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ДА ПОДСЕТИМ  - ЗА СВАКИ СЛУЧАЈ 
(увод у први број)

Појавио се око Спасовдана 2013. године ( када су
„Заветине“ напуниле тридесет година),  НУЛТИ БРОЈ
часописа „ЗАВЕТИНЕ+“ који је следбеник  свих
(временом и кризом) угашених часописа „Заветина“
(„Уметности махагонија“, „Заветина“, „Дрво живота“,
„Трећа Србија“, „Оркестар СУЗ“...), али и „Српског
књижевног гласника“ (пре свега, у општој духовној
оријентацији и начину финансирања!). Тај НУЛТИ БРОЈ
представља неку врсту атака на машту! Часопис има 192
стране уобичајеног формата (наших брошираних
часописа), и завршава се овим редовима: „Сазвежђе
ЗАВЕТИНЕ верује у свет који настаје, у оне који долазе
…“

НУЛТИ број је – тематски, у целини посвећен
„Сазвежђу ЗАВЕТИНА“ на интернету, тј. светској Мрежи.
Број је припремио  Управник и одговорни уредник Бела
Тукадруз, а уредио заменик  уредника Александар Лукић.

Од прве до последње странице овог часописа, ко реп
паунице, раширио се дух новина српске
ренесансе.Стооки дух, васељенских новина будућности...

Стооке новине Српске Ренесансе произашле су из тзв.
„Билтена Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ“, тј. из оних безбројних и
релативно непозатих извора са којих се напаја. Далеко
од тога да „ЗАВЕТИНЕ +“ данас покушавају да
„имитирају“, или „подражавају“, рецимо некадашњи
„Српски књижевни гласник“, јер, пре свега, овим стооким
новинама тзв. Друге Српске ренесансе стоје на
располагању и друкчија средства и друкчији изазови, уз
толике незавршене и одложене послове српске
књижевности. Овај часопис је, коначно, преузео извесну
„мисију“ коју и не скрива.

НУЛТИ или ПИЛОТ број, и по садржају, и по броју и
квалитету, сарадника, који су у јавности прилично
укривени – хајде да и то подвучемо, још једном! – врло
добро и јасно говори сам по себи. Који то данас
књижевни часопис или књижевне новине на просторима
где се пише, говори и мисли српски, може да дозволи
овај луксуз, који је себи допустио нулти или пилот број
стооких „ЗАВЕТИНА+“?

Пођимо редом: ко се све нашао у овом нултом
броју? Розанов, Бела Тукадруз, Радивој Шајтинац, Бошко
Томашевић, Владимир Јагличић, Павле Поповић,
Скерлић, Лазаревић, Соња Ковачевић (ЗАВЕТИНЕ нису
саме, испод барјака ваше идеје свечовечности
„Заветована“ сам и ја ), Мирча Динеску, Иван Иљин,
Зоран М. Мандић, Александар Лукић, Мирољуб
Милановић, Јован Пејчић ,Санда Ристић-Стојановић,
Миодраг Мркић, Душан Стојковић, Јелена Бодражић
(примабалерина), Мирослав Тодоровић, Ђорђе Николић,
Мирољуб Тодоровић, Маријана Колосова (1903–1964), ,
Слободан Бранковић, Милисав Миленковић, Слободан
Чворовић, Драгомир Матић,  + Радомир Продановић,
Милица Лилић Јефтимијевић, Љубиша Д. Јовановић,
Анђелко Анушић, Радомир Батуран, Су. Танасковић ,
Драган Јацановић , Ратомир Марковић, Ранко Павловић,
Виктор Широков (1945),  + Бранко В. Радичевић,
Миленко Д. Јовановић,  Александар МЕЉНИК (1961),
Маринко Арсић Ивков, Владика Николај, Владимир
Димитријевић, Фернандо Песоа, Ристо Василевски, Анри
Мишо, Ганчо Савов, Боро Драшковић, Јевгениј Шестаков,
Мићо Цвијетић, Данил Хармс, Стеван Пешић,  Бекет, и
др.

ПИЛОТ  број  „ЗАВЕТИНЕ+“ није само пуки збир
извода карактеристичних фрагмената из једне суме
текстова презентованих на „Сазвежђу Заветине“;
часопис је више од тога. Часопис је окупио најшири
могући круг аутора, како савременика тако и оних
других, што су постали нераздвојни део српске културне
и књижевне традиције.

У ствари, ово је први српски књижевни часопис, који
„пркоси“ тзв. линеарном читању текста, јер, да
поновимо, испод сваког текста штампаном у овом
часопису постоји и линк, који упућује „негде тамо“ на
стварни и много дужи текст. Довољно је клинкути, како
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се каже, да у секунди, искочите из часописа
„ЗАВЕТИНЕ+“ у неки свет о коме нисте можда дотле ни
слутили да постоји. Тако да је за „читање“ овог нултог
броја (говорим о дигиталној верзији, ПДФ) потребно и
много мање и много више времена, истовремено,
зависно од тога шта желите. Тренутно је нулти  број или
пилот верзија новина српске ренесансе постављен на
интернет локацији Људи месечеве светлости
(http://novinebuducnosti.wordpress.com )

ЗАВЕТИНЕ+  излазе (најмање) 4 пута годишње у
свескама свитак формата до 120 стр. Годишња претплата
за Србију   1100 дин..За претплатнике из Европе  30 евра.
За претплатнике из Америке 35 долара. Појединачни
бројеви часописа се купују директно од „Заветина“ по
цени од 200 динара плус пошт. Трошкови. Сваки број
ћемо штампати на папиру (кадгод сакупимо новац – не
од државе Србије!!) , увек на ЦД (и цена тог дигиталног
издања ће, бити, увек,  три пута мања од штампаног на
папиру примерка!). Ако не будемо имали довољно новца
за штампање појединачног броја, нећемо чекати – број
ће изаћи према уобичајеном ритму, који не сме бити
спорији од ритма годишњих доба! 

Ово треба да се каже јавно, да „ЗАВЕТИНЕ+“ зависе
једино од људи и стваралаца, добротвора и филантропа,
како из Србије и Европе, тако и широм планете, који
верују у овакву једну идеју књижевног часописа,
васељенског часописа – часописа будућности.
ЗАВЕТИНЕ+ ће издржавати сам себе, или нестати...

НУЛТИ број се појавио уочи Спасовдана 2013. године,
а овај Први број ће бити доступан читаоцима крајем
августа 2013. године, можда баш на дан Велике
Госпојине.

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 једном од
београдских књижевних часописа, наоружала се добрим
глоговим оружјем, али и фактима општег закона, као и
уверења, да за праву књижевну критику нема никакве
спољашње стране, никакве ограде ни окружавања, што
је затвара!! Кључ за сваког правог и поузданог
критичара је његова мисао. Он има, не самодржачку моћ
једног Скерлића, већ нешто друго, другачије, како би
рекао Емерсон, идеју која сва његова дела и поступања
квалификује. Он 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 сасвим 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, избиће на другом,
трећем, десетом месту, још јаче…“

Доиста , стооке новине српске ренесансе ЗАВЕТИНЕ
+:   верују у свет који настаје, у оне који долазе.
Послератна литература српска, стварана током читаве
друге половине 20. века, још се држи чврсто наизглед
само у наметнутим и промашеним, диригованим
историјама 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 аргатовање и цепање пањева, како би
рекла И. Секулић. Нова генерација уметника,
стваралачких личности, овде има прилику да изложи
порузи и раскринкавању сваку неистину и дуговечну
лаж. Већ од првих постова, објављиваћемо текстове
оних писаца којима су убедљивост и аргументованост
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 оријентације расте, повећава се.
Нови критичари долазе из најнеочекиванијих праваца, и
природно је да из њих долазе, с обзиром у
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кakвом се друштву живело и гушило и онемугућавало…
Следећи број часописа биће одштампан на папиру, у

препознатљивом свитак-формату, као следбеник свих
досадашњох бројева часописа „Заветина“. Обезбедите и
резервишите свој примерак на време!! (М,Л.)

