божанствене комедије“ показује као „књижевни водич
за огањ, ледена поља и куке за месо“ (Дж. Штајнер), ваља
остати, велимо на крају овог суморног огледа, при песмо
вању као плутајућем леку који избављује садашњост пред
могућом неподношљивом будућношћу.
(Нови Сад – Беч – Нови Сад, октобар–новембар 2012)

*
На крају рукописа „Зашто КОГИТО КЛУБ“ /
Белатукадруз
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Зато, због песме што ме раздире као плач, као јецање
после катаклизме,
Јецање неколицине што сахрањују све мртве без почасти.
Због плача без суза, не похода у даљину, нити повратка
у завичај,
Већ због путовања коме се не види крај. Путовања без
престанка..
Због пустиње у којој има толико питања уместо кактуса.
И ниједан одговор. Дакле: празнина света у коме се
две сестре –
Присутност и нестајање – међусобно сатиру. Нарциси
на гробљу,
Походи некористољубиви: тренутак када разазнајемо како
се наша судбина
Усклађује са нашим Крстом. У ствари, од доживљеног
потреса,
Суштина је затражила азил, и повукла се као машта,
као море.
Када би се гроб могао отворити и када би мртва уста
Могла да проговоре! Као што се књига отвара на оним
странама
Које смо подвлачили. Кад духови не би постојали,
требало би их
Измислити, јер они помажу на сваки начин комуникацију
Умрлих и живих. Неприродна, несазрела смрт је бомба
Бачена међу односе између душа. Разлива се као мастило
По оним реченицама на страницама књиге које волим,
Или по реченицама у бележници које отех бунилу, сну,
Чудовишту бојазни. Смрт је режисер; и та режија је у оном
Јуче, чак и у сунцу, сенкама, изниклој травицу, у ницању,
чак

И оном ницању из пера песника, где се шире нови
појмови и
Архипелаг памћења, које никакво ћутање не може ни
Подценити ни пореметити. Радо бих писао мртвима, али
Онај свет моје мисли не прима. Одбија их, али Бог је
Или већ неко дао Снове, пукотину, кроз коју могу
да видим твој
Осмех одонуд. Опомене, помоћ, снага која расплиће
чворове.
Живиш тамо где неће стићи нико други, чак ни потпуност
Мојих сећања. Просјански пут. Јове и вирови, дивља
купина.
Доживљај који се не усуђујем да споменем, због лепоте.
Или због преливања вира у вир, бића у биће…
Како си лака у бездану, у тамном виру, у води, како твоја
душа
Подрхтава као препелица у руци. Оно што се
не усуђујем да
Именујем лепше је од чежње, и оно што оживљава
представе о
Теби, то није само твоја топлота руке која је стварна
на мом
Рамену и по мом укусу – то је фрагмент лета, деоница
августа.
То није заобилажење сопственог корака, напротив.
Залутала епизода једног лета разара сваку мисао
о коначном
Губитку. Када би пропао свет сасвим, понео бих у новом
Нојевом ковчегу не речи, већ – неречено, неисказиво и
Безим
 ено. Стварно и тешко, лудачко и незаситно,
необуздано,
Вртоглаво, неуо
 бличено. Књига живота има почетак, крај,
Границе, смисао, девице луде што уводе нас у искушење,
Бикове што надиру у ројевима сумњи… Не могу да те
упишем
У лист поред живих, јер су и књига и лист испуњени, а
Ни пера ни мастила више нема. Из гробова не ничу само
Нарциси, већ и ново поколење, нови видокруг,
и суштина се
На крају крајева појављује да потврди себе. И да подупре
Тачку гледишта са које се отвара неописив поглед…
Врaћам се са гробља, друга пруга не води у живот.
Цивилизација је за хуманисту охрабрење. За змију –
Страхота реских звукова, разбијеног стакла.
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За маловарошане је исто што и за гусенице свилене бубе
Лишће дудова… Нема начина да се живот избегава,
Али има сувише пречица које воде у кварење…
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Враћао сам се са гробља загледајући се у слушању – у
Ствари ове, оне, било које… Родно гнездо моје стварности
Није било на врху димњака већ на гробљу – на гробљу
На коме су уклањали епоху са жалобним посмртним
мелодијама.
Произвољност тумачења и очајања биле су толико широке,
Али јављало се нешто из детињства, не дечије болести,
не бунила,
Птичије замке, брегунице и врес, Просјане,
Просјански пут,
Ни јабланови, баре, жабе крекетуше. Можда пламичци
који би
Над многим стварима блеснули – не бескорисно, јер би
макар на трен
Црни сатен пукао, помрчина се запалила, па је могуће
било видети
Понешто, макар контуре или почетке пута којим бих себи
могао
Да уђем у трагове…
У љубав и нежност, у мржњу и сумње, помешане као
снег и лед…
(У возу Београд–Пожаревац, мај 1987)
Извор: Moara Ocaska – Хајдучка воденица, 18. јул
2012: http://2003bz.wordpress.com/2012/07/18/
на-крају-рукописа-зашто-когито-клуб/

*
(ШИБАЊЕ) Из једног интервјуа Д. Ћосића
ЗАГРЕБ – Уз наднаслов „Разговор с великосрпским
идеологом“, загребачки Јутарњи лист објавио је интервју
са српским писцем.
За књигу Мој београдски дневник Дарко Худелист при
редио је за Магазин свој никад објављени интервју с До
брицом Ћосићем из 2011, који у Магазину представљамо у
скраћеном облику.
„Будући да сам дотад, до фебруар
 а 2011, углавном
већ прикупио сав материјал који ми је био потребан за
књиге на којима радим, а био сам и у врло зрелој фази

рада на Мом београдском дневнику, није ми сметала ова
Ћосићева тежња да се на један мало другачији (рецимо,
тактички промишљенији) начин представи хрватској јав
ности“, пише у уводу за овај интервју Дарко Худелист.
Зашто у својим романима – почевши од првенца „Да
леко је сунце“ из 1951. све до „Времена смрти“ из 1970-их,
а и касније – толико инсистирате на постављању питања
цене српских жртава у оба светска рата, Првом и Другом?
Шта се за Србе догодило неповољно у оба та рата?
Срби су оба светска рата изгубили у миру. Зато сам
у својој приступној беседи у САНУ 1977. и изговорио ону
компромитантну мисао: „Срби добијају рат, а губе мир!“
Зашто су баш Срби, по вашем мишљењу, испали
губитници?
Хрвати су створили своју националну државу. Сло
венци такође. Та два народа су остварила свој национални
циљ. Не у потпуности, али створили су неку своју државу
коју они сматрају победом. Зашто ви славите 1991? Зато
што сте те године остварили свој вековни национални циљ.
А шта Срби славе?
Срби више не славе. Срби славе Сретење, због Сре
тењског устава (из 15. фебруар
 а 1835, прим. аут), када је
један у суштини безначајан, али садржајно ипак значајан
правни документ назначио српску државу, још у турско
доба. Дакле, Срби су капитулирали са својом афирмаци
јом победа у рату…
Видети више: http://www.pravda.rs/2012/07/23/intervjudobrice-cosica-darku-hudelistu-srbija-je-istorijski-izgubilaoba-svetska-rata/
(Изабрао Б.) (Интервју Добрице Ћосића Дарку Худелисту:
Србија је историјски изгубила оба светска рата)
Извор: Шибање: http://zavetineaneks.wordpress.com/
изабрано/из-једног-интервјуа-д-ћосића/
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*
(АКАДЕМИЈА АЛХЕМИЈЕ – приступна беседа)
Александар ЛУКИЋ
Делта
Речни насип, земљана дебела салама
вијуга као живот док се не изгуби
у даљини, у шуми канадских топола.
Ка ушћу жури вода и вечност.
Гране сувих стабала дрвећа
окупирани црним птицама
причљивим шеширима са црним крилима.
На једној нози подбочена црна чапља
час на грани, час у шевару бива стражар.
Водена мрезга, до красте краста,
шта да кажем, умем ли описати како цвета?
У печатима – жута проја извађена из црепуље
краси плитко тресетиште. Водени светац
копни на припеци.
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Живот мој, тек, спорогорећи фитиљ,
та белешка са села на шта се каткад своди
по личном осећању ствари трошим ја.
За момком побегуља истрчала из куће.
Садржај сабијен, у сумњама дубок је живот –
бујица пробија речни насип,
да би земљаним џаковима утврђивао брану.
Моје умеће чува страну села од потопа.
Као кад палиш цигару на цигару.
Брегунице излећу, из гнезда
циликајући у лету по ваздуху
а потом им се из рупа речног насипа
одазивају излегли пилићи.
Помислим каткад да сам се и сам
сличан њима јављао захукталом свету
расипајући се нештедимице по небесима
у естетику личног тренутка.

До ушћа насип се пружа, слутим
обазриво кроз живот пробијају се бубе –
читам глупости написане о мени,
које писаше умишљени људи,
грубе метафоре просуте по папиру,
чешагије за бикове из прича пробијају,
делта, венац, жртва освајача
изувијана под сунцем пресијава
жешће од месингане трубе.
Извор: http://akademijaalhemije.wordpress.com/
приступне-беседе/

*
(РЕНЕСАНСА) ТИШИНА, ИПАК ТИШИНА /
Александар Лукић
Слутиш ли макар, како ми је било у пауз ама бомбардовања?
Та, тишина, око мене док је владала, тишина долазећа
издалека;
читао сам Паунда узалуд. Његови есеји о стиховима
простирућим
кроз векове не беху лековити, утеха, не никако;
ти есеји деловали су страшније од распрскавања НАТО
бомби.
Живот. Како је изгледао живот проведен под бомбама?
Можда је то био живот неке уплашене птице изненада
истеране из гнезда старих јабланова.
Ни за чим нисам имао да жалим –
ја детлић – плен изложен као мета на стрељани.
На губилиште подсећала је моја отаџбина,
срушене зграде, мостови, авалски телевизијски торањ,
супрасну крмачу у свињцу очевом погодила је касетна
бомба
за њом је плакао мој отац – дугогодишњи свињски трговац.
Кад почну да завијају ваздушне сирене наговештавајући
пакао модерног човечанства – опасност из ваздуха;
и керови
из комшијских дворишта почну завијати са њима у дуету.
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У почетку грађани се склањаше у подрум, међу каце
импровизована атомска склоништа, а онда кад
бомбардовање
поодмаче било им је свеједно где су се затекли.
Картали су се за столом уинат изнесеним насред улице
пијући кафу из лонца у групама.
Само су жене негдашње активисткиње комунизма,
окретале главу ка небу и махом од страха предсказивале
челичне небеске машине: Ево долазе. Најављивале би
катастрофу.
Окретале су главе својеврсни ходајући сунцокрети
наши ратни ветерани, најављујући авионе као да
међу нас стиже оклопна пешадија из суседне улице.
Шта мислим о Америци?
У пауз ама мислим о тишини.
Благословена да је тишина.
Нек живи мој брат у миру.
Извор: Ренесанса: http://principova.wordpress.com/
г-врхови/тишина-ипак-тишина-александар-лукић/
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*
(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) ПОХВАЛА ВЕКУ
УЖАСА / Мирољуб Милановић
Над књигом есеја Ода XX веку Беле Хамваша
Тешко је у двадесетом веку наћи мислиоца који је био
у стању тако јасно, прецизно и блиставо да мискли и у че
сто беизлазним животним условима изгради свој фило
зофски поглед на свет, упркос владајућем тоталитаризму
и догми на којој се заснивао. Да уђе у срж социјалистичког
друштвеног система и укаже на пукотине у којима се уру
шавао, пре свега по питању човекове слободе и животне
истине. То могу само људи од интегритета и велике морал
не и духовне снаге чија моћ уверења надилази тривијал
ност и приземност обичног живљења. Да погледају у очи
веку који им је додељен и покажу какво му је лице. Бела
Хамваш био је један од њих.
Сабласти су га прогониле целог живота. Прво, писац
рођен у малој земљи (1897), који пише на малом језику,