Билтени „Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ“
(0030 - 0061)

ПОЕЗИЈА ЈЕДНОГ  КЛОВНА АПСОЛУТА / Радивој
Шајтинац

(из обимнијег песничког рукописа) ТРЕМА У
АЈНФОРТУ

Како мене никад нема у оваквој јасноћи
Зар само зато што се не види.
Не чује,
Што се учи у другим световима
И што је скупо ко ђаво на кристалном купалишту
Није то за мене,брзо почињем да измишљам
Позирам на стрмој ивици,клатим се између воље и сна
Ово су бивша бучна богаташка дворишта
С великим саксијама и послишном децом

Видети више:
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D1%81%D1%82%D

0%B0%D0%B2/poezija-jednog-klovna-apsoluta-radivoj-
sajtinac/ 

*
Резиденцијални писци? (Поводом чланка КУЋА

ЗА ПИСЦЕ НА РАВНОМ БРЕГУ...

Докле ће да нас збуњују страним речима и шареним
лажама? 

Шта то, молим вас, значи - резиденцијални писци?
Погледајте речник страних речи.  Residere - засести ;

место сталног боравка шефа државе или владе, а исто и
тако и особе које заузимају високе управне положаје...
Резидент значи дипломатски представник рангом нижи
од посланика...

Зашто је господи организаторима, па и писцима
новинских чланчића, овакве врсте потребно да ствар
надувавају?

Видети више:
http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/07/24/%D1%80
%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD

%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8/

*
ПРОБЛЕМ ЗАВРШЕТКА РОМАНА–АНЕГДОТЕ /

Мирољуб Милановић
О роману Живот и доживљаји војника  Ивана Чонкина

Владимира Војновича
(из најновије књиге огледа професора  Милановића

ПИСЦИ ОТПОРА, управо објављене у издању Едиције
БРАНИЧЕВО, из Пожаревца)

...Да би одговорио на поменуто постављено питање:
„Доживљаји – да, а где је ту живот?“, Војнович је морао
да размисли о избору главног јунака и подвуче разлику
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према ликовима из дела својих савременика који су
лагодно „пливали“ у водама још увек владајућег
соцреализма. Главни лик изузетне памети и
интелигенције био је немогућ, јер би брзо дошао у сукоб
са нелогичностима система и тако пропао, као што ни
потпуно глуп не би могао да испуни услове жанра
романа-анегдоте. У избору лика Чонкина блиског
народној представи будаластог Иванушке, Војнович је
био на трагу једноставног лика који је енигматичан само
носиоцима власти због њихове погрешне логике коју
слепо следе и пословичне неповерљивости према
свакоме који би, на неки начин, могао да угрози личност
великог вође. Најзад, такав Чонкин био је најближи
представи човека кога стаљинистичка свакодневица
узнемирава. Чонкин заправо само то и хоће: да слободно
живи. Ту се крије и одговор на други део постављеног
питања. ...

Видети више:
http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/07/24/%D0%BF
%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B5

%D1%82%D0%BA%D0%B0-
%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0-
%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%BE

%D1%82%D0%B5-%D0%BC/ 

*

ИЗАБРАНИ ЧЛАНАК - (Одабрао проф. Батуран)
(СРБИ КАО ЗАМОРЧИЋИ …КО ЈЕ ОДГОВОРАН ЗА
ОВО??? ) СРБИМА ПРЕТЕ ....

БЕОГРАД – Антене ХААРП система инсталиране у селу
Бељина код Барајева на свега 50 километара од
Београда, о чему је „Правда“ детаљно писала претходних
дана, не престају да интригирају српску јавност. Иако је
овај систем пре неколико година постављен код
Барајева, а од трећег маја ове године почео и званично
са дејством, мало ко у нашој земљи зна шта је тачно
ХААРП и које су његове последице.

Видети више:
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%B8%D0%B7%

D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/ 

*
Орашке магле / Светозар  Н. Поповић

ВРИЈЕМЕ САЗРИЈЕВА КО КРВ У МОЈИМ ЖИЛАМА
ДА ПОСНО МИРНО И СВЕ ТИШЕ УМИРЕМО ОД ГЛАДИ
ЈЕР ГЛАД ЈЕ ЈЕДНОМ ПРОКЛЕТА ЗБОГ СУНЦА
ПА  ИСПОСНИЧКЕ АВЕТИ ДОЗИДА
У СТЕПЕНИЦЕ КОЈИМА ПОКЛАЊАМО ДИО СВИХ

ВРАЋАЊА
Видети више:

http://zavetinemansarda.blogspot.com/2012/07/oraske-
magle-svetozar-n-popovic.html 

*
ТЕСЛА, АНДРИЋ, БЕЛАТУКАДРУЗ / Белатукадуз

Демократски привиди,
Неописане трагедије,
Суша која све суши пред собом,
Наш истински живот и наш лажни,
Нашу горку судбину и нашу измишљену,
Језера усред кукуруза, села крај рајских река.

Видети више:
http://2003bz.wordpress.com/2012/07/24/%D1%82%D0%

B5%D1%81%D0%BB%D0%B0-
%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%9B-
%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83

%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/ 

*
ТИШИНА, ИПАК ТИШИНА /  Александар Лукић

Слутиш ли макар, како ми је било у паузама
бомбардовања?

Та, тишина, око мене док је владала, тишина долазећа
издалека;
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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....

видети више:
хттп://принципова.wордпресс.цом/%Д0%Б3-

%Д0%Б2%Д1%80%Д1%85%Д0%БЕ%Д0%Б2%Д0%Б8/
%Д1%82%Д0%Б8%Д1%88%Д0%Б8%Д0%БД%Д0%Б0-

%Д0%Б8%Д0%БФ%Д0%Б0%Д0%БА-
%Д1%82%Д0%Б8%Д1%88%Д0%Б8%Д0%БД%Д0%Б0-
%Д0%Б0%Д0%ББ%Д0%Б5%Д0%БА%Д1%81%Д0%Б0

%Д0%БД%Д0%Б4%Д0%Б0%Д1%80-
%Д0%ББ%Д1%83%Д0%БА%Д0%Б8%Д1%9Б/ 

*
Из једног интервјуа Д. Ћосића / ПРАВДА

ЗАГРЕБ – Уз наднаслов „Разговор с великосрпским
идеологом“, загребачки „Јутарњи лист“ објавио је
интервју са српским писцем.

За књигу „Мој београдски дневник“ Дарко Худелист
приредио је за „Магазин“ свој никад објављени интервју
с Добрицом Ћосићем из 2011, који у „Магазину“
представљамо у скраћеном облику.

Видети више:
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%B8%D0%B7%

D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%
D0%B8%D0%B7-

%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3-
%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2

%D1%98%D1%83%D0%B0-%D0%B4-
%D1%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%9B%D0%B0/ 

**
ИЗБОР ИЗ ПРИСТИГЛИХ ПРВИХ РУКОПИСА НА

ЈУБИЛАРНИ КЊИЖЕВНИ КОНКУРС 2013: И  КАДА  НЕ БИ
БИО  ОВАЈ  СВЕТ / Слободан Бранковић

НАПОМЕНА Управника “Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ” :
Рукопис С. Бранковића је ушао у конкуренцију, као
регуларан, тј. необјављен у целини. Узгред, овом аутору
публиковали смо књигу  “Балада о белом креденцу”, као
једном од победника на Великом књижевном конкурсу
“Заветина” (2008. године).

Предлажемо ауторима, који тек спремају да
пошаљу своје рукописе на Јубиларни књижевни конкурс
2013, да уз рукопис обавезно пошаљу мало исцрпнију
био-библиогерафску белешку о себу и свом досадашњем
раду, као и један избор својих фотографија, као и
обавезну потврду, ауторско јамство, да рукопис нису
објављивали у целини, ни публиковали ни штампали.
Ако су делови публиковани или штампани, неизоставно
навести где, када.  Ми ћемо, обећавамо, редовније, из
пристиглих рукописа, који су ушли у конкуренцију,
публиковати одломке почев од августа до краја
децембра 2012, када се конкурс окончава. Конкурс
уопште нећемо продужавати. Да бисмо могли
представљати ауторе, молимо – понављам – да нам
обавезно пошаљу своје фотографије, како бисмо их што
боље представили. Јер, конкурс, поред осталог, има и ту
функцију да учини познатим непознато или сасвим
непознато…

Видети више:
http://krmikovac.wordpress.com/o/%D0%B8%D0%B7%D0

%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%B7-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8

%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%85-
%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%85-

%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8
%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/ 

*
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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
често беизлазним животним условима изгради свој
филозофски 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 урушавао, пре свега по питању
човекове слободе и животне истине. То могу само људи
од интегритета и велике моралне и духовне снаге чија
моћ уверења надилази тривијалност 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.....

Из нове, управо одштампане књиге ПИСЦИ
ОТПОРА

Видети више:
http://m950.wordpress.com/2012/07/28/%D0%BF%D0%B

E%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-
%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83-

%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0-
%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%99%D1%83

%D0%B1-
%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE

%D0%B2%D0%B8%D1%9B/ 

*
ПИЈЕТЕТ: У КИЈУКОВОЈ РАДНОЈ СОБИ .../

Владимир Димитријевић

…..Не можемо заменити Кијука, јер таквог више нигде
нема; такви, који живе за друге и бдију над ближњима,
ретки су и у бољим, а камоли у оваквим временима,
временима охлократије и тријумфа ништавила, кад би
наша елита, и духовна и световна, хтела да се „побугари“
(ко јачи, ми уз њега ), или потурчи, или, осим часних
изузетака, ко зна шта још .... 

Видети више: http://sazvezdjezavetina.word-
press.com/2012/07/29/%D1%83-

%D0%BA%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BA%D0%BE
%D0%B2%D0%BE%D1%98-

%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%98-
%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-

%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-
%D0%B2%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD/ 

*
ПОПОЛ  ВУХ

Попол Вух, «књига са саветима», јесте драгуљ
мајанске литературе, где су изложене изванредне
мистичке, филозофске, уметничке и дубоко научне
вредности.

Видети више:
http://akademijaalhemije.wordpress.com/2012/07/29/popol

-vuh/ 

*
ВОПУС ?

Одувек, током времена било је много њих који су
желели да подигну вео тајни пребачен преко великих
истина егзистенције: одакле долазимо и куда идемо?
Који је циљ нашег постојања? Шта се налази изван
материјалног света? Шта је после смрти?

Тражећи одговоре неки су се осврнули ка старим
метафизикама, други су се окренули догмама и
веровањима различитих цркви. Магија ових је само
угасила неспокојства, али није дала целу истину и није
угасила жеђ која је горела у срцу искреног тражитеља. А
они који су одабрали доктрину агностицизма и
материјализма, негирајући Бога, постали су робови
материје, фанатизма и инстиката. ....

Видети више: http://akademijaalhemije.word-
press.com/2012/07/29/vopus/ 

* 
ПРИСТУПНА БЕСЕДА / АКАДЕМИЈА
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АЛХЕМИЈЕ 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. …..

Видети више: http://akademijaalhemije.word-
press.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
% D 1 % 8 3 % D 0 % B F % D 0 % B D % D 0 % B 5 -
%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5/ 

**
ОТКРИЋЕ АКВАДУКТА (можда јединог на

Балкану?)

Како незванично сазнајемо ових дана од наших старих
раданских пријатеља, проф Вујадин Иванишевић који и
ове године руководи ископавањима на Царичином Граду,
са екипом својих сарадника , користећи савремену
технологију снимања и сондирања терена, дошао је до
фасцинантног открића : доказао је постојање аквадукта
којим је вода из Раданских извора спроведена у
Јустинијану Приму. Дужина водовода је око 20 км.---

Видети више:
http://principova.wordpress.com/about/%D0%BE%D1%82

%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%9B%D0%B5-
%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%83

%D0%BA%D1%82%D0%B0/ 

*
РЕАКЦИЈЕ НА ЧЛАНАК 
← Политикин „Додатак“ / Бошко Томашевић

Винко Шелога: Мислим да Томашевићев текст
заслужује озбиљну пажњу. У Србији недостаје дијалога у
свим сферама јавног деловања па и уобласти културе и
уметности, а чим нема дијалога, не може бити
равноправног сучељавања идеја, стилова, поетика.
Србија ће и даље остати најсиромашнија у “културном
капиталу”. “Политика” и њен “Додатак” репрезентују
учмалу, недемократску и политикантску Србију.
Претерано бирократизована држава, тобож у име
јединства нације, тежи да све има на једном месту, под
својом шапом. Све је у Београду, на видику и на платном
списку. Таква држава има своје листове, писце,
редитеље, уреднике, директоре, преко којих контролише
и област духовног стваралаштва. За коју деценију
Београду ће Србија бити потребна само у изборним
кампањама....

Видети више:
http://zavetine.wordpress.com/2012/07/30/%D0%BA%D1

%80%D0%B0%D1%98-
%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5-
%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0-
%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%99%D1%83
%D0%B1%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BB/#com-

ments

**
ДУХ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ – ЧАСОПИС

„БРАНИЧЕВО“ јесењи број

Избор текстова на ову тему из књижевног часописа
Браничево, јесењег броја који је тренутно у фази
припреме Сазвежђе ЗАВЕТИНА публиковало је  позив на
сарадњу пожаревачког часописа БРАНИЧЕВО, у
тематском броју посвећеном  духу српске књижевности,
у врло утицајном и посећеном сајту  ОПАЛО ЛИШЋЕ 

http://antologijaol.wordpress.com/%D1%80%D1%83%
D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD/%D0%B4%

D1%83%D1%85-
%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-
%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2

%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
почетком маја 2012. Тај текст је штампан и у дневном

листу ПОЛИТИКА у културном додатку од 12. маја.
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Тамо су  наведени ближи услов о учешћу у том броју,
који је у припреми, и из кога публикујемо, ексклузивно,
неколико текстова, који могу занимати најшири могући
круг читалаца. Захваљујемо се уреднику „Браничева“ А.
Лукићу на дозволи да публикујемо  текстове из тога
часописа у припреми пре него што изађе из штампе –око
овогодишњег београдског сајма књига…

*
Р. М. ЕМЕРСОН 
ДУХ

За праву теорију природе и човека битно је да садржи
нешто будућности окренуто и отворено. Сврхе које су
исцрпене или које би то могле бити, и чињенице које се
завршавају у изјави, не могу бити све што је истинито о
овом врлом конаку где човек пребива и где све његове
способности налазе подесну и бесконачну могућност
упражњавања. И све функције природе могу се сажети у
једну, која човеку признаје неограничен распон. Кроз сва
своја царства, до рубова и слепе стране ствари, она је
верна узроку у којем је њено порекло. Она увек говори
Духом. Она навешћује апсолут. Она је трајна последица.
Она је велика сенка указујући увек на сунце иза нас.

Видети више: http://zlatnirasudenac.word-
press.com/2012/07/31/%D0%B4%D1%83%D1%85-

%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-
%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2

%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-
%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8

%D1%81-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/ 

*
НИКОЛАЈ  БЕРЂАЈЕВ РУСКА РЕВОЛУЦИЈА

Бучно сте устали у одбрану схватљивих људских
циљева у животу а против тајанствених циљева, устали
сте у одбрану човека против Бога; устали сте против
жртава које захтева све што је тајанствено и велико. У
име схватљивог и рационалног ви дижете устанке и
изводите револуције, у име малограђанских утопија,
схватљивог и маленог земаљског благостања за сваког и
за све, ви одбацујете највеће вредности и светиње. Ви
сте над-људским вредностима супротставили људску
корист за свакога и све. Тако су се сударила два
непомирљива погледа на свет, два непомирљива
осећања живота....