ма колико био изузетан, има мале могућности да изађе у
велики свет. На његовом путу су све препреке и никакве
погодности. Први светски рат га није мимоишао: ратовао
је на украјинском и италијанском фронту где је доживео и
душевни слом. Извесно затишје после Првог светског рата
помогло му је да допуни образовање, тада у Будимпешти
студира немачки и мађарски језик. Затим добија запосле
ње као библиотекар. За време Другог светског рата три пу
та је мобилисан, а 1945. дезертира излажући се смртној
опасности. Једна граната погађа његов стан и уништава му
књиге и рукописе. А онда је дошла велика сабласт: соци
јалистички друштвени систем диктиран из Москве коме
се он одлучно супротставио својим делом. Казна је била
примерена и неопозива: губљење места библиотекара и за
брањивања објављивања. За писца је то било као смрт.[1]
И онда, шок: човек који је имао све разлоге да про
клиње двадесети век (двадесет четири године упорног пи
сања и необјављивања, а од 1945. до смрти 1969), у том
невремену напише Оду XX веку: „Али не да не проклињем
и не грдим своју злу судбину што ме је бацила у ово доба,
као готово све без изузетка, него сам јој захвалан и свом
столећу истовремено, зато што су ме толико намучили и
дали прилику да проживљавајући све то да доспем овде
где јесам. Не треба помишљати само на блиставе ужасе,
него на још блиставије антисиле које се рађају и израстају
у борби са овим ужасима.“[2]
Племените мисли (Хегелов идеал
 изам) лоше интер
претиране (у марксизму), примењене у пракси (социјали
стички систем), конкретно у филозофији и књижевности
доводе до губљења слободе, и великог мислиоца, преко по
слушних чиновника Жданова и његовог подређеног Ђерђа
Лукача, претварају у баштована и помоћника физичког
радника на хидроел
 ектрани „Тиса“. Али на сцену ступају
моћне „антисиле“, и као у античкој драми, правда мора
бити задовољена: Бела Хамваш после смрти бива читан и
превођен и добија место у мађарској књижевности које му
припада. Ђерђа Лукача мало ко и спомиње.
„Најусијанија“ сабласт која стоји у основи мисаон
 ог
бића човека двадесетог века јесте несклад између Идеа
ла и Животне стварности. По Хамвашу, човек је склопио
„брак из рачуна“ са Хегеловим Идеал
 ом, али је стално у
браколомству са његовим Величанством животом. Идеал
је „стара, досадна дама“, а Живот је увек нов и узбудљиви
и носи низ непознаница. Љубав према животу је она си
ла која му омогућава постојање, упркос свему. Пошто је
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принуђен да стално вара Идеал, неуроза је стање у које не
миновно доспева. За метод да се превазиђе та сабласт знао
је Демокрит још пре две и по хиљаде година: једини начин
је да се исмеје. Али свеједно, сабласт остаје.
Идеал поставља највиши захтев пред човека. Без иде
ала човек не може, и кад га достигне, он се уситни, неста
не. У извесном смислу, идеал ограничава слободу. Из тога,
како каже Хамваш, настаје скандал. „Где је хегелијанизам
почео да поприма претеране сразмере, нестаје здрав и ги
бак хумор према лажи, човек постаје фанатик, намргођен,
његов ум и расположење се натуште.“[3] Зато Хамваш ци
тира Т. С. Елиот а. „Т. С. Елиот сматра хегеловску инсти
туционалност опасном и тражи закон који жели да осигу
ра права грађана наспрам прекорачивања права државе.
Држава, каже г-дин Елиот, формира ограничена права за
човека. Она располаже човековим животом, смрћу, има
њем, завлачи му руке у џеп и врши насиље, дакле понаша
се као Хегел. Она (држава) се позива на интерес већине
иза које се повлачи интерес мањине.“[4] Али ни мишљење
Т. С. Елиота Хамваш не дели потпуно јер сумња да би дру
га држава која би настала после ње била можда још већи
Минотаур. Он сигурно зна само једно: шта неуротичаре
боли у хегелијанизму: „Изванредна напетост између тео
рије (Идеал) и праксе (Живот).“[5] Врхунац скандала биће
„идејна теорија највишег реда коју ће неко објавити и у
којој ће спојити праксу и идеал чији ће циљ бити потпуна
срећа сваког човека“.[6] Идеал спојен са праксом у соци
јализму није донео срећу за сваког појединца и такво ми
шљење срушило се као кула од карата.
Суштинско питање које прожима ову Хамвашеву
књигу есеја јесте: где је простор за срећу човека? Држава
настала на темељима Хегелове филозофије то очито није:
„На подручју заједничких заблуда, које се забуном назива
друштвом…“[7], прва је реченица у књизи где је улога са
вршене државе доведена у сумњу. Колективизам не нуди
ништа сем заједничке смрти: „Умрите тихо!“ Демокритов
материјализам са својим захтевом за смехом, близак је
планктонизму. Планктон је маса, али човек одбија да буде
само део неке масе. „Ханан и планктон сачињавају целину
као што се обично данас каже, диктатор и маса… Планк
тон је сабласт. Човек није микроскопска живуљка између
биљке и животиње, чија је материја од кварца и ветар је
тера… Он је биће које располаже сопственим одлукама,
он има способност да може бити и Ханан, може бити и
планктон, али је заправо истински човек ако је човек.“[8]

Слободна воља човекова и индивидуализам, супротност су
Ханану и планктону. Прави убица слободе, љубави и инди
видуализма оличене у Христу, није Јуда, Пилат нити маса,
него Ханан. Његов дух и начин делања трају кроз векове.
Хамваш има све разлоге да се позабави овим „госпо
дином“ и пластичношћу која иде до минуциозности, ка
рактерише његов лик и дијагностицира болест. Везаног
Христа су водили од једне до друге власти. На крају је сти
гао пред Ханана. „Ханан је био невидљиви владар Јудеје,
глава оних одређених, увек постојећих тридесет породица,
и знамо да су прави владари увек невидљиви… Ханан је
опрезни тактичар, пребогат пензионисани првосвештеник,
напарфимисан и галантан, претерано чистих ноктију, увек
тих и отмен господин који… није подигао ни обрву кад је
рекао: ‘Није у садашњем интересу Јудеје да овај човек дуго
живи.’“[9] Ханан је „Антипод пророку… У њему је парфем
и елеганција, хладан ум и дистанца, догма и суровост. Так
тика. Увек и увек тактика… У лику Ханана се види готово
хемијски чисто непоштење и подлаштво, издаја и суро
вост. Он је злочинац злочинаца…“[10]
Ханан је дакле по Хамвашу парадигма апсолутне то
талитарне власти. Непобедив и недодирљив. Пред њим је
немоћан ни човекољубац Христ који је говорио ученици
ма: „Хоћу да вас учиним слободнима.“ Ханан је последња
тачка до које човек у свом паду може да доспе. Али у ње
говој надмоћности крије се провалија: својим деловањем
он никога не може да усрећи.
За Хамваша је апсолутна власт једног човека над дру
гима највеће зло и порок. Такву власт он је добро проо
сећао у својим зрелим годинама и платио високу цену.
Тражио је корен и нашао га у историји и људској мисли
наопако реализованој у пракси. Скидао је један по један
слој да би стигао у само средиште зла и погледао му у очи.
Али није клонуо духом јер је видео још „блиставије анти
силе“ које се рађају из борбе с овим „ужасима“. Његова уз
немирена мисао није поклекла. Наслутио је путеве и излаз
за човека, видео је ведрину. И Христов осмех.
Противник празних порука („Само без педагогије!“)
и празног моралисања, под удар његове критичке мисли
дошли су и тзв. усрећитељи човечанства, они који робују
свом делу, естете: „То је једна од најфеноменалнијих фи
гура нашег доба, естета тиранин, танана душа скочањена
као лед, масовни убица који би био у стању да искорени
цело човечанство.“[11] Хегелијанац то чини зарад добро
бити целог човечанства, естета тиранин да задовољи своју
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таштину, самовољу и празнину. Такав моћник му је одре
дио судбину[12], али само за живота. На будућност није
могао да утиче.
Скидање лажних позлата са лица цивилизацијске ми
сли, указивање на наборе из којих настају ужаси и траге
дије, Хамваш ипак није одолео да не помисли на човека
будућности. Ко је он? Световни човек? Аутсајдер? Те мо
гућности одлучно одриче, јер они не могу имати битног
утицаја на своје и будуће доба. То је „онај човек за кога се
увом тренуку отвара време… који уме да открије ствар
ност у свој њеној укупности, да је прихвати и усвоји… и не
проклиње ужасе нашега века и не дрхти пред њима… како
би у историји света могао у себи да развије неупоредиве
антисиле“.[13] А те антисиле морају почивати на слободи
и љубави према животу, на ведрини, дакле вредностима за
које се залагао. Јер, двадесети век је срушио вредности а
нове није изградио. Зато од будућег човека Хамваш тражи
отвореност и ширину.
На крају, Хамваш побраја опачине века који је прожи
вео. То су: „грамзивост, подлост, нискост, завидљивост, из
даја, насиље, разврат. Други светски рат су изазвале ових
седам великих сила“.[14] Могао је да дода и тоталитарну
власт. После Другог светског рата у његовој земљи она је
била на делу у најогољенијем облику. Прекомерно ужива
ње у власти појединаца не само да је опачина, него је оне
могућила његово дело да у право време и када је настајало
доспе до његових читалаца и укаже на путеве слободе. Јер,
пред собом је имао Христов лик и његово страдање за чо
века као пример. Са неверницима се не треба спорити јер
„не знају ништа о белом хумору и блистању Јеванђеља…
не виде Исусов осмех ни врелу азурну чистоту коју је он
ослободио у људској души, коју ја називам ведрином. Али
нарочито не виде и не осећају, да је ово једини кључ за то
да човек разуме одмери и без губитка усвоји стварност у
њеној целовитости.“[15]
Бела Хамваш, беспоштедни аналитичар свог времена,
без горчине и разочарења у овој мисли сусреће се са До
стојевским и његовом визијом Христа. Заронивши у понор
цивилизацијске мисли, стигао је до стварности и њене це
ловитости. Тако је потврдио мисао са почетка своје књиге
есеја да не проклиње век који га је „снабдео“ ужасима јер
га је тако прочистио и помогао му да освоји светлост и
висину.
26. 04. 2009.
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Напомена Управника Сазвежђе ЗАВЕТИНЕ:
Баш у овом тренутку када публикујемо овај текст из
најновије књиге професора Милановића, Писци отпора,
књига Писци отпора кренула је, свеже одштампана, на
своје велико путовање према првим читаоц
 има како у зе
мљи Србији, тако и према Европи и свету. Надамо се да ће
то путовање имати друкчији крај од свих јунака ове књиге
– срећнији!
Извор: Васељенске новине: http://m950.wordpress.com/
2012/07/28/похвала-веку-ужаса-мирољуб-милановић/

*
(ОРЛУШИНА) ПИСАЊЕ КАО НАГРАДА /
Александар Лукић
Писање је моја права и прва награда*
Иза ковчега Достојевског хтели су студенти да носе
његове окове. Умро је у радничкој четврти, на четвртом
спрату, куће – са много станова за издавање. Ове речи запи
сује у свом дневнику Франц Кафка 15. марта 1914. године.
Где је и како умро Србољуб Митић, знамо. Или многи
и то не знају?
*)

Беседа изговорена приликом примања књижевне награде „Србо
љуб Митић“ у М. Црнићу (2002; објављено у књ. овог песника: Из
међу митарења чудовишта и уметости будућности, Едиција Бра
ничево, Пожаревац 2010, 6–7)
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Говоре о њему као уклетом песнику, а он је био само
ук и песник – необичне судбине. Стасао је и израстао из
мита и традиције краја у коме је рођен. Припадао је свом
народу у најисконскијем смислу као уосталом и Вук Кара
џић. Није се дао завести на странпутицу. Та већ се зна, XX
век је врвио од песника мутаната у нашем језику који су
опонашали и апсорбовали утицаје страних песника.
Он није објавио за живота, све што је написао. Његове
најбоље књиге изађоше на светлост дана посмртно.
И данас вреди поновити: њему нису објављена ни иза
брана, ни сабрана дела.
Мој старији брат Мирослав Лукић, као есејист и ан
тологичар, високо је вредновао поезију Србољуба Мити
ћа. То потврђује песникова заступљеност у Несебичном
музеју, антологији поезије 1938–2000, као и у Антологији
ФЕНИКС.
Ја сам, пак, као уредника часописа и Едиције БРА
НИЧЕВО, 1994. године, објавио песников спев Стилити,
једну од изванредних књига српске поез ије XX века. Њего
ви рукописи посмртно објављени показују да је он писац
најбољих спевова после Његоша. Песник који је своје дело
заокружио сведочењем о трагизму људског постојања. У
трагању за Богом песник га је заокружио налазећи смисао
у Богу. Та религиозна поезија, или ако више волите – по
езија, стреми небеском, Богу. Оно што је најбоље, по мом
осећању, у опусу песника Србољуба Митића, у времену бу
дућем ће расти и разрастати се.
Као што су песника Србољуба Митића, поезија а и чи
тање песника, одржавали до последњег часа. Србољуб Ми
тић је, верујем, слутио, као и Кафка, да је писање слатка
и дивна награда, али за шта?
Кафка је мислио једне ноћи да је писање награда за
службу ђаволу… Можда има и друкчијег писања, ја познајем
само ово; ноћу, кад не могу да спавам од страха…

*
(ШИБАЊЕ) Када ће бити организована
изложба у Србији „Дегенерисана поезија“? /
Санда Ристић-Стојановић
Отпор официјелној критици
и поједностављеном тумачењу
и поимању културе и књижевности
На почетку текста се помиње молитва а да није баш
јасно шта се под тим појмом подразумева. Хамовић нам
даље саопштава да смо „култура дисконтинуитета, макар
озбиљно нарушених веза са својим почецима“. На какве
ли Хамовић то почетке мисли, као филозофу то питање
почетка у Хамовићевој формулацији ми је јако чудно и он
нам га није подробније објаснио.
Даље каже: „Толики су међу нама заробили себе у ту
ђина.“ То је вероватно критика за све оне који нису војни
ци националних тема у књижевности и поезији и који нису
подлегли духу изолационизма. За култивисане људе жива
комуникација песника и култура, међусобно преплитање
тема је нешто нормално, за наше барјактаре националног
виђења поезије, свака помисао на свет је асоцирање на
нешто претеће и нешто што је природно у сукобу са вла
ститим националним. Помињање Скерлића ме асоцира на
оптужбе које је упутио Дису и Исидори, а не на његов „зна
чајан допринос“ културној сцени Србије.
Хамовић затим наводи врло чудну констатацију: „Да
нас знамо да је средњовековље значајна књижевна епоха,
по себи, само другачије (понечем и дубље) заснована од
нововековне.“
Које средњовековље је у питању?
Доба ренесансе у које се ми баш и нисмо уплели је
сте донело италијанским и многим европским градовима
снажан развој. То је било блиставо доба развитка науке,
технике, уметности после векова стагнације. Леон
 ардо,
Микеланђело, и многи други. Хамовићу бих одговорила
да је сваки период цивилизације обележен неким специ
фичностима, не само књижевним. Али по чему ли је то
средњовековље и дубље заснована епоха од нововековља
(макар посматрали само књижевне резултате), врло је не
захвално давати овакве оцене, јер је то пре свега тема фи
лозофа, социолога који би у првом реду могли говорити о
духу неке епохе и њеним контроверзама. И ренесанса има
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своје контроверзе и инквизицију и борбу против утицаја
цркве и узлет филозофије која је у средњем веку била са
мо слушкиња теологије.
Што се Антологије српског песништва Миодрага Па
вловића тиче, мислим да је Павловић у нјој демонсрирао
потпуно другачији дух од оног коме Хамовић припада, дух
вере у ширину и разноврсност уметности. Осим средњо
вековних аутора ту су и разноразни други песници веома,
међусобно различити и по темама и по сопственим поети
кама. Сваки образован и култивисан човек дакле схватио
би уметност као поље невероватне разноврсности, што и
чини суштину уметности.
Дакле у нормалним културама песници који се баве на
ционално-фолклорним темама били би само један сегмент
поезије те земље, не једини, и не би ти песници требало да
буду искључиви према осталим песницима и поетикама.
Што се Лалића тиче већ неко време поједини круго
ви настоје да као Лалићев највећи домет прикажу књигу
Четири канона. Лалић је био добар песник и пре те књиге,
а теме којима се у њој бави не иду у прилог национ
 алнофолклорних песника, већ ту књигу треба посматрати као
један од аспеката његовог дела који доприноси разновр
сности његовог дела.
„Обнове и пресабирања након силног налета разград
ње и негације“, каже даље Хамовић.
Ова Хамовићева констатација нас доводи у дилему
који су ти негативци који су по њему уништавали српску
књижевност. Ја мислим да је после великих песника По
пе, Миљковића, Давича, од 1989. до 2009. завладао крах и
пад српске поез ије, уз пропратну појаву младих талената и
опстанак неколико окренутих свету средовечних песника
који ће се снагом свог дара изборити са немилом епохом.
Ово крах и пад српске поезије не односи се само на ква
литет поез ије већ и на (не)културни миље који постоји у
периоду 1989–2009.
Затим следи најопаснији део текста који нас асоцира
на доба Хитлера и успона нацизма:
„Увелико дувају други ветрови“;
„Културни рат у Србији који траје већ годинама“;
„Тотални напад (из главнине медијских али и са осе
тљивих институционалних места) на српску националну
културу и на њене православне темеље.“
Пре него што анализирам речено вратићу се нацио
нализму у Немачкој. Хитлер је величао немачку нацију и
томе је учио немачки народ.

Али Хришћанска етика нас учи да је оно људско изнад
националног. А Хитлер је стављао оно национално изнад
људског. Што се тиче „културног рата“ њега има у обрну
том смислу. Рат се води против даровитих млађих људи
који желе да унесу разноврсност у поезију. Вечни лауреат и
су старији песници који су прешли 60-у, иако је јасно да
велика већина њих у својим новим остварењима није на
висини квалитета писања у много млађим данима (ако је
тог квалитета уопште код неких и било). Укратко речено
Хамовић се понаша као човек који нема додира са уметно
шћу. Шта ли би он рекао на дела Пикаса, Далија, Гаудија.
Сигурно би их прогласио за дегенерисане уметнике. Када
би наши национални песници прелистали макар неку ен
циклопедију Историје сликарства видели би обиље идеја,
праваца, техника. Можда би им то проширило видике, ма
да сумњам.
Помињање Терија Иглтона говори нам о дубоком Ха
мовићевом неразумевању филозофског типа текста и фи
лозофије уопште:
„Метафизика у доба тероризма“;
„Да ли запад мора да се врати метафизици ради соп
ственог спасења“.
Прво, значење појма метафизика одавно није одго
нетнуто од стране већине наших песника. У то сам се уве
рила из разговора са њима, можда они имају неко своје
виђење али Логика јасно каже да би се спорили морамо
исто подразумевати под значењем неког појма.
Метафизика, мета-та-физика, с оне стране граница
чула. Метафизика се бави оним што се налази иза појав
ног бића. Метафизика се бави разлозима, а физика после
дицама бића.
Наравно да део метафизичких тема припада и те
ологији, али метафизика је првенствено Филозофска
дисциплина.
Што се тиће повратка запада метафизици, могу само
да кажем да запад нигде од метафизике није ни одлазио.
Док ми филозофији и метафизици као народ никада ни
смо ни пришли.
Дакле, пратећи право филозофско значење појма Ме
тафизике схватићемо да су немачки сликари експресио
нисти много више прави метафизичари него неки наши
„метафизички“ песници.
О немачким песницима и њиховој метафизичкој ди
мензији не треба ни говорити.
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Цео Хамовићев текст ме наводи на следећу визију.
Хитлер је 1937. отворио изложбу правоверне и поносне
националне немачке „уметности“, а била је и организо
вана исте године и изложба дегенерисана уметност. Пре
ко хиљаду дела по Хитлеровој процени „дегенерисаних“
уметника је уништено од стране нациста.
Када би нешто слично у Србији организовали, на из
ложби „Дегенерисана уметност“ нашли би се млади и мла
ђи а богами и старији песници, који уметност доживљавају
као слободу тема и живота. На тој изложби почасни гости
могли би да буду Пикасо, Дали, Бодлер, Рембо, Е. А. По и
остали дегенерисани уметници.
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/
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(ОПАЛО ЛИШЋЕ) У СПОМЕН НА БРАНКА
В. РАДИЧЕВИЋА 14. маја 1925 – 12. јануара
2001. / Мирослав Тодоровић
Повратак заборављене реченице
Средином јануара 2000 године стиже ми дарак: Сује
верице и друге приче од Бранка В. Радичевића, књига IV у
издању београдске „Просвете“.
Драгом Тодоровићу
за доколицу и уозбиљавање
Б. В. Радичевић
Телефонирам Бранку, да му захвалим. Каже, коначно
је изашла. Право је чудо да у „Просвети“ било шта излази.
Благодари на послатку, ретким нигде забележеним речима
које сам чуо од своје мајке, записао и Бранку за нове Сује
верице послао. Беху ту и неке причице записане на терену.
Управо сам записао страшну клетву, вели, из Босне је:
Да Бог да се собом бавио.
Жали, не може да се накаје, што је у овој књизи, у
причици „Прање прошлости“ изостала реченица окле
ветаног, неправедно оптуженог, песника Бориса Јован
чевића. Рекао је на суду, скоро у чуду које га је снашло

завапио обраћајући се Јеврему Брковићу који га беше ла
жно оптужио:
– А што ме оптужујеш, зашто лажеш у том оделу које
сам ти ја дао?
Можда је, згранут, казао:
– Што ниси, барем, променио одело, кад ме кривиш,
него си у томе, које сам ти ја дао?
Изос тала реченица, прича крња. Вратиће ту реченицу,
поновити причу са фалинком, у петој књизи Сујеверица.
На жалост, отпутовао је наш једини Бранко, проме
нио се светом 12. јануара 2001.
Прхну, за трен, десетлеће. И јошт више.
Остала је, јамачно, пета књига Сујеверица, у фијоци.
И не само Сујеверица. Чека/ју Издавача. Нека Повратак
заборављене реченице буде сећање на великог писца, по
зив Издавачима да штампају дела Бранкова, да његову за
оставштину изнесу на видело.

***
8. мај 2000. Београд
Драги Мирославе Тодоровићу,
Хвала на приказу у Борби. Хвала на послатку: писмо,
приказ, ретке речи! Признајем: спориша сам. Али то је
само доказ да дуже памтим. И да сам у мислима чешће
са својим пријатељима које изузетно ценим и поштујем.
Имам и неких озбиљнијих испричица. Нађе се и понека
невољица. У сваком случају, верујем да ћемо се ускоро
видети и поразговарати. У наш моравски крај намеравам
крајем маја. Сваки сусрет са завичајем за мене је празник.
Као рођендан. Тамо већ нема многих драгих лица. Али ја
их упорно тражим. По неким крчмама. По неким старим
кућама. У неким запсима. Не тражим их на гробљу. Јер та
мо немају никаквог посла! На трагу сам. Увек сам неком
на трагу. И тај траг никако не напуштам.
Извињавам се што касним са одговором. Али, и у то
ме има нечег доброг. Како би се, иначе, чули!
Уживо!
С поздравима
Твој
Б. В. Р.

***
Књижевник. Новинар. Уредник… Објавио око седам
десет књига за одрасле и децу од којих су многе доживеле
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више издања. Само Песме о мајци су штампане у више де
сетина издања.
За Бранка сам први пут чуо јоштер у прошлом миле
нијуму, као ђак Основне школе, у Трешњевици.
За споменик који се налазио, до саме Моравице, крај
пута на Дивљаци сељаци су казивали: Однео га писац,
Бранко, у Београд. За музеј.
Бранко је први писао о тим споменицима подигну
тим украј пута. И име им надену крајпуташ-и. О њима је
оставио две драгоцене монографије Плава линија живота
и Српски народни споменици и крајпуташи…
Одавно нема међу нама Бранка. Нема ни књига Бран
кових у књижарама, тих својеврсних ризница речи, језика
и живота.
Потребне су нам, као хлеб насушни. Тако мни Миро
слав мислитељ из Трешњевице.

***
Бранко В. Рад ич ев ић
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ПРАЊЕ ПРОШЛОСТИ
или
Повратак заборављене реченице
Један човек је радио на парче. На сиц. Као што се ра
ди у домаћој радиности. Све је зависило од комада. И све
је ишло на комад. Он је добро радио. И добро му је ишао
посао.
Он је радио за полицију. Имао је за кирију и живот.
Амбиције су расле. И зато је радио по два и по три комада.
Две и три главе, на дан. И тако – све чешће – ангро. И све
ређе – на детаљ.
У том преданом послу, једног дана, оптужио је песни
ка Бориса Јованчевића, који је био чувени лепотан и пре
мек лирик. Историчар уметности. Графичар који се бавио
неким графичким пословима који нису доносили зараду.
Оптужио је човека да је за кафанским столом, у „Москви“,
причао како је у Београду асфалт, а у околини Беог рада
блато до колена. И како би било корисно за отаџбину да
се Јосип Броз који се тих дана налазио у Индији, не врати
жив са свог бесмисленог пута који ужасно кошта његову
јадну, сиромашну земљу.

Полиција је одмах прихватила тај цинк, ту доставу.
Тужилац је подигао оптужницу. Цинкарош се појавио пред
Окружним судом као главни сведок. Немилосрдно је опту
живао несрећног човека. У томе су му помагали: Ж. Ђ., М.
Ћ., С. Ђ. И они су подло, острашћено, нападали и оптужи
вали човека. Причало се, касније, да је у питању био неки
шићар.
У једном тренутку нешто је треснуло у судници. Не
што се стропоштало, сломило. Истог часа устао је бркајли
ја, поротник. Згађен, црвен у лицу. Упитао је главног све
дока оптужбе:
– Шта си ти по занимању?
– Књижевник!
– Срам те било! Ти књижевник!
Јеврем Брковић, названи књижевник, блесаво се
осмехивао. Наставио је да оптужује несрећног човека.
Овај га згрануто гледа.
– А што ме оптужујеш и лажеш у том оделу које
сам ти ја дао?*
Неочекивана и жестока реакција судије поротника
није ублажила оптужницу и није помогла оптуженом.
Окружни суд у Београду, који се налази на углу Кне
за Милоша и Краљице Наталије, осудио је песника Бори
са Јованчевића на три године робије коју је он издржао у
Сремској Митровици, невин, на правди Бога.
То није крај приче.
Неко пере новац. Прљав новац. Неко неком ис
пира мозак. Неко пере прошлост. Боже, та непријатна
прошлост!
Јеврем Брковић већ годинама пере прошлост. Упор
но. Пере је истом снагом којом је, годинама, прљао, раде
ћи то што је радио. И пере на исти начин који прља. Цин
ком. Доставом. Некој другој полицији.
Исти мрак. И ужас.
Прање прошлости је узалудан посао. Остају трагови.
Не помажу сапун изјаве, сапун потворе, сапун под
вале. Не сапуњају. Не пене. Не скидају рђу са прошлости.
Не може се, мој Вилипе, и уз дудук и уз дипле.