Видети више:
http://principova.wordpress.com/2012/07/31/%D0%BD%D

0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%98-
%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%92%D0%B0%D1%98

%D0%B5%D0%B2-
%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83
%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0/ 

*
ВАСИЛИЈ РОЗАНОВ  БАВЕЋИ СЕ

НУМИЗМАТИКОМ

(Одломци. Из јесењег броја књижевног часописа
БРАНИЧЕВО, 2012, посвећеног Духу српске
књижевности)

Из „средишта тужних запажања“ током многих година
књижевног рада, примећивао сам, видео, посматрао на
основу књиге прихода-расхода појединих издања, на
основу „мишљења штампе“ – чим напишеш нешто
подсмешљиво, злобно, рушилачко, убиствено – људи се
одмах жудно лаћају књиге, чланка.

– И крене и крене… Али ма са коликом љубављу, од
чистог срца написали ви књигу или чланак са
позитивном садржином – то лежи мртво и нико се чак не
потруди да отвори чланак, да расече брошуру, књигу.

– „Баш ми се не чита“ – овде; „досадно је, досадило
је“.

– Ама шта вам је „досадило“? Ма нисте ни читали?
– „Свеједно нам је досадило. Знамо унапред…“
– „Јуримо. Ловимо. Захваљујемо“ – тамо.
– На чему „захваљујете“? Та срушило се и смождило

је или ће се срушити и смождити?

10

новине друге српске ренесансе



– „Свеједно… Весело је. Веселије је да се живи.“ Људи
воле пожар. – Воле циркус. Лов. Чак и кад се неко дави
– у ствари воле да гледају: нагрну.

У томе је ствар.
И Књижевност ми се огадила....

Видети више:

http://poglediiskosa.wordpress.com/2012/07/31/%D0%B2%D0%B0%D

1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98-

%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-

%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B8-

%D1%81%D0%B5-

%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D

1%82%D0%B8%D0%BA/ 

**
[СЕВЕР ЈУГ ИСТОК ЗАПАД] УПРАВО ПРИМЉЕНЕ

НОВОСТИ ВЛАДИМИР ЈАГЛИЧИЋ НА РУСКОМ

Руски часопис "Литаратурније знакомства" који излази
у Москви, у свом најновијем, јунском броју, објавио је
циклус од девет...

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

*

Трагом вести ПОЛИТИКА МЕЊА ВЛАСНИКА

Како јавља дописник агенције Бета из Москве,
стопроцентни власник "Ист медија групе" је Александар
Трбовић. Та фирма регистрована је 12. јануара ове
године, са оснивачким капиталом од 10.000 рубаља,
односно 250 евра. Извори упућени у медијску ситуацију
у Русији рекли су агенцији Бета да је та фирма потпуно
непозната и да нема никаквог утицаја у Русији. ...

Видети  више:
http://tzvkulturnidodatak.blogspot.com/2012/07/blog-

post.html 

*
НАШИ ЛЕКАРИ ОПЕТ ИДУ У ЛИБИЈУ?...

Наши лекари опет иду у Либију, плата око 2.000 евра 
Два месеца након што је завршен грађански рат у

Либији, радници из Србије поново се враћају у ту земљу.
Лед су пробили медицинари, седморо лекара и
техничара, који су пут Триполија кренули пре месец
дана. Друга група медицинских радника, њих осморо из
Београда, …

Видети више:
http://velikazavetina.blogspot.com/2012/07/nasi-lekari-

opet-idu-u-libiju.html 

*
КОМЕНТАРИ НА КОМЕНТАРЕ
Уз Бајићев чланчић "Ноћ пред одлазак"
_______________________

Последњи коментари
LJ.K. Taylor | 26/07/2012 13:37
Gospodine Bajicu,
U vasem tekstu najavljujete snimanje nove serije. U rani-

jim najavama rekli ste da je rec o ravnogorskom pokretu i
njegovoj ulozi u ratnim godinama 1941–1945 godine. Kada
je vec rec o tome da li ce te u vasem delu govoriti i o Drinki
Radovic iz Rajkovca, kojoj su Drazini cetnici ravnogorci na
njene oci zaklali cerke Radmilu i Stanku, a zatim i nju – zato
sto nisu izdale partizane sklonjene u zemunicu. O heroini
Darinki Radovic dva velika pesnika Vasko Popa i Dobrica Eric
ispevali su poeme ….

Видети више:
http://fatamorganeimajezavetine.blogspot.com/2012/07/blo

g-post.html 

*
ФРАГМЕНТ (генеалошка скица)/Влах

Белатукадруз

“Ово није оно што су они имали на уму”,
каже Деда. “Ту међу и тај отпад
Може померити само апсурд,
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Модерна реч , бесмислица, немогуће
И они одозго, уз помоћ оних
Што ходају по облацима. И духова
Страшних поплава и обнова“ .
Поплаве су овуда и провале облака
Озбиљно пословале, апсурд и они духови
Сишли са звезда или из мистерија.
Тишина пљушти као киша, и шумски мир,
Неочекивана и неизрецива лепота
Припрема је за створења из шуме, из магле, из влаге,
Што су освајале парцеле слуга-лутки,
Дрвених жена и дрвених људи…
Уз древни поклич:
“Ви сте злостављали нас 
сада па ћемо вас појести! “  .....

Видети више:

http://zavetinekruna1.wordpress.com/2012/07/30/%D1%84%D1%80%

D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-

%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D

1%88%D0%BA%D0%B0-

%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%86%D0%B0-

%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%85-

%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0/ 

*

Документарни филм ЗАВЕТИНА ФРАГМЕНТ
(генеалошка скица) / Влах Белатукадруз

ВЛАХ БЕЛАТУКАДРУЗ, 1:Филмска поезија

То је било пре почетка,
Када није било ове реке,
Овог спруда,
Овог дрвећа,
Ове бистре воде,
Ових риба,
Ових пањева,
Ових жила,
Ових јова и брестова.
Овде је било само небо, без краја.
Овде је било дно мора, без краја.
Није постојало ништа више,
Није било звука, ни покрета.
Само небо и море,
Дубина и дух дубине,
А ово су његова имена: Бела, Тукадруз,
Вир, Расуденац.
И њему није дато, као ма ком другом, да говори у

своје име.
Нити он може да приповеда своју легенду.
Јер дубини и духу дубине није поверено да негује
Своју величину, већ величину самог стварања.

Видети више: http://youtu.be/Bu3kAniaCP8 

*

КРАЈ КЊИГЕ „ПИСЦИ ОТПОРА“ Мирољуба
Милановића

У делима писаца отпора мисао о богу заузима
значајно, а понекад и пресудно место. Та мисао је често
нераскидива од самог дела, али је различито
интерпретирана. Како је реч о писцима из источног,
православног хришћанства, разлике према западним су
значајне и уочљиве.

„Ја прихватам бога, и не само радо, него још и више“…
„него овај свет што га је он створио не прихватам, нити
могу пристати да га прихватим“[1], каже Иван Карамазов
брату Аљоши. Наводи и разлог: супротности између
замисли и реализације, раскорак између речи и дела. Из
овога следи следеће: ако прихвата бога али негира
његово дело, Иван негира и смисао живота оличен у
богу. Апсурд је рођен. Питање је колико се у њему може
издржати.

Скоро век касније, али сада теже, нељудскије и без
наде, опет Сибир, ледени Сибир! Гради се некаква
зграда, и то на минус двадесет седам целзијусових, за
кога, зашта, то ни наручилац не зна, а не зна се, богме,
ни ко је он. Зар мајка Русија тако поступа
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према својој деци? Уместо напретка и лепшег живота,
лед и смрзавање!? Иван Денисович Шухов, високо на
прични, израчунава биланс тог „Једног дана“. Случајно
помиње бога. ......