*)

А можда је казао: – Што ниси, барем, променио одело, кад ме кри
виш него си у томе, које сам ти ја дао.
Ево, ове заборављене реченице тамо где припада, у спомен на ве
ликог писца српског језика Бранка В. Радичевића.
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***
Сујеверице и друге речи, IV, Просвета, Београд
1999.
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Сређујем књигу критика и отуда Филип Сенковић из
твоје Пасије.., а ја ти се јављам из моје, нишке, пасије сре
ђивања док се српски народ после Ускрса припрема за до
чек Старе нове не знајући…Али…
Шаљем Ти за твој васељенски часопис овај текстић
који ће ти указати на још једну особеност „небеског на
рода“. Да заборавља, а ми све заборављамо. И не само као
народ већ и писци једни друге, о сликарима, и инима да не
казујем… И зато овај запис у спомен на Бранка В. Радиче
вића. Својевремено сам у Књижевним новинама објавио и
запис о крајпуташу поред којег смо, на овој фотографији,
ја и Деветак.
Снимљена је 1. авг. 2010. а претходне вечери смо про
мовисали у манастиру Благовештење Небојшину збирку
Омча за воштаницу. Наш домаћин је био архимандрит
Георгије (Милисав Добросављевић). У Политици од 6–7.
јануара има текст „Благо у манастирским ризницима“. За
вршава се речима почившег патријарха Павла који је „чув
ши да Срби призивају Вишњег у савезнике рекао: Бог ће
помоћи, ако буде имао коме да помогне.“
А Мирослав мислитељ из Трешњевице пита: Хоће ли?
Извор: Опало лишће: http://antologijaol.wordpress.com/
библиотека-српске-књижевности/у-спомен-на-бранка-врадичевића-мирос/

*
НЕОПХОДНОСТ. ИЛИ КРАЈНОСТ /
Белатукадруз
Не идете ли и ви, као књижевни критичар, у неку своју
крајност?
Дубоко верујем да нисам оболео од неизлечиве боле
сти – бити апсолутно (увек) у праву. Болестан сам од не
ких других ствари; научио сам с годинама да ме лекари
неће излечити, јер ћу напослетку умрети. Богочовек лечи
и чини тело бесмртним. Богочовек понавља да подносим
ланце и телесно робовање; Он нас може ослободити засад
само духовног робовања. Богочовек нам је пријатељ више
од свакога, јер је учинио за мене више него ико, и други не

би претрпели оно што је он претрпео од мене, и не би умр
ли за мене у часу мојих неверстава и свирепости, као што
је он учинио, и као што је готов да учини, и чини у својим
изабраницима и у Светом причешћу.
Да ли сам у праву као критичар? или антологичар?
или романописац? Време ће показати, и – читање.
Машта има једну одвратну црту – како је запазио Па
скал – што „тако силно увеличава садашњицу тиме што
на њу стално мисли, а тако умањује вечност, зато што не
мисли на њу, да ми од вечности стварамо ништавило, а од
ништавила вечност; и све то има свој тако жив корен у на
ма да нас сав наш разум од тога не може сачувати“ (стр. 99).
Да бисте ме боље разумели као песника прочитајте
неке моје романе у којима има и стихова. Да бисте ме, мо
жда заволели, као романописца, или есејисту, прочитајте
прве три књиге мојих сабраних песама у оквиру Умет
ности махагонија. Да бисте схватили да ли сам у праву,
као критичар и антологичар, прочитајте сва издања анто
логије Несебичан музеј, јер сам тој књизи посветио године
рада. Суочите се, или покушајте да то учините, са светом
мојих химера. Ако вама или неком другом буде случај
но пало на памет да ме приупита који је то свет, одговори
ћу читајући песму која има наслов „Рушење дућана лажи
(1)“, коју сам давно написао… (…)
Хајде, покушајте да ме убедите у то да је та Ваша
критичарска крајност неопходност!
Никада као критичар нисам ишао у крајност, никада
нисам хтео да будем као други. Не дао бог да икада поста
нем официјалац, официјелни критичар. Тај свет је лажни
свет, у њему има пуно препредењака – кроз читав 20. век.
Они који укривају моје дело, мој опус, то су бивши и углав
ном мртви људи!
Не прецењујете ли помешани (полиграфски) начин
писања?
Борхес је написао изванредне песме у слободном сти
ху, али и још изврсније прозе, есеје, одломке. То је писац,
полиграф, који није бранио својој мисли који ће облик
узети да би стигла до другог, читаоца.
Треба стремити идеалу: сливању креативнога и кон
структивнога. Провео сам безмало људски век као ла
жни професор и лажни библиотекар. Ако је судбина икада
била наклоњена према мени, онда то беше пре много го
дина када сам свршивши Филолошки факултет прихватио,
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истина нерадо у почетку, да насушни хлеб зарађујем у јед
ној школској библиотеци…
Библиот ека, па и она од 20.000 књига, представља
својеврсни Лавиринт. Борхес је дуго поживео и (иако оп
терећен породичном болешћу) стигао да напише толико
тога, па и онај кратки есеј о Паскаловим сферама. Како ми
је било драго када сам први пут открио тај Борхесов есеј!
Вероватно због Паскала, чије сам Мисли као студент
читао с оловком у руци. Затим сам ту књигу негде затурио,
као што ми се током живота дешавало и са неким другим
стварима. Понекада сам те књиге проналазио, када сам
сасвим заборавио на њих. Читао би их поново, нарочито
онда када су се одупирале, тим пре: јер је прво читање било
неус пешно, смрвљено одушевљењима из странице у стра
ницу, на шта су недвосмислено упућивала моја подвлаче
ња оловком…
Дух фамилијарни, дух мртвих песника, пре свих дух
Паскала, за мене је био подстицајнији, (и у двадесет и не
кој; када је реч о односу према истини); када сам ступао у
књижевност, видео сам много препредењака.
Паскал их је описао за сва времена као „људе који по
знају истину, али који је подржавају само уколико одговара
њиховом интересу; а ван тога, напуштају је“.
Не прецењујем помешани начин писања, полиграфски.
Фаворизујем га (као што видите; чак и у овом разговору).
Ја немам предрасуда ни према песмама слободнога
стиха, ни према песмама везанога стиха: ове последње је,
можда, мало теже писати са успехом?
Ја сам (да вас подсетим) као антологичар, састављају
ћи антологију Несебичан музеј, игнорисао уобичајену стро
гу и формалну поделу на песништво у ужем смислу речи
и на прозу: сагледавао сам српску књижевност 20. века из
угла полиграфа: из угла схватања поезије у најширем, пр
вобитном и античком смислу речи: „јер је тај угао отварао
најшире видике на српску културу, књижевност и поезију
20. века“.
У песмама, које су ушле као саставни делови романа
Ујкин дом (1987), Дневник за Сенковића (друго допуњено
издање, 2002), Влашка гозба (књига трећа, 2002) и књизи
проза Вашари Хипербореје (прво издање, 2002) – првен
ствено мислим на песме, подвлачим, везанога стиха – има
песама које потврђују да је „поезија проза“. „Чиста проза у
прекопираном изворном интезитету…“
То би се, верујем, с пуним правом могло рећи, и за
известан број песама везанога стиха, које су својеврсни

романи у стиховима… А које су ушле у моје књиге Архив у
оснивању, 1–2, или у књигу Врата Звижда (1999).
Шта мислите о стваралачком развоју? Шта мислите
о песнику који није слио креативно и конструктивно?
Пожељан стваралачки развој је онај који потврђу
је стални раст и увећање Дела једног аутора. (…)
Рећи ћу вам – прво – да се слажем донекле са Исидо
ром Секулић: када тврди за Милана Ракића (постхумно,
1952. године) да је он пример песника који није објављивао
песме док се у њима не слије креативно и конструктивно.
Међутим, Ракић је премало песама створио и објавио, као
уосталом и Црњански; који је дуже поживео. Почео сам
рано да пишем и објављујем, понављам; и као врло млад,
дакле, нисам ни покушавао да се порвем са својим не
стрпљењем; елем, објавио сам, не једну песму у којој се
није слило креативно и конструктивно. У томе сам налик
на многе друге српске песнике друге половине 20. века, на
жалост. Више је мојих песама такозванога слободнога сти
ха, чини ми се, у којима има те несливености, него песама
везанога стиха, на којима сам увек дуже, мукотрпније ра
дио, а на понекима чак и двадесет година!
(Из Бележница Белатукадруза)
Извор: Кaнал ФИЛТРА: http://tajna2012.wordpress.com/
неопходност-или-крајност/

*
ОДГОВОРИ НА НЕЗГОДНА ПИТАЊА /
Белатукадруз
Да ли посумњате понекад да је ваш труд, и као издава
ча (часописа, ваших дела), и као писца, узалудан? Зар вас не
заморе муке око издавања; и колико је драгоцене животне и
стваралачке енергије потрошено на издавање, а не на ства
рање? Зашто данашњи писци нису имућни?
Не једном, него више пута посумњах да је мој труд,
и као издавача (часописа, сопствених дела), и као писца,
узалудан. Било је период
 а када сам осећао да су ме замо
риле муке око издавања; ко може да измери колико је дра
гоцене животне и стваралачке енергије потрошено на из
давање, а не на стварање?
Ракић је у своје време објавио, о свом трошку, своју
књигу.
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Наравно, једна је ствар објавити само једну књигу
својих песама о свом трошку, као што је чинио Ракић, али
је сасвим друга ствар објавити читав један опус, преко че
трдесет и нешто књига, преко 500 шт. табака! Овде је све
могуће. Нема сабраних дела (још увек) Винавера. Али је
један исти београдски издавач штампао сабрана дела дво
јице млађих приповедача-мутаната.
Достојевског није игнорисала само књижевна критика
његовога времена, већ су га омаловажавли и уредници ча
сописа, којима је нудио своја дела. Грофу Толстоју су пла
ћали три пута скупље шт. табак, Тургењеву и Гончарову и
по два пута скупље него Достојевском…
Питање је можда требало да гласи овако: Зашто у
Србији данас нема више имућнијих писаца? Више разлога
постоји за то. Један је и овај: Што међу данашњим изда
вачима нема предузимљивијих и храбријих људи. Што се
овде још нико не усуђује да рескира и штампа једну књигу
у 100.000 примерака. Тако да је једна Ана Достојевски, као
издавач дела свога мужа, пре само сто година била бољи
издавач него данашњи издавачи. (…)
Србији и у 21. веку недостају предузимљиви потомци
Геце Кона, Станислава Винавера…
Ове године (2004. – напомена админ.) су, додуше, два
високотиражна дневна листа у Србији почела објављива
ње појединих наслова, са почетним тиражима од 50.000
и 120.000 примерака, што је добро. Кажу да заинтересова
ни читаоци, иако осиромашени, исцрпу овако високе ти
раже за неколико дана.
Да ли увек? Погледајте, ипак, ко је на том списку од
домаћих писаца… И докле ће то трајати?…
Коме сам могао, данас и овде, да понудим Умет
ност махагонија, 43 наслова обима преко 10.000 шт. стра
ница? Зар ме не би гледали као чудака, као да та дела уоп
ште нису ни написана!…
Штампајући Опус Уметност махагонија неки преду
зимљиви издавачи могли би се обогатити…
Почетак 1873. године, остао је Ани Достојевској „у по
себном сећању захваљујући изласку првог романа који смо
објавили у свом издању. Био је то роман Зли дуси. Тиме је
ударен темељ оснивању наше заједничке издавачке делат
ности, најпре моје и Фјодора Михаил
 овича, а после његове
смрти – само моје, делатности која је трајала тридесет
и осам година“ (А. Достојевски, Успомене, 1, Просвета, Бео
град 1977, 266–267).