Видети више.
http://zavetine.wordpress.com/2012/07/30/%D0%BA%D1
% 8 0 % D 0 % B 0 % D 1 % 9 8 -
%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5 -
% D 0 % B F % D 0 % B 8 % D 1 % 8 1 % D 1 % 8 6 % D 0 % B 8 -
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0-
%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%99%D1%83
%D0%B1%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BB/ 

**
Никола ТЕСЛА / Јелена Бодражић

Будим се као и свако јутро свесна себе , простора око
мене и гледам небо које је зачудо било ведро и светло и
целим телом ме је испунила милина и осећај
угодности....

Видети више:
http://70653dotcom.wordpress.com/2012/08/01/nikola-

tesla-jelena-bodrazic/ 

*
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

На дан доношења судског решења о рехабилитацији,
следеће године у Београду окупиће се Алексићи,
потомци учитеља Милорада из целог света

Светлана Спасојевић из Београда, рођена у Бајиној
Башти, није запамтила свога деду Милорада Алексића
који је био један од најистакнутијих српских учитеља ,
био је и школски надзорник Рачанског и Црногорског
среза. Милорад Алексић је такодје био један од оснивача
задружног покрета почетком двадесетог века у Србији,
учесник је ослободилачких ратова Србије од 1912. до
1918. године, ратник на Солунском фронту, и носилац
више одликовања.

Видети више:
http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/about/ 

*
Слободан БРАНКОВИЋ ТАКО СЕ САЊА, НЕ

УМИРЕ

Кад изгуби и болнички кревет и остане сам,
Размишља о свему, највише о томе где је погрешио.
Тетура годинама уназад, претура по загонеткама,
Набаса и на оно што  никад није било.
Тако би, са свим што је натоварио на себе,
Да похита напред, ако је напред одавде тамо.
Живот, сваким даном, заузима све мањи простор.
Шта све не стане у малу собу, још више у тачку

екрана.
Стари скептик, тек што би кликнуо,
Ето, у трену, чуди се свету,
Као да је то каква игрица за доконе, на пропутовању

до оностраног.
Видети више:

http://zivotjesenisan.blogspot.com/2012/08/blog-post.html 

*
СЛУЧАЈ ЖАНКЕ СТОКИЋ 

Окружни суд у Београду рехабилитирао је Живану
Жанку Стокић и утврдио да је пресуда Суда за суђења
злочина и преступа против српске националне части од
3. 2. 1945. године ништава од тренутка доношења и да
су ништаве све њене правне посљедице.

Том пресудом оптужена Жанка Стокић оглашена је
кривом јер је за вријеме окупације, као чланица
београдског Народног позоришта, судјеловала у
“Весељацима” и “Централи за хумор”, које су биле под
благонаклоном заштитом њемачког окупатора, а посебно
због учешћа у програмима Радио Београда у оквиру
дневне емисије “Шарено поподне”, чиме је “културно и
умјетнички” сурађивала с окупатором и домаћим
издајницима, па је осуђена на казну губитка српске
националне части у трајању од осам година. Молбе за
помиловање Жанке Стокић подношене након изрицања
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казне биле су одбијене од стране Предсједништва
Народне скупштине. Жанка Стокић преминула је 20. 7.
1947. године.

Видети више:
http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/2012/08/01/slucaj-

zanke-stokic-vreme/,

*
СЛУЧАЈ  БОРИСЛАВА ПЕКИЋА

Окружни суд у Београду 17. децембра 2007. донио је
одлуку којом се утврђује да су пресуда Окружног суда у
Београду К.бр.147/49 од 14. 5. 1949. године и пресуда
Врховног суда Србије Кж.бр.600/49 од 20.07.1949. године
ништаве од тренутка њиховог доношења и да су ништаве
све њихове правне посљедице, укључујући и казну
конфискације имовине, а рехабилитирани Борислав
Пекић сматра се неосуђиваним…..

Видети више: http://sazvezdjezavetina.word-
press.com/2012/08/01/slucaj-borislava-pekica-vreme/

*
МИЛАН КАШАНИН СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ У

СРЕДЊЕМ ВЕКУ

(Јесењи темат књ. часописа БРАНИЧЕВО, 2012, ДУХ
СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ )

Са истим задовољством прича он и како му је отац
разорио византијске градове. Наводећи их по имену, син
Немањин пише: „Те градове поруши и до краја темеља
их искорени… И претвори славу њихову у пустош,
истреби грчко име, да се никако не помиње име њихово
у тој области.“ У жељама и замислима средњовековни
људи су још свирепији него у делима. .....

Видети више:

http://1983z.wordpress.com/2012/08/02/%D0%BC%D0%B8%D0%BB

%D0%B0%D0%BD-

%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-

%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D

0%BE%D1%81%D1%82-%D1%83-%D1%81%D1%80%D0%B5/ ,

*
Ј.В. ГЕТЕ СРПСКЕ ПЕСМЕ (Јесењи темат књ.

часописа БРАНИЧЕВО, 2012, ДУХ СРПСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ )

Други део превода српских песама, за који имамо да
захвалимо истрајном савесном труду наше младе
пријатељице, могао би ми дати повода да изложим своје
мисли о тој народној поезији коју и ја толико ценим. И
већ сам био у том циљу многошта припремио кад сам у
часопису Гöттингисцхе Анзеиген, Нр. 192. 1826, наишао
на једну рецензију која ме разрешава свих даљих
изјава....

Видети више: http://kamenipecatneolita.word-
p r e s s . c o m / 2 0 1 2 / 0 8 / 0 2 / % D 1 % 9 8 - % D 0 % B 2 -
% D 0 % B 3 % D 0 % B 5 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 5 -
%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-
%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5/ 

*
ВАСКО ПОПА ОД ЗЛАТА ЈАБУКА
(Јесењи темат књ. часописа БРАНИЧЕВО, 2012, ДУХ

СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ )

Наша народна поезија цветала је и сазревала у самом
срцу столетних ноћи. У току тамних векова створен је
златни век наше књижевности. Наша класика једина и
права. Раздобље наше литературе које из непојамних
даљина сјаји својом чудесном лепотом и које није
престало и неће никад престати да обасјава песничко
стварање на овој шаци земље под овим небом.

Народни песник као да још чини једно с природом око
себе, још чује како цвеће расте, како се пиле леже из
јајета, како се звезде множе. У његовој песми сама
земља и сунце срце отворе и огласе се људским гласом.
Његови ритмови изражавају и саму игру сунчевих
зракова и ветрова и грана. Његовим очима и сам камен
и дрво прогледају и стасају како само он, човек-песник,
уме да стаса.
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Видети више:

http://zavetinebr1.wordpress.com/2012/08/02/%D0%B2%D0%B0%D1

%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0-

%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D1%98%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0/ 

*
У РУМУНСКОМ КЊИЖЕВНОМ ЧАСОПИСУ

„РАМУРИ" ПОЕЗИЈА ИГОРА РЕМСА 

Престижни румунски књижевни часопис „Рамури"
представио је у последњем броју (јул 2012.) поезију
Игора Ремса, пјесника и сликара из Бара. У књижевном
часопису објављене су Ремсове пјесме „Бело", „Риба",

„Мој Сликар", „Винсет Ван Гог", „Корте" и „Булоњ".
Пјесме је превела са француског и енглеског на румунски
Никулина Опреа, књижевни критичар, писац ....