Стицајем околности, 110 година после тога (1983),
објавио сам (уз помоћ моје прве, покојне жене Миљане)
први роман Дневник за Сенковића у 1.500 примерака и
растурио читав тираж за непуних шест месеци! Због про
пуста у штампарији, цена књиге је морала бити снижена,
и продаја није донела очекивану добит. Штампањем тога
романа, ипак, ударен је темен камељац „Мобаровог инсти
тута“. У оквиру „Пишчевих издања“ објављен је не мали
број мојих књига.
Највећи тираж достигао је мој роман Трговци светло
шћу (1998). Издавач није поново штампао тај роман, ни
када је исцрпљен тираж. Нисам имао срећу ни са тим, а ни
са другим издавачима…
PS. – Исти роман, тј, допуњен са две нове књиге, про
шле године понудих једном агилном беог радском издава
чу. И – ? Још увек чекам на одговор. На одговор ћу, на жа
лост, чекати доживотно, у оваквој једној несрећној земљи
у којој је издаваштво срозано на ниво секти блиских вла
сти или мафији или неким другим подземним токовима.
Дакле, судбина, политика, живот, све ме је довело до тога
да увек посумњам у много шта…
(Из Бележака Белатукадруза)
Извор: Кaнал ФИЛТРА: http://tajna2012.wordpress.com/
неопходност-или-крајност/одговори-на-незгодна-питања/

*
ДОБРО ВЕЛИ ЏЕЛАТ ИЗ ОГЛЕДАЛА / Радивој
Шајтинац
Умрите живи писци српски
Умрите живи писци, постаните Неко и нешто. Између
биографије и библиографије само је једно ИЛИ.
Тамо горе на улазу у пакао дочекаће вас питање – ко вас
шаље
Реците мука, ближњи, даљни, издавачи, удружења,
редакције и остале скупине склоњених и
залудно снађених појединаца, председници, секретари,
управни обори они којима смо познати издалека
Или будите краћи, одахните издахните, јасно, нит прозно
нит версички, онако
као обични вишећелијски организми
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Оно у шта сте веровали, таштина која вас је држала и
мисија која вас
је лажно узносила сад је свечана ситница, вртхунац
судбине
Опрост што сте чинили ти што сте чинуили и што вам се
чинило да чините
То мумлање о статусу, кога то занима, оне који вас се не
сете ни у коми
Ти настављачи цивилизацијског поос обљавања, носиоци
ондашњих поткожних и можданих ношњи и униформи
Чувари прдежа вечне ватре
Добро је, добро, још нису кренули по кућама да сатиру
беднике погнуте над хартијом и тастатуром. Кад џелати
буду елита поверења и колегијалности онда се вреди
удруживати, ослободити отрова самопоштовања
Унапредити хомеоп
 атску страну самоун
 иштења
Преболети аутопоетику, завијати хорски или
мастурбиратри реперски, тек само
голу насловну неурозу о којој свако све зна
Јер чита оно најприметније, најсмрадније – новине и
фанзине.
Онима горе, након питања ко вас шаље
Оставите нечитку псовку, шифровани брош пљувачке,
половину непостојећих хонорара и нестаните у
Нечему што није ни божанско ни материнско. Помислите
на смрт, на малчице славе.
Први пут ће бити мало теже други пут већ срамно и
лакше.

ПРОТИВОТРОВ – Ситна мишја открића
Критичари, чувари и преживари најиздржљивије,
космополитске
Аксилошко-моралне нелегитимности.
Уредници, одлучују како и коме се дели ситна кинта
У девастираним часописима од којих можда један или
два поседује
Правилник о раду редакције
Никакви рокови не важе за васколику
Уредничку непристојност.
Промоције само за пријатеље канцеларије.
Часна сиротиња из унутрашњости још и плати нешто
За наступ и БГ, НС, буди срећан што си
Почашћен цубок, бруто вересија деметрополизације
Последњи износ укупно 1500 дин. – путни трошкови 1300

200 за срамноинтелектуалне услуге и креативни тременс.
Исплаћено после 60 дана
Тираж, за аутора и ЦИП 500 за издавача и министарство?
Књига – тегоба над тегобама и кад се пише и кад се обја
вљује и кад се приказује и кад се прећуткује, и кад се мр
зи и кад се воли и кад се одбацује и кад се чека. Има ли
игде, икад веће тегобе знак – питања или кука за вешање.
Добро вели џелат из огледала – не претеруј!
Извор: Противотров: http://zavetine.wordpress.com/
2012/12/19/umrite-zivi-pisci-srpski-radivoj-sajtinac/

*
То још преостаде, писање и ЗАВЕТИНЕ /       
Радивој Шајтинац
(Како слова расту, или)
ПОРТРЕТ МИШЈЕГ ЧОВЕКА
Како слова расту
Како речи бледе
Како воља копни
Како нестаје снага
Само белина, макар празна
Бесмислица о плаветнилу
Неоперива крв из тонера
Сном засута тастатура
И између мали ровови, мале раке
Где слова расту
Где речи бледе
Где воља копни
И снага нестаје
Огромна је рука увис подигнута
Ашов, катарка, звоник, кран, дјерам
Низ, оштру стрмину
Отиче с лица сенка
Ћутање из нечег дубљег
Графита нема, мастила, густе крви
Само ударци који тупо одјекују
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Лагодни ко причест и умирање
Којим сам самцијат* управљаш
Певушиш, измишљаш
Видети више: http://majdanbodler.blogspot.com/2013/01/
to-jos-preostadepisanje-i-zavetine.html

*
(ОПАЛО ЛИШЋЕ) O ЈЕДНОМ ЗБОРНИКУ /  
Миленко Д. Јовановић
(Ненад Грујичић, Антологија српске поезије, Бранково
коло, 2012)

Синтесезијска ружа језика или надобудност
вредна помена
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Песник малене снаге Ненад Грујичић подухватио се
да без скела и крупне механизације зида кулу српске пое
зије у времену од Бранка до краја протеклог века. Та књи
га-цигла окићена фотографијама унетих аутора ништа
друго није до одраз ауторове мегаломаније за јефтиним
публицитетом наводног зналца и праведника. Дебеле ко
рице са златотиском, 978 страна, у тиражу од 1000 приме
рака, тежи на ваги више од цигле старог формата и тешко
је одржива на рукама. Колико та ствар кошта сиромашну
српску зајеницу – не зна се. Зна се само да је њена цена
мало нешто испод 50 евра. На потезу су математичари.
Аутор овог Зборника песничких текстова је утрошио
несумњив напор да будућем читатељству пружи увид у си
јасет имена српске песничке сцене, која су се јављала и
јавља се у широком распону од једног и по века, али без
речи прозбора о њима појединачно, сем датума рођења и
недај боже датума смрти.
Ти сад невини читаоче нагађај ко је ко и шта је шта.
Ајде, да оставимо 19. и прву половину 20. века на миру,
оних аутора унетих у овај Зборник, Панораму, шта ли?
(свакако не Антологију), аутора можда махом познатих
ужем кругу посвећеника песничкој речи, аутора сложених
у књизи по годинама старјества, али друга половина 20.
века је боже-ме-сачувај и саклони, ту је тек антологичаро
во замешатељство дошло до пуног круга.
*)

То још преостаде, писање и ЗАВЕТИНЕ (из пропратног писма
аутора).

А тек „Предговор“ Ненада Грујичића написан у 11
етапа, заморан до зла бога, који је вероватно упутио самом
себи, хтео би да рекне нешто врло важно што други нису
знали или не знају о томе шта је старије: кокошка или јаје?
– Да би се песник остварио у тоталитету свога језика, мо
ра да препозна матерњу жилицу речи (сиц!) која храни се
мантичке слојеве песме. Мора да познаје и освоји три нивоа
музике у песми: 1. урођену мелодију језика, 2. епифанијски
звук индивидуалности, 3. звонколики обол песничке форме.
– каже наш аутор.
Добро, то је његов интимни закон певања, коме прида
је највишу важност. Али шта се догађа у изабранитељевој
пракси на примеру ове књиге изабраних аутора и песама?
50% унетих аутора са приложеним песмама не задовољава
ни један од наведених Грујичићевих постулата.
Ево неких примера:
Сваки пут када чујем ноћни лавеж паса
Знам да је свет млад и да ће бедрена кост
Жене коју волим прославити калцијум
Као што… итд.
(Дејан Алексић, почетак песме „Ланац“)
Или
Отворила си једно око
И птица је излетела из птице
Отворила си друго око
И сунце је искочило из сунца…
(песма „Љубав“ Тање Ступар Трифуновић)
Те извесна Александра Чворовић, која омамљена ми
рисом воденог биља тражи цвијет заборава, и њој близак
род Бранислав Зубовић тврди да: нису то белутак Божјега
длета кроз царство ојагњеног краја, заступљен са једном
песмом „Озарје“.
Те Иван Лаловић, Ален Бешић, а посебно Милена
Марковић, коју морам да парафразирам.
Милена у песми пише косово малим словом па се
не зна да ли је у питању птица кос или земља Косово, а
бањска се, драга Милена, ипак пише великим почетним
словом. А то што је он јео истом кашиком из истог тањи
ра седећи на истој столици као и други пре њега, шта то
читаоц
 а занима, шта га занима ко је све лежао у њеном
кревету, пре њега (парафраза песме „Неко је лежао у мом
кревету“).
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И где је та мелодија о којој изабранитељ Грујичић
просу онолико речи у свом Предговору-галиматијасу? И
где је та скривена семантика, тај семантички слој песме
кога матерња жилица речи храни?
Но, избиритељ не преза од бога па у књигу тура и ово
га и онога и свакога, и ако их тура, то је његово право, али
превиђа да се замисао и пракса не слажу у његовом случа
ју и то катастрофично не слажу. Зато ово није Антологија,
иако је нејаки Грујичић таквим именом лажно предста
вља. То је његов избор, па нека му.
Може Михајло Пантић на књижевним панађурима да
хвали ту стварчицу на сва уста, то јој ништа помоћи неће.
Она је умрла на порођају.
Док је ходао утабаним стазама српског песништва
све до половине 20. века, сакупљач песничких плодова
тог период
 а некако се сналазио имајући за водиче многе
претходнике који су зацементирали вредности и ту изгле
да није било претераних тешкоћа за сакупљача. Само да
потврди што су други, његови претходници, апсолвирали
као вредност, евентуално неког песника неопрезно да до
да или да одузме. Величине дирао није једино што их је
премераво по броју њихових наслова. Број наслова је ње
гово мерило вредности. Можда и број објављених песнич
ких књига је утицао у појединим случајевима на избирача.
Може се рећи да је за тај поменути период помало владао
„објективни колератив“ Т. С.Е.
Његови песници су Бранко, Лазар Костић, Војислав,
Дучић, Дис, Црњански и Раичковић – мерено његовим ме
тром. Али, сви ће се превртати у гробу кад им неко дошап
не у ком и каквом су претежно друштву, неопрезом аутора
овог Зборника.
Множина песничких имена заступљени су само са
једном песмом. Навешћу нека имена: Ване Живадиновић
Бор, Бранко Ћопић, Радомир Продановић, Душан Радо
вић, Милосав Мирковић, Стојан Вујичић, Раша Попов,
Владимир Настић, Раша Перић, Драган Драгојловић, Бра
нислав Прелевић, Предраг Богдановић Ци, Љиљана Ђур
ђић, Слободан Тишма, Владимир Копицл, Душан Праћа,
Хаџи Драган Тодоровић, Рајко Лукач, Ивана Миланков,
Вук Крњевић, Гојко Божовић, те Саша Јеленковић, итд.
У својим обимним „Напоменама“ на крају овог Збор
ника, аутор каже: Једна добра песма у опусу аутора није
довољан услов да би песник био заступљен у овој антологи
ји. Опус тога песника мора садржати најмање две изврсне
песме… итд.

Као што видимо, претходно наведени песници засту
пљени само са једном песмом не задовољавају избирите
љев услов. Па што их је онда уопште гурао силом у свој
антологичарски галиматијас? Недоследност је на делу. А
где је недоследност, ту је и неверица у ваљаност намере да
се књига назове антологијом.
Наравно, због неке идејне заслепљености полувеков
ном идејом која нам је доакала, антологичар се растеже од
Бранка Ћопића до Душана Костића, од Марка Ристића до
Тасе Млађена, а о кант-ауторима да и не говоримо. Ту су
са Настасијевићем и Момчило Бајага, па Дедић, Штулић,
Милан Младеновић (недостаје Бора Чорба и још понеко
са гитаром).
Али, наш антологичар воли не само музику речи.
Један његов изабраник, песимиста по вокацији, овако
пева, јер антологичар то воли: ја сам само црна рупа / тело
испуњено тамом / у којој се туга купа..
Ту је и Драган Хамовић, драги брат римарош, а о син
такси да и не говоримо. Семантика се негде скрила на
маргини (мој драгане што ме заборављаш / ја те зовем а ти
се не јављаш).
Ипак, Ана Ристовић се разбашкарила у Зборнику као
филмска дива. Пева, а само што не заплаче. Наравно, у
прози. Писмена, види се да је нека професорица, а не
Нимфа.
А тушта и тма неких анонимних имена из Босне за
клонила читаоцу видик. Отуд родом, а крупан ка Његош,
антологичар није имао храброст, петљу, шта ли, да узме
секиру или сикирицу па мало да прореди то бесничко
багрење поникло на сувој земљи и антологији дода ма
ло зрака да би могла дисати. Види се да није био у школи
креативног писања код Предрага Чудића и Бошка Тома
шевића. Књига Вејачи овејане суштине добра је лектира за
антологичаре-почетнике. Као и понеки текст професора
Томашевића.
Ипак, аутору овог Зборника треба одати признање
на скромности. Није убацио своју поезију у ову књигу.
То се може двоструко тумачити, али оставимо тај ребус
херменеутичарима.
(Лабудово брдо, на трећи дан Божића 2013)
Извор: http://antologijaol.wordpress.com/библиотекасрпске-књижевности/0-једном-зборнику-миленко-дјовановић/
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*
ДУНАВ / Зоран М. Мандић
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У нередигованом речнику имена
Дунав је на платном списку одабраних
Фуснота
Старог и Новог завета
Ноћу понире да би сакупио снагу за
Освит
када почињу његова маштовита лутања
Океани љубоморно посматрају како му се
моћно тело самоув ерено
провлачи кроз земаљске густише историје и
њених сулудих преправки
На том путу служи се језицима музике
боја и катарзи из руских и српских салона
Поез ије
Не застајкује и не заноси се снагом док
плива кроз пејсаже себичних уређења
Времена и Простора
Биографију је одавно препустио другима
Другим писцима
Другим аласима
Другим похвалама глупости
Храбре пливаче помаже да не
потону у себе у
страх даљином претворених мемоара у
лажне снове
Не удвара се Светском фонду за потпору
великог европског угледа
Не верује букачима и оверивачима привилегија
Не воли језички нацифране говоре
У моћном еху гласних жица
не даје место за сваку реч
нити повода именима океана
Сликама црних
црвених и мртвих мора
На једном успутном запису пише
Дунавов мозак унапред чита кривуљу
кретања
Зато се песма пита
Да ли су те речи
дозвола велике реке
лепоти несташлука

Давно
можда још давније од те прошлости
Посматрао сам Дунав ноћу из
прикрајка
Чинио сам то са детињом радозналошћу
Интересовало ме како се храни
Да ли вечера
Ко га у Апатину, Земуну и Констанци
посећује осим Одисеја
Колумба, Марка Пола и Трајана
Његов осмех усред ове песме
личио је на поздрав пријатеља
Извор: ЧИК ВИК: http://1983z.wordpress.com/вести/
dunav-zoran-m-mandic/

*
(МАГИЈА МОЈИХ ПОСЕДА) ИЗ                     
СНЕЖНЕ ВОДЕНИЦЕ / Виктор Широков
(препев Владимир Јагличић)
Снежна воденица
Март је тресао окна, смело
сводећи сав дом с ума.
Изненадном олујом белом
навали зима, с друма.
Сломи зрцала, подметаче,
разби небосвод спрата,
а безочне је помагаче
нахушкала на врата.
Слепо срце хуј мучи њен
срчом, отпалим кречом,
јер не зна проћи, такав трен
протицаше ко вечност.
А ја са ломном успоменом,
зелембаћ, кицош учен,
био сам снежном том променом
ко нежношћу дотучен.
Кући стигавши тек на опип,
испивши коњак чило,
реших: прелеп је, јер ме опи,
живот; а ништавило.
Јер промени Фортуна тежи:
мешај… Посоли… Налиј…
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Нек воденица меље снежић
у заоблачној даљи.
Нек тресе стакла, нека веје
лукави месец март.
Са зимом скупа, пролеће је
промашило свој старт.
Само ја, с ломном успоменом,
зелембаћ, кицош учен,
остадох снежном том променом
ко нежношћу дотучен.
(20. марта 2003.)

За време опела
Немилосни обичаји као фурије
и ритуал, далеко страшнији од оргије;
за живота био ти Јегором или Јуријем,
у земљу, свеједно, одлазиш ко Георгије.
(20. новeмбра 2003.
Црква Вазнесења код Никитинских капија)

***
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Јарким сунцем обливена
лови честа сваки трен.
Златна јесен сваког трена,
пецка, језик пецка њен.
То сред жутог лишћа клижу
рујни трази преко зрака,
настављају да сустижу
вечност мрве тренутака.
Упамтимо сев пронесен,
тај заветни златан час,
то блаженство с којим јесен
сен осени изнад нас.
(19. септембра 2004.)

***
Хладнија је ноћ сред грмља,
у барама лед се злати.
Неуморно шума мрмља
пар стихова непознатих.
Хладни ветар збија звуке,
жар чувстава гна кроз пустош.

Гране вену као руке,
ка топлини хоће људској.
Спи сеоц
 е у низини.
Годинама, ноћ већ траје.
Месец струји на висини
ко кишицом, влажним сјајем.
Све оштрије сенке, јуре
јутру, сјајем да се мере.
Згомилане речи, штуре,
никако да разаберем.
Само не заборавити
сјај сребрних вишњих сфера,
лед што крцка у павити,
и звиждуке птичјих пера.
(19. септембра 2004.)

***
Сакупљам камичке.
Шта открих у њима?
Видим веђе, сличне
шкриљчаним очима.
Отисак и знамен
олуја минулих.
Видим ко кроз камен.
Питам (нису чули!)
не камен што ћути,
већ себе, изнова:
нећемо л тонути
у таму векова?
Да праун
 ук драг
изучава језик,
отисак и траг
олуја ишчезлих.
(19. септембра 2004.)

***
Светлуца лисје, из заклона.
Као жар мења боје, с трема.
И важнијег од тог закона
ни у физици нема.
(1. октобра 2005.)
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После опела
Шта се у животу нашем непоправљивом измени?
Били смо робови, јесмо, биће нам и унуци.
Само су значајно комфорнији – и дрвени и лимени –
постали сандуци.
(7. фебруара 2008.)

Сонет о киши
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Киша од поноћи већ поче да слета,
куцаше о окна као песницом;
да што брже уђе и у овај дом,
чинило се, тиме беше заузета.
Никако да заспим; окусивши, мутно,
мало кубанскога рума, ко пред слом,
одједном помислих о куцању том:
да звучи порочно, штетно, чак злослутно.
И тако сам једва дочекао расвит…
Рђава, очито, навика је, сасвим,
аз воздам! – тврдити себи, читав век.
Нека су све гушћи на небу облаци,
свом снагом сазвучја које не одбацих
и ја ћу лепоту саздавати тек.
(12. марта 2009.)

Залазак
Не требам ником. Док лежу заласка копрене
тамнокожа девојка, јасно је, не воли мене,
с усхитом очијука са стаситим мулатом…
Он је заузет вином и заласка позлатом.
И тај хавански залазак у ово лето поспано –
све је чиме сам данас, на срећу, богат остао.
(2. јуна 2009.)

***
Оде нараштај Лењина,
ал са истом храброшћу плотском
Лимонов игра Калињина
и, чак, помало Троцког.
(21. марта 2009.)

Исходишна
Гробља мраз васељенски.
Зрак опија ко вино, помало.
Умро је Андреј Вознесенски.
Одавно, уосталом.
Издахну државни мар,
с песником по потреби…
Ма како негово дар
мало је, сам по себи.
Како је важна атмосфера
светости или греха!
Царује нова ера,
не стиха, плаћеног цеха.
Чар суграђанства – пала,
либерална чорба – накисла.
Не зујка више Ала
о милион латица.
Свуд задах бизнисменски.
Дечко је тезгу изнео.
Умро је Андреј Вознесенски.
Ко да и није живео.
(4. јуна 2010.)
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У истом трену
С. Главјуку

Пријатељу је умрла мама,
и у тај исти тренут ледни,
зачу, одједном, крик последњи…
Тако сад стоје ствари с нама.
И он сам скоро да не свисну:
да није „Хитне“ – и лекара
што схвати тугу сина присну,
и обузда је, да не хара.
Опростите ми што, на речима,
груб сам; осећам тај бол слепи
са којег смртна коб, пред свима,
не може усне да одлепи.
Постоји међу људима блиским
факат крвнога сродства,
кад, добра ради, бићем чистим
завлада љубав проста.
И јеца дух, и плот позива

предосећањем краја;
и дрхтај наша срца жива
у истом трену спаја.
(13. јуна 2012.)

Расвитник
Ј. К.
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Зашто вам није Блажејевски Блок!
Жалим, питајте његове стихове.
Кувалдин, ево, узима свој блок
и демонстрира по њему штрихове.
Мого је да не спава целе ноћи
а при том сваким потезом ко нов –
новацима да буде од помоћи,
негирајући да је – Трифонов.
Па откуд хитрост какве више нема,
да чисти икону од чађи и плеве?…
Ево је опет поновити спреман
магијске покусе Торичелијеве.
Ал, расветливши пустошнију ноту,
он расветљава – не мање, већ више:
фалусну лепоту
генија којег и не приметише.
(12. јула 2012.)

ИЗ СРПСКЕ СВЕСКЕ
***
Чак и уз наш сувишак
овуда нешто ме вуче:
српски су градићи ипак
градови, не од јуче.
У сваком горде цркве
и јаких кућа кам;
ни ноћу сјај не мркне,
светли околиш сам.
Ту пријатељство сретни
уз густ шарениш стола!…
И пустош ће да светли!
Светлиће магла гола!
(На путу из Београда у Лозницу, 22. септембра 2012.)

***
Оставите подсмехе несите…
Нема мира душа од те руге!
Дечак има под оком кесице
пуне неке неовдашње туге.
Не помаже породично добро,
он не живи живот среће, здравља…
Не прецрта он Косово родно,
њим испуњен, још не заборавља.
(На путу из Београда у Лозницу, 22. септембра 2012.)

***
Раширена је сад европска карта,
мамку слобода из шаке расипа…
Ал протест против тих нових стандарда
испуњава ме, ипак.
Србине, брате, реци да су теби
стране те бајке, Отаџбина преча;
нећемо живот по туђој наредби,
врела словенска крв нам је претеча!
(На путу из Београда у Лозницу, 22. септембра 2012.)

Песник
Реч „песник“ звучи као весник,
и навештава да нови дан креће:
стално ти тесно, ако си песник,
међ градовима и дрвећем.
Песник налази мудру фразу
незнано зашто, и куд то води;
песник пропише свој указ указу,
често, вилом по води.
Уморио се од својих пророштава,
али не може натраг да их враћа;
у родни језик он се усељава,
а сваки стих му затегнут ко праћка.
(Лозница, 23. 09. 2012.)

***
Сво памћење ми оплиће
души утеха, нада –
уз шумски шушањ Лознице,
дисање Беог рада.
У свест се слије сребрним ликом
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чистог говора српског женство…
Хтео бих да будем посредником,
да схватим савршенство.
Пријатељских срдаца додир,
а истој жеђи свак се дао…
Важну мисију ка слободи
Вук Караџић нам завештао.
Ко да ће данашњи наследници
ка будућности братској кретати:
сви читаоци, сви песници –
овде ће се све чешће сретати.
(Лозница, 24. 09. 2012.)

Блага вест
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Предивни српски песници,
као цврчци су грлати.
Са истом мером у свешчици,
скинем цвикере, узвратим.
И родна реч, сред звукова,
зрикавчева је сила.
Ради сличнога улова
не треба преплет крила.
Земни смо ми, и наш пут прођен
не да нам на небеса;
И Вук Караџић с нама, такође,
до данас твори чудеса.
Шаље нам, наравно, он, с природом,
благу вест што с нама освану;
ваздух и сунце, с небосводом,
нек овде занавек остану.
(Београд, 25. септембар 2012.)
Видети више: https://sites.google.com/site/editionsectio
caesarea/ruska-poezija/sneznavodenicaviktorsirokov

Виктор Александрович Широков рођен је 19. 04. 1945.
у Молотову (сада Перм). Прозаиста, есејиста, књижевни
критичар и књижевни теоретичар. Ради као офтамолог у
Перму. Уз медицину, 1976. завршава и књижевност на Фа
култету „Горки“.
Од јануара 1974. живи у Москви. Постаје виши уред
ник у Литературној газети. Ради и као главни уредник изда
вачке куће „Експрес“, затим као директор часописа Рускаја
виза, заменик генералног директора „Културе“…

И за издавачку и за преводилачку активност добија
висока признања.
Стихове пише од девете године, а објављује их пола века.
Аутор је 14 збирки стихова, више од 20 књига превода
са енглеског језика и језика народа бившег Совјетског Саве
за. Преводио је Радјарда Киплинга, Оскара Вајлда, Ричарда
Бернса, Владимира Набокова, приповетке Агате Кристи…
Члан је Савеза писаца и Савеза новинара Русије, као и
дописни члан разних академија у Русији.
Лаур
 еат је првог Међународног фестивала словенске
поезије – за најбоље преводе стране, и националних поез ија
Руске Федерације – на руски језик.
Извор: http://s1957.wordpress.com/2012/11/08/
из-снежне-воденице-виктор-широков/

*
(Едиција ЦАРСКИ РЕЗ) Александар МЕЉНИК
(1961)
Александар Мељник се родио 1961 године у Молдави
ји где је провео првих шеснаест година живота. Завршио
је Московски институт геодезије и картографије (одсек
„морска геодезија“). Око двадесет година је живео у Бурја
тији где се бавио картографским истраживањем дна Бајка
ла, геодезијом, космичком географијом, а после распада
СССР-а – приватним бизнисом.
Године 1989, у Москви је објавио научну монографи
ју Динамика антропогених крајолика Бајкалског региона с
предговором космонаута Виктора Савина. Од 2000. годне
живи у Белгији, где је докторирао на Лијешком универси
тету, 2010. године. Ради као професор геог рафије на Бри
селском институту радиоелектронике и кинематографије.
Организатор је Светског песничког фестивала „Еми
грантска лира“, и аутор две збирке поезије (Степенице са
неба“, 2010, и Метаморфоза, 2012). Пише и прозу.
Поезија Александра Мељника је стишана, тјутчевљев
ски резигнантна, али и упорна у покушају растајњења нај
тежих питања, оних на које наука (не заборавимо, он је,
као Ломоносов, као Сабато – научник) – нема одговор.
Религија има одговоре, али остаје питање да ли се човек
таквим одговорима задовољава. Осећање прогутаности са
временог човека (слика Јоне у утроби кита) говори о по
треби ослобађања које, надати се, неће бити болно.
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Риба
У јутарњем возу, опет, ко харинга у тегли,
једем, хоћу да схватим – каквим то чудом грубим
време, сводећ до тачке простор мој неодбегли,
тежњу ка дубинама ударцем једним уби?
Потеже живело се у океанској дубини,
у потрази за храном грабљивца брк да омастим,
ал тек што промаче мисао о простијој средини –
ђаво забаци мрежу у поседе ми и области.
Шта је слобода – одсуство мрежа које се плету,
ил храна акваријумска што површину гиба?
Ако сада и живи неко у оном свету,
није тај што ме гледа, већ нека друга риба.