Видети више:
http://identitet2007.blogspot.com/2012/08/blog-post.html 

*
АТЛАНТИДА : КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ

ЗЛАТКО КРАСНИ

Видети више :
http://zavetineatlantida.blogspot.com/2012/08/blog-

post.html 

*
ОРЛУШИНА : ИЗ ПРИСТИГЛИХ ПИСАМА НА

ЈУБИЛАРНИ КЊИЖЕВНИ КОНКУР „ЗАВЕТИНА“
(Вујица Поповић, Стеван Шарчевић)

Видети више:

http://krmikovac.wordpress.com/2012/08/04/%D0%B8%D0%B7-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0

%BB%D0%B8%D1%85-

%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-

%D1%98%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0

%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD/ 

*
ЛИТИЈА: ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНА ПОСЛЕ СМРТИ

Д. ВИТОШЕВИЋА

КЊИГА У ШТАМПИ: „Непотписани Скерлић“
(откривени непознати текстови Јована Скерлића у
„Српском књижевном гласнику“ и обимна пратећа
студија), приредила Невена Витошевић Ћеклић,
Службени гласник, Београд

видети више:
http://litija1.blogspot.com/2012/08/blog-post.html ,

*
Јован ДУЧИЋ  О НАШОЈ КЊИЖЕВНОСТИ,

НОВИНАРСТВУ И О УЛОЗИ ЈАВНЕ РЕЧИ У
ДУХОВНОМ ИЗГРАЂИВАЊУ НАРОДА 

То двоје – рекао је г. Дучић – новинарство и
књижевност, требало би не само да се одваја, већ да се
допуњује. Јавна реч је увек само једна; то јест, увек или
само племенита или само злочеста. Новинар пише за
један дан, поводом једнога случаја, или за један општи
друштвени степен; књижевник се обраћа увек само
духовима себи равнима. Пише, ако је могућно, за вечност
и не говори о једном случају него о једном интегралном
животу. Та два човека, новинар и писац, немају
заједничког, него само средство којим се служе, а то је
јавна реч и аудиторијум, а то су људи који говоре
њиховим језиком и живе на истом тлу.

Видети више:

http://zavetinekruna1.wordpress.com/2012/08/04/%D1%98%D0%B5%

D0%B4%D0%BD%D0%B0-

%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1

%82-%D0%B3-

%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B%D0%B0/ ,

*
ФЕНОМЕНАЛНИ БЕЛУТАК : БРАНКО

ЛАЗАРЕВИЋ: Неколико дана из „Дневника једног
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никога“

Дух нема почетка. Нема га ни тело. Кад се нечим мора
почети, чиме ће се другим отпочети него, одмах –
завезати један чвор. Тај чвор обично узимамо да није у
питању. Јер ако хоћемо да се питамо, онда се не може ни
почети. Почиње се декартовски: Ето, то је тело; ово, пак,
дух је: ово што опипавам, и ово чиме пипам. Јер, ваљда,
пипам и осећам духом? Или, можда, ко зна како?

Видети више:

http://znakprepoznavanja.wordpress.com/2012/08/04/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0

% B D % D 0 % B A % D 0 % B E -

%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%

9B-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-

%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B4/ ,

*
Бранко ЛАЗАРЕВИЋ  ИЗ НЕОБЈАВЉЕНОГ

ДНЕВНИКА 17. септембар 1943.

Пробуди ме ноћас ова мисао: потребно је ослободити
се свега и пустити мисао да тече апсолутно слободно.
Свака људска мисао је окована. Одозго је теологија,
одоздо је материја, и са свих других страна су неке копче
које укопчавају мисао у традицију, обичаје, нарави,
системе, доктрине, схеме, социјално, политичко, расно,
класно, верско, национално… Пуно је родослова,
крштеница, тапија. Мисао је у читавом низу кврга,
ланаца, котви. И сама реч је један фосил, једна
окаменотина. Разговарате са неким лепим духом, и
осетите јасно како му глава удара у неку школу, о какву
доктрину. Дух је само теолошки, економски, политички,
социјалан; само то и, чак и кад је све то заједно, крила
су му везана и мисао спутана. Одасвуд је неки Дамоклов
мач који му сече главу ….      Видети више:
хттп://сазвездјезаветина.wордпресс.цом/2012/08/04/%Д
0%Б1%Д1%80%Д0%Б0%Д0%БД%Д0%БА%Д0%БЕ-
%Д0%ББ%Д0%Б0%Д0%Б7%Д0%Б0%Д1%80%Д0%Б5
%Д0%Б2%Д0%Б8%Д1%9Б-%Д0%Б8%Д0%Б7-
%Д0%БД%Д0%Б5%Д0%БЕ%Д0%Б1%Д1%98%Д0%Б0
%Д0%Б2%Д1%99%Д0%Б5%Д0%БД%Д0%БЕ%Д0%Б3-
%Д0%Б4%Д0%БД%Д0%Б5/ 

**
МИТАРЕЊЕ ЧУДОВИШТА / Александар Лукић

Трећа Србија је у клими општег колективног
лажидуха, још увек неостварен пројекат. Он почива у
срцима неколицине нас који залажући се за Њу
пристајемо да идемо раз света. Труд је био и остао
вредан напора. Ми нисмо вољни да будемо потчињени.

Уобичајено скривање иза народа, чине лицемери,
намерни чекању нових прилика како би показали свој
егоизам и пустош епохе. Њих смо се нагледали, јуче,
данас, нажалост, примери накарадног наслеђа и
ђубришта какистократије која једе своју идеју неће
изостати ни сутра.

И ћорав човек види да октобарска револуција у
Србији, није упокојила тоталитарни дух комунистичког
диносауруса.

Демонтирање политичког система у коме је
доминирао коминтерновски дух и култ Вође је изостао. И
након револуције, на цени су остали одани и послушни,
како рече приповедач Мирољуб Милановић: “Држали су
се један другог као пијан плота и на изборима редовно
мењали положаје”. Помоћи нам није било. ...

Видети више:

http://pomocdotwordpressdotcom.wordpress.com/%D1%82%D1%80%

D0%B5%D1%9B%D0%B0-

%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0/%D0%BC%D

0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B5-

%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D1

%82%D0%B0-

%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D

0%B4%D0%B0%D1%80-

%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/ , 

*
ПРИНОВА У МАЛИЊАКУ / Мирослав Тодоровићу

.... Са апаратом у руци већ десетак
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минута настојим да у цвету маслачка снимим две пчеле.
Две пчеле на истом цвету. Испод ока видим малинара М.
како зачуђено гледа моју операцију, подиже руку,
одмахује.  Усихћен видим како  на један цвет слећу две
пчеле, али једна од њих одлеће.. Све је то трајало кратко
колико око да види, а ја о томе напишем ову реченицу...

Видети више:
http://zavetineaneks.wordpress.com/o/%D0%BF%D1%80

%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D1%83-

%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%9A%D0%B0
%D0%BA%D1%83-

%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB
%D0%B0%D0%B2-

%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE
%D0%B2%D0%B8/ ,

*
ОПТУЖНИЦА : ПОСТХУМНО ИЗРАВНАЊЕ /

Живомир Младеновић
Или о томе како је и уз чију помоћ Глигорић украо

рукопис „Српски реалисти“

Када је јуна 1947. године рукопис „Српски реалисти“,
којем је недостајао једино Радоје Домановић, кога није
могао да коначно уобличи до одређеног рока, предао,
под шифром „Литист“, две године млађем колеги
Војиславу Ћурићу, тадашњем руководиоцу Главног
просветног савета и помоћнику министра просвете
Митре Митровић, он се јако изненадио и изустио: „То ће
им добро послужити!“ Младеновић тада није схватио
смисао тих његових речи. Сматрао је да су чланови
Комунистичке партије са највишим школским
образовањем и на највишим државним и културним
положајима узор поштења и правде. Није знао да је
тобожњи конкурс за српски реализам био само замка за
лаковерне да би послали своје рукописе, како би се
њима могао користити Велибор Глигорић, тадашњи
хонорарни професор српског реализма на Филолошком
факултету у Београду, који тада, судећи по његовом
уводном предавању, није знао готово ништа о српском
реализму, па је уводно предавање засновао на општим
појмовима о совјетском критичком реализму, а то му
знање није ништа вредело у јеку борбе против
Информбироа, коју је он тада водио у име Централног
комитета партије.

У рукопису о српском реализму Живомира
Младеновића Глигорић је нашао све оно што му је тада
било неопходно, а што нигде на другом месту није могао
наћи: објективно, свестрано и занимљиво приказан овај
српски књижевни покрет, како га нико раније није
приказао, нити је на овај тобожњи конкурс стигао још
неки такав рукопис. С овим рукописом могао се пред
студентима појавити као ненадмашни познавалац
реализма, па је био доживотно захвалан Војиславу
Ћурићу, што му је, злоупотребивши свој положај, овај
рукопис поклонио, очекујући од њега да му помогне да,
заједно с њим, оствари успешну научну каријеру.