***
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Корачаш ка заласку уском ивицом лета,
у догорелим данима смисао налазећи.
Због нечега, још сунце залива сјајем света
пешчану плажу и гребен који би море прећи.
Жива крв још пулсира, још ври ти испод коже,
да не допусти пад у анабиот ичко стање.
Док се живи – то се ваљда још увек може,
ал одговора нема ни на једно питање.
Подвућићеш у својој свесци, ко увек радо,
закључке овог хода, пре но што се полеће,
потом ће доћи јесен да сузе лије крадом,
а, може бити, капљу једну пролити неће.
Анабиотичко стање – привидна смрт због неповољних
услова живота, после које следи оживљавање (код биљака,
риба, зимски сан код животиња итд)

***
Та Васељена што је у ме стала,
Великим Праском никад се не мери.
Најпре је вани тихо гребуцкала,
све док јој мама не отвори двери,

потом је мирно, без журења ушла;
прилеже, мјаук ширећи безвучни;
ја сам јој дао просто име – Душа.
Већ пола века ми смо неразлучни.

***
Миш лежи као Јона, у чреву мачора,
што слатко спава у чељусти свепрождирућег дома,
где царује празнина, около, глува, и спора
ко у радњи на углу после пљачке и лома,
где лаптоп се једва види кроз дим цигарета стањен,
нагорак – плаћен, очито, од јефтиних банкнота.
Ни гуглу чак није познат одговор на питање
о загонетном смислу лаптоповског живота.
Дан је некуда одбегао – неће напор и јед,
јутро је мудрије од вечери, ма колико се отегла,
само удариш о зид, као риба о лед,
због сете која је давно свој апогеј досегла.
Блесак година прошлих да л сећања истребе,
полузбрисана лица која су с фајлова нестала.
Ловиш кајф… Ал тек у сјај изашавши из себе,
млади је Александар укротио Букефала.
Пролазна срећа – вода у решеци, у ситу.
Кујеш планове, али време морањем ишти.
У чреву ноћи лежиш као Јона у киту,
и покушаваш везу пронаћи са Свевишњим.
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

Замрли у уздаху
Тамо, иза стакала, забуну у свет уноси
потрага добра и правде, будаласта, предуга,
тамо кривда зове на пир пролазнике и – коси,
ал није рада сваком госту куга.
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Тамо, за завесама чврстим киша надође
и под прозором шкрипи старе тополе грана,
тамо суграђане у срећу одводе вође
кроз ланце ровова и грудобрана.
Али мени је – тамо, ако смо – овде: скупа,
замрли полутрансом у уздаху лепоте,
ослабивши од јаких љубавних негви и ступа,
ми пролазимо кроз жрвње епохе.

Немост
Немост се навали у погледе с мачјом тугом,
са безнађем.
Због какве ми је то кривице језик као прегрижен?
Ма колико се мрежа у мору разливеном кривице нађе
јата надахнућа пролазе у даљини, као линијске лађе
што хоризонту се ближе.
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Земљоделац, који без речи одваја зрна од плеве,
ћутљиви номад, падинама што води стада која беже,
очима иштем звезду која је горела изнад стаје очеве,
да бих, уверивши се у вољу Спаситеља и Приснодјеве,
опет бацио рибарске мреже.
И када кроз моје слабе алове и надахнуће крете,
исправљам брзо, лишен дара говора, мноштво мана,
само ћу гласност да умањим и мјаукаћу сонете.
Немост је – форма, начин одбране оглувеле планете
од бучних земљана.

Преко јесени – покров жут…
Преко јесeни – покров жут. Дим тамјана над реком,
горе.
Заупокојну молитву, уз пут, поче уњкати Бореј.
Гусака црнокрилих нежно јато у клин се сплиће,
а ја бројим приљежно, на рубу бивства, пилиће
да опет нађем дубок транс, до пролећа смирим нерве –
тужан је мој баланс, оскудне моје резерве.
Једва пилићар застрех, али би ситни плен
одавно добио јастреб, однео пилад за трен.
Погледаш натраг – химере, мегере, љубавне глупости,

све живљено без мере, пркоси, узалудности,
све зло, неумно, од трена – уосталом, и нашто клети,
кад она, још вољена, још омогућава живети.

Старимо, старино
Старимо, старино: за промену места, ту где смо стали,
воља нам сад пристиже нерадо, и незнатно.
Обикли врв у ногама прође већ – неповратно,
ко да бог пута крст свој навали на нас, па седе.
Ал ако бог нас сачува, и свиња не поједе,
одбацићу свој сутон, са сунцем што се диже,
упутити се на исток Јапанцима да будем ближе,
да их одведем на саке, крају света се додворим.
Мени ће прошлост моја с даљином да се отвори –
они предели тајге, онај град крај Бајкала,
где сам живео, не жалећи, где сам последњом снагом
укроћену музу код куће чувао, сматрао драгом.
Горгона у тој је кући живела на дну бокала,
са змијама на челу, али од њених зала
са Музом бежао сам до димног хоризонта.
Тако млад кајман бежи – плаши га анаконда,
и не зна да је змија – жртва пред крокодилом.
Да ли је било све то? Авај све то је било.
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 сонате прећи, у трену, на сонет,
ненадно склизнути с врлети, низ луч.
Кај Лете Харона сусревши, сав понет,
обнажити перо, виолински кључ.
По другоме кругу летети у пад и
на смрт се разбити, па жив бити опет.
Усне смрти – црна боја у помади,
у очима – адски покој прати стопе.
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Муза ће ко дете кењкати, прилећи –
да Парка не стане прести нити снова,
са сонета опет на сонату прећи,
умрети од среће – за живот, изнова…

***
Очистити уста ражареним угљем,
речју жећи идоле који попут дима,
нечујни, тапкају за лоповским муљем,
пророштво им дати – ал не серафима:
лутах међ вишњима, док врх овог тла
странствовах, потрагом за правим речима,
да решим ребусе и добра и зла,
ал реч – скривала се; опет, по плећима
анђеоски поглед тежину навали,
док траг исках, редих опрему са плећа,
и ево… реч права у мени је, али
серафима нема – тек свод ватра пали,
тек песма следећа…

Загонет
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Пречесто бејах чекић – овом, оном –
што плаши силом која не малакше!
Лупити друге, авај, много лакше
него волети, живети под ђоном.
И ексерић сам бивао од гвожђа –
ко под капицом, са стругане даске:
не приметити заноктице лањске,
рђом чекати свакидашње можда…
Да л кудим коб, ил хвалим је – без права,
загонет нисам смео да гонетам:
ни ко рукохват држи из комплета,
ни ко ме то у гране укуцава.

Међа
Не баш све беспрекорно негује покој прага,
настаде час да пете поставе се ван куће
на фину међу смело да крочи нога драга
тамо где је не бити песнику немогуће –
у куће незамисливе вртложних некихи коби,
у обитељ најслађих плавоок
 их девојака,

тамо, где чамац љубавни неће о стварност да се здроби,
где се чамџијом се пева, заједно, до облака.
Дигнућу у дивном крају своје палате над реком
постаћу за локалне фурије скоро бог,
ал живот пролетеће, од куће, сам, далеко,
писаћу чешће и ја о нези прага свог.
Кроз линије редова скрито ступиће тежа
за остављеном иза леђа цртом, мој доме,
оживеће на листу папира, нова, свежа,
стићи ме, притиснути – да би постала мноме.
И гледаћу кроз прозор непомичним погледом
калеид
 оскоп ватри променљивих, свој дом,
и видети за друге невидљив зид под ледом –
границу ону исту, младост моју за њом.
Изгореће палате, химере димова кужних,
(врачарке моје већ се са ђаволима слише),
и постаће стихови – једноставни и тужни,
ко савест којој није до кинђурења више.
(Препевао: Владимир Јагличић)
Видети више: https://sites.google.com/site/editionsectio
caesarea/ruska-poezija
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*
ПОВОДОМ РОМАНА СЕВЕРЦИ М. ЛУКИЋА /
Владимир Јагличић
Немогућа нада
Читао сам поезију Мирослава Лукића и био задо
вољан што та поезија не лаже. И сам тај квалитет важан
је у нашој песничкој, и уопште књижевној, пракси, јер
се код нас, још увек, шарена лажа прихвата за уметност
(као да се прећутно подразумева да велика, истиноносна,
литература – није за нас; такве писце редно, политички,
одстрељују).
Лукић је говорио истину – и то о презреним стварима,
пределима, људима, пословима, придајући им важност
књижевног документа и својство битне литературе. Зато
се, мислим, овај песник и преливао у прозу која је тражила
свој простор у дубини и ширини песниковог живота, изли
веног ван својих лирских граница. Тако је настајала серија
његових романа, горких, непомирљиво непоткупљивих и

беспоштедних, а истовремено, у најбољим тренуцима, му
дрих и искупљених једном патњом која је готово надљуд
ска – а свакако људски незаслужена. У тој серији романа
има их који ми се допадају више (увек сам истицао Ујкин
дом и Месечеву свадбу, многи читаоц
 и би им, вероватно,
придружили Литургију). Роман Северци је финале тог ци
клуса, књига у коју се стичу сви ранији прозни покушаји.
Сада је Лукићева рука показала чврстину и мирноћу свој
ствену довршености, есејистичку мудрост и приповедачку
уравнотеженост. Сада се види да је његова прозна аванту
ра имала смисла – штавише била неопходна. Од пишче
ве „немогуће наде“ стигло се до питања бесмртности чо
векове, као једине његове одбране пред стихијама смрти,
разорења, неправде и зла којима је изложен. За мене је то
и највреднија идејна порука Лукићева, изграђена на ис
куственој подлози личног пострадања, у оној мери неиз
бежнога губитка која, најзад, од свакога затражи суочење.
Ето, то су његове прозне књиге: суочење са смрћу и оправ
дање нашег тешког, али јединог живота.
Извор: Фонд Заветина (Фонд за издавање књига и
часописа): http://zavetinekruna.wordpress.com/2011/
11/23/поводом-романа-северци-мирослава-лу/
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Белешке о плагијату / Белатукадруз
Испод једне такве белешке, Бодлер додаје само ово:
„Томас Греј (Thomas Gray). Едгар По (2 пасуса). Лонгфе
лоу (2 пасуса). Стације, Вергилије (читава песма о Андро
махи), Есхил. Виктор Иго.“ Бодлер то бележи у једном од
нацрта за Цвеће зла, који почиње реченицом: „Како се ни
зом одређених напора, уметник може уздићи до сразмер
не оригиналности…“
Бодлер је хтео да провери „савршеност своје методе“,
која се сатојала у томе да срочи песму „довољне дужине да
буде досадна као било која позната епска песма“.
„Тежак је то задатак уздићи се до те божанске неосе
тљивости! Јер ја, упркос напорима који су за највећу по
хвалу, нисам умео одолети жељи да се допаднем својим
савременицима, као што то сведоче на неколико места
нанесена као шминка, извесна подла ласкања упућена де
мократији, па чак и неке гадости чија је сврха да измоле
опроштај што ми је предмет тужан…“

Ту смо, у неком кругу неке сразмерне оригинално
сти, у кругу плагијата, и бездане књижевности. Плагијат
дословно значи отмицу човека, а у уобичајеном смислу
књижевну крађу. Присвајање ауторства. Неки би модерни
писци, који воле да се ките туђим перјем, рекли да је књи
жевно присвајање временом еволуир
 ало, позивајући се на
то да је и Шекспир доста тога преузимао од писаца свога
времена, па шта! Ко би се икад заинтересовао за те писце
да није било Шекспира?
Приликом састављања антологије Несебичан музеј,
нисам ни слутио, на почетку да ћу постати временом та
оц једног дела у настајању и једног лавиринта са толиким
замршеним мрачним ходницима и приликама. Ја нисам же
лео да правим неку своју антологију са маказама у руци.
Прегледао сам на стотине и стотине песничких антологија
насталих у 20. веку у српској поезији, изгубио много ме
сеци, чак године! Тако ми је до руку дошла и књига У хра
му усталаца: избор родољубиве поезије Душана Чоловића
(Зипус, Београд 1995, 296 стр., 24 цм, едиција „Орашац у
прошлости и данас“).*
Чоловић је, да не дужим, од Ивана В. Лалића одабрао
4 песме: „1804, Шапат Јована Дамаскина“, „Докази“, „Као
молитва“, „Завичаји“. Лепе песме, добри примери.
У ствари, одабрао је – 5, ако рачунамо да је на по
влашћеном месту своје панораме, на крају, прештампао у
целини и песму „Плава гробница“ – не Милутина Бојића,
*)

Непосредан повод за објављивање овог зборника, или панораме, је
велики „догађај наше историје, 190 година Првог српског устанка
у Орашцу 1804“ (5). Чоловићева панорама има практично 3 дела:
у првом су примери родољубиве поезије (36 песника); у другом
проза (примери родољубиве прозе 3 писца), и у трећем: књижев
на критика 3 аутора: Чедомир Мирковић, „Роман Верник Добрице
Ћосића“, Ђорђе Ђ. Јанић, „Слобода златна“ и Александар Јовано
вић, „Крв ипак није вода. Над песмом ‘Плава гробница’ Ивана В.
Лалића“).
Песници у овој Чоловићевој панорами су представљени са по 4, 3
или 2 песме. Ови песници, овим редом: Љубомир Симовић, Ми
одраг Павловић, Стеван Ж. Раичковић, Бранислав Петровић, Ма
тија Бећковић, Слободан Ракитић, Иван В. Лалић, Рајко Петров
Ного, Драган Колунџија, Алек Вукадиновић, Добрица Ерић, Зоран
Милић, Радомир Андрић, Гојко Ђого, Драгомир Брајковић, Да
ринка Јеврић, Љубиша Ђидић, Милан Комненић, Душан Чоловић,
Бранислав Бојић, Адам Пуслојић, Дара Секулић, Манојле Гаврило
вић, Зоран Костић, Предраг Богдановић Ци, Мома Димић, Ђорђе
РЖадишић, Тиодор Росић, Даринка Вучинић, Драган Жигић, Ире
на Церовић Џамоња, Братислав Милановић, Милосав Кнежевић,
Надежда Нада Павловић, Бранислав Цветковић Витић, Милан С
Косовић…
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него Ивана В. Лалића, својевремено објављену у Књижев
ним новинама (1989).
Да одмах кажем – ова Чоловићева панорама је могла
без те Лалићеве песме и можда и без тог Јовановићевог
нагињања…
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1
Признајем, када сам први пут све то прочитао, реаго
вао сам у себи на уобичајен начин. Правио сам се као да
ту књигу нисам никад ни видео, ни прочитао, једноставно
вратио сам је на полице да скупља прашину. Таквим књи
гама је временом то досуђено. Али приликом повремених
ревизија библиот ечког фонда, враћао сам јој се, као и сто
тинама других, и помишљао да напишем понешто пово
дом места која сам подвукао у тзв. Јовановићевом тума
чењу и Лалићевом мршавом подухвату. Свакако, Крв ипак
није вода, а многи читаоци Бојића понајвише памте по пе
сми „Плава гробница“. Лалић је, наравно, позајмио наслов
од Бојића, о којем је Винавер разумно писао, јер они су се
виђали и разговарали, Бојић је волео да разговара о вели
кој поезији и великом песнику, ако се не варам.
Да ли би то Бојић временом постао, да га није прера
но уграбила трагична судбина? Тешко је одговорити на то
хипотетичко питање. У првом и другом издању антологи
је Несебичан музеј Бојића нема, из једног сасвим разумљи
вог разлога, али од трећег до осмог Бојић је присутан. Са
две песме, „Плавом гробницом“ и „Религијом“. Да би на
крају, т. у 8. издању остала само песма „Религија“.
2
Можете ли ви прогутати ово: „Оно што је урадио Иван
В. Лалић у ‘Плавој гробници’ (објављеној 1989, управо
у Књижевним новинама), изузетно је у послератној српској
поезији. Својој песми он зајми не само наслов и песнич
ку организацију (почев од броја строфа у песми и песнич
ког ритма до преузимања читавих стихова, полустихова и
песничких исказа) од знатно старије и познатије Бојићеве
песме (објављене 1917). Тачније, први стихови у строфама
Лалићеве песме најчешће су преузети из Бојићеве ‘Плаве
гробнице’ (понекад с напоменом како рече песник, чешће
без ње), а наредни најчешће трећи и четврти, припадају
Лалићевом песничком субјекту“?
Ја не могу.
Не пада ми на памет да напишем да је то најод
вратније смеће тзв. официјалне, званичне, бирократске

књижевне критике, рећи ћу нешто блаже: глуп хвалидбени
клише, који ће доћи главе овом човеку ако га се не окани!
3
Која је песма уметнички веродостојнија и боља, прва,
Бојићева „Плава гробница“, или потоња, песника који је
волео да опонаша, и који је, то многи заоб
 илазе да напо
мену, био одличан преводилац, више него образован чо
век, из уметничке фамилије, али – песник који није оства
рио Бојићев сан (оно о чему је Бојић волео да говори са
Винавером кад су се виђали)?
Пустимо ми господина Јовановића нека прича своју
причу, и погледајмо чињеницама у очи: у „Плавој гробни
ци“ Милутина Бојића, тврдим, нема ни једног стиха Ивана
В. Лалића. У песми са истим насловом Ивана В. Лалића
има више аутентичних стихова Бојића. То је очигледно
сваком ко је прочитао обе песме.
Шта је, дакле, у Лалићевој споменутој песми, то што
је!! – „изузетно је у послератној српској поезији“? То што
зајми од песничког претходника, директно, најдиректни
је? То се другачије у литератури зове, и не заслужује на
рочиту похвалу.
Знамо када Бојић своју песму ствара и објављује. Ла
лић своју песму објављује крајем осамдесетих година ми
нулог века. „Иако сагледава историју из једне сасвим дру
гачије перспективе (која се, нажалост, ових дана сурово
потврђује), Лалићевој песми није својствено једносмерно
обеснаживање (нити прављење инвентара његових заблу
да): она је мукла и тамна исповест појединца који у сво
ме памћењу чува једну од најзначајнијих херојских поема
свога народа и пева је на месту њеног настанка“ (Јовано
вић, нав. текст, 286).
Официјална, званична, бирократска књижевна крити
ка одаје се на сваком кораку… Лалић пева своју песму на
истом месту на ком и Бојић, али у Лалићевим стиховима
„Ништа од оног што Бојић пева!“ тврди Ј. Тачно. „И не са
мо да се предео изменио, отрцао и заборавио оне који су
заувек остали у њему, него и потомци као да немају више
разлога за памћење. Све због чега су преци гинули, мора
ће поново да освајају њихови потомци“, пише Господин Ј.
иначе професор на универзитету. У познатом сугестивно
хушкачком стилу…
Много шта је неспретно речено у овом покушају
тумачења.
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4
Јовановић је официјалац коме не вреди веровати на
речи. Јер кад каже „Лалић испитује Бојићеву песму кроз
призму сопствене поетике… Резултати до којих долази су
изузетно занимљиви“ (288), шта то значи? Једно опште
место?
Или ово: „Смрт је за Бојића изузетан чин у изуз етним
околностима којим се дуго делује на будућа времена и до
гађаје, док је за Лалића смрт саставни, некад и једини при
метни, део сваког тренутка, присутна у сваком човековом
чину и простору којим је окружен.“ Шта то значи? Корак
који је овом пристрасном тумачу и заробљенику хвалидбе
ног клишеа потребан да би потврдио поново ново једно ба
нално опште место: „Лалићева ‘Плава гробница’ је своје
врсно лирско тумачење познате Бојићеве песме. Убудуће,
по свему судећи, тешко да ће моћи да се говори и пише о
првој ‘Плавој гробници’ без призивања порука друге. Про
цеси у књижевности су увек, бар, двосмерни: без Бојићеве
песме не би било Лалићеве, али ни старија песма више не
може да остане иста након настанка млађе“ (288).
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5
Боже, како је мудар овај човек! Шалу на страну, ме
не ће уверити у то одиста, ако се уверим једног дана да се
заиста окренуо неким другим пословима, уноснијим и за
нимљивијим. Меркантилнијим.
Узалудно је Лалића – наметати, по сваку цену, свим
средствима, па и у овом случају, као песника сразмерне
оригиналности. Хоће ли Ивана В. Лалић потврдити гене
рације читалаца које долазе, што се једино рачуна кроз
време, то ми људи данашњег времена, не можемо знати.
Можемо нагађати.
Нешто друго је сасвим извесно: многе су претходне
генерације читалаца читањем већ потврдиле Бојићеву нај
познатију песму.
Коју сам ја, истине ради, изос тавио из 8. изд. Несебич
ног музеја, а оставио песму „Религија“. Сећате ли се те Бо
јићеве песме?
Не! Не дајте уму да да господар буде!
Он се свему смеје сатански и стравно
И распарчан блуди попут голе луде
И раздрљив мрце цери се огавно…
Бојић је умро трагично и прерано; његова мисао се
није завршила Богом. Напротив. Пре неколико година

писао сам критички о Лалићу, поводом једне од његових
прехваљених књига – то се може видети у првом издању
књ. мојих есеја Уметност маховине.
6
Лалић је могао пишући своју „Плаву гробницу“ да
опроба себе, да се мало такмичи са мртвим песником, да
покуша, да провери „савршеност“ спомињане бодлеровске
„методе“, која би се сатојала у томе да срочи песму „исте
дужине, истих строфа, досадне као било која позната па
триотска или херојска песма“. Колико је у томе успео? Да
ли је уопште успео? Могу ли се сабирати или одузимати
бабе и жабе? Да ли се у својој „Плавој гробници“ Лалић уз
дигао до извесне, не до божанске неосетљивости?
7
Написати такву произвољност: „ни старија песма ви
ше не може да остане иста након настанка млађе“, може
само – наметач.
Тумач то не би могао.
Има једна Сиоранова мисао коју ћу поново цитирати:
„‘Извори’ неког писца, то су његови стидови; ко их не от
крива у себи, посвећује се плагирању или критици.“
Право јој је место овде.
(3. фебруар 2011.)
Извор: Јединствено Сазвежђе: https://sites.google.com/site/
zavetineagregat/casopisi-zavetina/beleskeoplagijatu
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Сазвежђе ЗАВЕТИНЕ верује у свет који настаје, у оне
који долазе…
Послератна литература српска, стварана током чита
ве друге половине XX века, још се држи чврсто наизглед
само у наметнутим и промашеним, диригованим исто
ријама књижевности и тзв. обавезној лектири за средње и
основне школе, али не може избећи судбину наметнутих
ствари, и она се нагиње над бездан, који се отвара за све
што је застарело, кад се појављују нове идеје, а пре свега
неизбежни талас нових критичара надмоћне стваралачке
иницијативе… Овде се отвара полигон за тешко аргатова
ње и цепање пањева, како би рекла И. Секулић. Нова гене
рација уметника, стваралачких личности, овде има при
лику да изложи порузи и раскринкавању сваку неистину и
дуговечну лаж. Већ од првих постова, објављиваћемо тек
стове оних писаца којима су убедљивост и аргументова
ност јача страна, без обзира на доб или верску, политичку
и националну припадност. Шаљите нам своје текстове, али
гледајте да не буду предуги… Ако се до пре годину или две
чинило да у савременој српској књижевности једва да има
неколико писаца који се јавно и аргументовано залажу за
неизбежна превредновања, за која се пред Други светски
рат залагао и В. Вујић, данас број личности критичке ори
јентације расте, повећава се. Нови критичари долазе из
најнеочекиванијих праваца, и природно је да из њих до
лазе, с обзиром у каквом се друштву живело и гушило и
онемугућавало… И данас српску културу и књижевност
сапињу извесне тенеденције које би се могле описати као
деловање „живих вампира“. Да, има их, још увек: жељни
су свеже крви, наравно… Нова и неустрашива књижевна
критика, која се огласила пре само неколико година у јед
ном од београдских књижевних часописа, наоружала се
добрим глоговим оружјем, али и фактима општег закона,
као и уверења, да за праву књижевну критику нема ника
кве спољашње стране, никакве ограде ни окружавања, што
је затвара! Кључ за сваког правог и поуз даног критичара је
његова мисао. Он има, не самодржачку моћ једног Скер
лића, већ нешто друго, другачије, како би рекао Емерсон,
идеју која сва његова дела и поступања квалификује. Он
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ће се променити набоље само, ако му се покаже идеја која
је моћнија од његове. Живот уопште, а пре свега човеков,
је круг, који се сам од себе шири. Полазећи од једног са
свим малог круга, развија се изван себе, у нове и све веће
кругове, у бескрај. Живахне и јаке душе проваљују преко
кругова, чак и када су од бетона! Дух не трпи затварања и
ограничавања. Запушите један извор или врело овде, изби
ће на другом, трећем, десетом месту, још јаче…
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