Како није било потребно да у рукопису ишта мења,
нити је он био у стању да то чини, Глигорић је почео да
га неизмењена чита с катедре студентима ....

Видети више: http://trgovcisvetloscu.word-
press.com/2012/08/05/%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%

83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%85%D1%83%

D0%BC%D0%BD%D0%BE-
%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD

%D0%B0%D1%9A%D0%B5-
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BC/ ,

*
МИ ПЕВАМО У ПУСТИЊИ[1] / Данило КИШ

ПОСЛЕРАТНИ РАЗВИТАК српске прозе видим као
споро мицање и болну конвулзију, као случајан и
спорадичан блесак неког талента, неке књиге; као
лагано мицање и отварање ка Европи, ка свету, у тим
случајним и спорадичним блесцима талената; као
скривен или несвестан напор појединаца да се одвоје од
теорије натурализма, реализма и соцреализма; као
наметање једне одређене функције књижевности као
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јединоважеће теорије, где критичари, задојени
прагматичким духом Скерлића, Светозара Марковића,
Херцена, Доброљубова или Иполита Тена, још увек
проповедају писцима тезу о књижевности као „одразу
народног живота“, једнако верујући (заједно с писцима)
у исцелитељну, просветитељску и историјску функцију
књижевности, а да се дела, срећом, рађају с времена на
време, упркос тим теоријама и тој тенденцији. Због те и
такве климе, у послератној српској прози још се није
развила широка лепеза књижевних проседеа у оквирима
прозног жанра...

Видети више:
http://kn950.wordpress.com/%D1%81%D1%83%D0%B4

%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BC%D0%B8
-%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%BE-

%D1%83-
%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9A

%D0%B8-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE-

%D0%BA%D0%B8%D1%88/ ,

*
УВОД / Данило КИШ

(одабрани одломци. Из јесењег броја пожаревачког
књижевног часописа БРАНИЧЕВО, на тему Дух српске
књижевности)

НЕВИЂЕНА ХАЈКА која се подигла око књиге Гробница
за Бориса Давидовича и њеног аутора остала је за нама
као какав провинцијски шаббат; прозори су поново у
мраку, завесе су спуштене, пси су умукли, а по трговима
ветар преврће стару новинску хартију – последње
сведочанство те валпургијске ноћи, тог вештичјег
(књижевног) карневала.

И како ће, можда, једног дана неки књижевни
историчар покушати да се разабере у свему томе, у целој
тој работи коју су новине крстиле „највећом послератном
књижевном афером у нас“, да покупи, дакле, на гомилу
ту пожутелу новинску хартију како би сагледао из
аспекта књижевноисторијског, непристрасно, што се све
збивало на том пијаном вашару наше књижевности, то ја
овде желим да њему, том будућем истраживачу, пружим
неколико података о стварима које би могле тада да га
интересују и да му помогнем да се снађе у том мраку....

Видети више:
http://krmikovac.wordpress.com/%D0%B1%D0%B5%D0%

BA%D0%B5%D1%82-
%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98

%D0%B0/%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%B4-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE-

%D0%BA%D0%B8%D1%88/ ,

*
ПИСАЊЕ КАО НАГРАДА / Александар Лукић

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
записује у свом дневнику Франц Кафка 15. марта 1914.
године.

Где је и како умро Србољуб Митић, знамо. Или многи
и то не знају?

Говоре о њему као уклетом песнику, а он је био
самоук 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
Караџић. Није се дао завести ….

Видети више:
http://krmikovac.wordpress.com/%D0%B1%D0%B5%D0%

BA%D0%B5%D1%82-
%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98

%D0%B0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A
%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BE-

%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
%D0%B0-

%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0
%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-

%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/ ,

*
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КЉУЧЕВИ / Академија алхемије /  покренута
нова страница

Овде ћемо убудуће публиковати поезију, прозу или
есеје, писаца и других уметника – потенцијалних
чланова будуће Академије Алхемије. Према избору
наших антологичара, оних што иду путем на коме нема
прашине.

Видети више:
http://akademijaalhemije.wordpress.com/%D0%BA%D1%9

9%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8/ 

*
И НАЈЗАД, ЈЕДНА УТВАРА НОВОГ БЕОГРАДА /

Борислав ПЕКИЋ

(одабрани одломци. Из јесењег броја пожаревачког
књижевног часописа БРАНИЧЕВО, на тему Дух српске
књижевности)

Ако човек привремено, за овај тренутак и ову тему,
занемари основни задатак који има у Београду, а то је
сачувати голи живот на пешачким прелазима и
тротоарима, преостаје му онај тежи: да се сачува од
исповести познатих и непознатих људи… (Дневник,
1979)

Видети више:
http://zavetinebr1.wordpress.com/%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B

8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-
%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1

%83%D1%80%D0%B5/%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B7%D0%B0%D0%B4-

%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-
%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3-
%D0%B1%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0

%B0/ ,

*
КЉУЧЕВИ : BASIC ТОМАШЕВИЋ / Бошко

Томашевић

(одабрани одломци. Из јесењег броја пожаревачког
књижевног часописа БРАНИЧЕВО, на тему Дух српске
књижевности)

.... УВИД У ДОСИЈЕ
изненађен сам
да постојим
и ако већ постојим
да сам чинио
оно што нисам
знао да сам чинио.
увек неко зна
више од тебе самог
и ко си и шта си
и шта си чинио
и шта ниси.
има залудних људи
и залудних служби
постоје људи над вама

видети више: http://akademijaalhemije.word-
press.com/%D0%BA%D1%99%D1%83%D1%87%D0%B5

%D0%B2%D0%B8/basic-
%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5

%D0%B2%D0%B8%D1%9B/ ,

*
БИФЕ „БРИОНИ“ / Новица Тадић

Ту на углу – трафике се расцветале.
Раскрсницом, око коцке-сата, тутње
Аутомобили. Унутра познати гости:
Друг Сифон, Професор, Таксиста, Гадафи.
На целом једном зиду постер
Острвља: палме повијене према
Облацима и лучини, плажа пуста,
Само стопе у песку. У преподневним
Часовима празна је сала за ручавање. ...

Видети више:
http://zavetinebr1.wordpress.com/2012/08/06/%D0%B1%

D0%B8%D1%84%D0%B5-
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Сваки ћемо камен узидати по космогонијској шеми CADISА
– по плану величанствене метаилузије… За сада могу толико
о томе да кажем…

(1993 -1997)

НАПОМЕНА:

Опседале су ме визије Completariuma.
У своје време. Сада (26. јул 2013. године) знам да је све

било прво у визијама. Свака визија упућује на неку другу и на
нешто друго, што је изнад привремених циљева и људског
живота, и струје једне генерације. У своје време био сам врло
близу Божје копче. Закопчано се откопчавало, откопчано се
закопчавало. Снови су као дуге, небески мостови….Некада
сам додиривао Божје копче, а у последње време- нарочито
ноћу – кошмари потискују снове, да би наступила непобедива
коњица фатаморгана….

Бела Тукадруз

Извор (ФАТАМОРГАНЕ) :
http://mezijainfo.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7

%D0%B8%D1%98%D0%B0-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE/%D1%81%D0%B0%D0%BD-

%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0-
%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0

%B7/

ТРИДЕСЕТ ГОДИНА - ТРИДЕСЕТ ПИТАЊА

Скица за “разговор” са Бела Тукадрузом (алиас
Мирославом Лукићем)

Може се рећи да је Мирослав Лукић писац,
уредник...стваралац институција која оставља дубљи траг у
српској култури. Али, то баш и није довољно акцентовано у
најширој културној јавности. Треба истаћи да је Мирослав,
Мирко, Белатукадруз, Бела Тукадруз...  поборник
превредновања српске књижевности. Лукић је, како то каже
Јован Пејчић „Стваралац на кога треба да се угледају сви
они који пишу, јер он је посвећеник који је у служби Речи“...

Творац песничких збирки „Земља Недођија“, „Лас
вилајет“, “Moara parasita“ (које у подтекстуалности наслова
асоцирају на трагичну судбину Србије...), „Песама из
романа“,  великог романа „Пасија по Амаралису“ (још увек
невалоризован, чека поштене тумаче. Да је ово  велики
роман српске књижевности истакли су многи читаоци међу
којима и писац Добрило Ненадић). На једној страни, Лукић
је награђивао друге,  и наградио књижевност српског језика
бројним књигама трајне уметничке вредности. Романсијер,
песник, критичар, есејиста, антологичар, уредник, оснивач
часописа...издавач,  борац за естетско вредновање дела,
противник „тројки“ српске књижевности које по свом укусу и
ставу одређују, вреднују и намећу вредности што је и довело
до потпуног обесмишљавања критике и вредновања.... Живи
и ствара у свом времену, али - иде испред свог времена! 

Као издавач часописа, и зборника, штампаних на папиру
о властотом трошку, или оних електронских, Лукић је
задужио многе српске писце ма где они живели и ма ког
политичког или верског опредељења били, и то у временима
тешким за српско друштво, културу и књижевност. И не само
српске писце! Јер Лукић публикује и препеве поезије и
песника других народа („Едиција ЦАРСКИ РЕЗ“).

Као оснивач награда „Дрво живота“, „Амблем тајног
писма“... Лукић здушно подржава нове гласове (Конкурси
„Заветина“...). 

На другој страни, најбоље Лукићеве књиге нису
награђиване; Лукић до дана данашњега није добио ни једну
значајнију српску књижевну награду! У чему је ствар? Да ли
зато што је као књижевни критичар следио Боалоа, тј. био –
ма колико то отрцано звучало – поштен човек? Што се
супроставио „официјацима“, „наметачима“? О томе, и о још
барем двадесет девет других ствари, питамо Бела
Тукадруза, у овој години када „Заветине“ пуне тридесет
година. 

М. Т. -  Својевремено је Арчибалд Рајс поручивао (1. јун
1928. Чујте Срби):  Чујте, Срби, чувајте се себе! Назвао је
он¬дашње политичаре пијавицама, указивао на све оне који
нам раде о глави и воде странпутицом. 

(“…Ваш народ је велики љубитељ политичких или боље
речено, страначких вођа. Са све надмоћнијим ступањем на
власт интелигенције, појављују се људи који схватају каква
се лична корист може извући из ваше склоности за
страначку политику. Они стварају занимање од
искоришћавања ваше склоности за страначку политику, 
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па сада имате професионалне политичаре који на томе
зарађују за живот. Ма, шта говорим -, они згрћу богатство.
Тако су вам политичари искварили земљу. Обичаји
професионалних политичара прво искорењују врлине
српског тла.  А, на несрећу, политичари су вам свемоћни.
Политика  се меша у све и свуда управља. Укаже ли се неко
место у власти, било оно важно или осредње, свеједно, о
избору не одлучују заслуге кандидата, већ политичке везе.
Може он бити и највећа незналица, најнечаснији човек, ако
је “штићеник” политичара-странчара странке на власти,
победиће и човека најквалификованијег и у стручном и
моралном погледу…”)

Јесмо ли одмакли од тог времена или имамо оно што смо
и заслужили – да патимо, да будемо у квргама?

Бела Тукадруз: Срби нису чули Рајса ни 1928, ни 1998,
не чују га ни 2008. године. Према томе – нема помицања. Где
смо одмакли? Ко? Србима недостаје Ортегина клепсидра!

Када се Срби данас обраћају човечанству, то јест Америци
и Европи, то личи у много чему на онај кртиковани и
исмејани игоовски облик обраћања човечанству (тј.
Месопотамији, како каже Гасет) ,“најузвишенији облик
демагогије“. Не мали број српских писаца много личи на свој
народ, што је донекле парадоксално, јер би требало да се
разликују, да буду различити. Чини ми се да су се многи међу
њима заплели као пиле у кучине пред тако конкретним и
замршеним стварима као што су стварност човека овог
поднебља и друштвени живот.

Покретао сам часописе, алманахе, штампао у њима
подуже текстове, јер сам желео да укажем, да учиним
видљивијим све оно што је суштински збркано, замршено –
а то је конретна животна стварност краја 20. века и ове
деценије текућег миленијума, учинило ми се да је
јединствена, нарочито у романима „Доктор смрт“ и „Пасија
по Амарилису“. Оснивао сам нове часописе, када сам схватио
да такве критичке текстове неће више штампати ни моји
пријатељи. Један сам позамашнији есеј посветио „шкарту“,
„шкартиранима“, и онима које је велики српски пријатељ
Рајс, жигосао.

М.Т. Тагора је при крају живота молио Господа да га
остави још у животу јер и поред написаних песама није
написао своју песму. Песму коју жели. Казао је „Ти не знаш
моје унутарње збивање“ јесам написао 6000 (?) песама али ја
још нисам написао своју песму. Данојлић се позива на
народну, вели „Само будала може бити задовољна оним што
је урадила“. Дакле, увек може боље и више?

Бела Тукадруз: Данојлић је добро рекао.И Тагора је
дотакао једну дубљу истину.Одговарам на ова ваша питања
на старински начин, у кући мога оца на селу (Звижд), где сам
дошао (након Михаилове успешне операције кука; напунио је
88 година; ниједан други Лукић није поживео деведесетак
година - у последњих двеста година - колико нам је познато.
Ратови су Лукиће, трагична историја, скраћивали до
четрдесете...) Осмишљена старост има смисла, ако има
здравља и бистре памети, да се доврше недовршени
послови. У животу сваког човека, па и уредника и писца,
постоје - недовршени послови. Добар део живота сам
проживео као професор књижевности и библиотекар, али
моје (или боље да кажем „наше“, заједничке библиотеке,
градске и сеоска, Александрове, мојих синова) библиотеке,
у нереду су. Мислио сам да, поред других послова и обавеза,
овог изузетно жарког лета 2013., средим нашу сеоску
библиотеку (у тзв. „Великој магази“) , али, али... Сусрео сам
се са заборављеним стварима. Часописима и књигама које
сам више од педесет година упорно скупљао и довлачио
овамо у Мишљеновац. Са метрима својих бележница,
дневника; са хиљадама концепата, забелешки, нацрта. Пре
скоро 47 година помогли су ми добри људи, препознајући
моју даровитост, да публикујем танушну плакету Лакомица у
четрдесетак библиографских примерака.Али, да не дужим –
старост треба прихватити, као чињеницу. Помирили се ми са
тим или не, иза нас ће остати – Необјављени рукописи. И
можда ће баш они, век после наше смрти, бити занимљиви за
евентуалне потомке? И можда ће баш међу њима бити и она
Тагорина песма коју је желео, сањао?
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М. Т. - Како изгледа Ваш радни дан? Шта се дешава у
вашој књижевној радионици?

Бела Тукадруз: Мислите ли ви да је лако описати један
радни дан у животу, не Ивана Денисовича, него Бела
Тукадруза? Све зависи да ли пада киша или греје сунце...У
мојој радионици никад није досадно, ако смем то да кажем.
Да би из моје радионице понешто стигло до читавог света,
или планете земље, није лако. Али оглашавам се... У априлу
сам завршио један позамашн роман, роман – енциклопедију,
где су додирнута понека од питања која си поставио, али и
друга, и где су дати директнији одговори. Сад тражим
издавача, али када ћу га наћи, и да ли ћу – то је велика
мистерија...Јер ту врсту литерауре, или романа који трагају
за истином, код нас баш и не воле, ни издавачи ни читаоци,
можда... (......)

Разговор водио: Мирослав Тодоровић
(одломци из једног дужег разговора)
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