
ПРЕТЕК

... Припремајући нови часопис (ПРЕТЕК),
скупио је прошле јесени пуну торбу жира, у
непрегледним бучинама, јужно од Дубоког
Потока. Тај жир је здрав, сасвим сазрео, из
сваког може нићи стабло...И никло је. Из једне
изаткане и клечане торбе никла је храстова
шума. Из ПРЕТЕКА ће, ваљда, такође, нићи
једна плејада самаца, горуна и храстова,
родних дрвета. Биће хране и за дивље и
домаће свиње. Ако их буде било кроз десет -
двадесет година.
Скупљање жира било је пресудно. Не
дружење са уредницима, који су каријере и
звања стекли у боксовима пакла. Све
уреднике новина и часописа, које је упознао,
може упоређивати са свињама. Свиње никада
нису знале шта их чека, а они јесу. Кад би
макар један од њих био у стању да се покаје од
својих путева, понављао би : Покајте се!
Међутим, уверио се : око Сатане бди дубоко
у њима, не око Домаћина. Навикли су да
објављују и штампају о туђем руву и круву и
да при том и ушићаре. Очи су им свињске.
Они сувише верују својим очима
заводљивим, па им зато рођене очи не могу
осветлити пут.
Њихове су очи завеса на Оку Божјем.
Нико од њих неће то учинити, најмање што
се тражи. Некад су служили мамону и
интернационалцима, Титу и ко зна коме,
успињући се високо на лествицама
идолопоклоничким, на погрешном путу.
Природно ће им изгледати што су се некад
мотали по комитетима и мрачним
катакомбама моћи. Још природније ће бити,
ако стигну после САНу до Крунског Већа и
Савета.
Нису способни ни спремни да крче њиву
своје душе од корова, па како би семе добра
почињало да расте? Зар мртви и тетовирани
да просецају нови пут? Покајање би то
могло.У овој земљи више има вампира и
вампировића него свиња, више промашених
амбиција него покајника. Заветинепризивају
покајнике, призивају отварање очију за два
пута : за онај којим се иде, и за онај, којим
треба да се иде...
Зато и не очекујем да ће нови часопис, ико, ко
сада нешто тобож значи, помоћи. Помоћиће
они што скупљају жир...

(Прештампано из часописа “Трећа
Србија”,  бр. 1/ 2002, Београд. Видети
више:на четвртој страни )

________________

Оквир за разговор. Мисија –
ко ју је спречавао, и спречава

још увек? Увод

Требало би истраживати те мумије, ту
балсамирану или новију српску
бирократску књижевност и њене
актере...Не штедећи никога; критикујући
и најбоље - тамо где за то има добрих
разлога и аргумената.

наметачки комунистички
издавачки џин, подсећања,

чињенице

Шта вам говоре ове одабране странице?

....
Уз осам одабраних страница из

Сајамског каталога „Просвете“ за 1972.
годину. - понедељак, 22 јул 2013

*
Каталог је одштампан на 500 страница.
Овде се доносе првих шест и две
послдње  странице.

Сајамски каталог Просвете, 1972
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Југославије (1954);

Добрица Ћосић КОРЕНИ (роман) —
НИН-ова награда критике (1954);

Велибор Глигорић СРПСКИ
РЕАЛИСТИ (студије) — Змајева

награда (1955);
Иво Андрић ИЗАБРАНА ДЕЛА I—IV;

САБРАНА ДЕЛА I—X — Савез
књижевника Југославије и Удружење
издавачких предузећа и организација

ФНРЈ — Повеља за животно дело
(1956); Нобелова награда (1961);
Густав Крклец ЖУБОР ЖИВОТА

(избор песама) — Награда Народног
одбора града Загреба (1957);

Оскар Давичо БЕТОН И СВИЦИ
(роман) — НИН-ова награда критике

(1956);
Исидора Секулић ГОВОР И ЈЕЗИК

КУЛТУРНА СМОТРА НАРОДА (есеји)
— Награда Савеза књижевника

Југославије (1957);
Владимир Поповић ПОВЕЉА СНА И

ЈАВЕ (песме) — Награда Народнот
одбора града Загреба (1957);

Милорад Панић Суреп ФИЛИП
ВИШЊИН — ПЕСНИК БУНЕ
(студија) — Награда Удружења

књижевника Србије (1957);
Милан Богдановић СТАРИ И НОВИ

I—IV — Савез књижевника Југославије
и Удружење издавачких предузећа и
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(наставак на 4. страни)

Друкчије

Друга: Друкчија Србија

Треба  истражити шта је то прва, друга, трећа,
четврта или шеста Србија,  да би се дошло до
појмова који нешто објективније значе. Време
је да се тај често коришћен израз «друга»
замени изразом Друкчија Србија, различита
од оне какву памтимо  од пре неколико
година.И Србија би, разуме се, требало да
постане друкчија, да изражава свој
потенцијал, различитост и богатство
р а з л и ч и т о с т и . К о м у н и с т и ч к а ,
неокомунистичка, тзв  «демократска» Србија,
тобож «прогресивна», требало би да се
помери и крене према вредновању и
превредновању, али у суштинском смислу.
Кад год сам помињао другу Србију, мислио
сам на ону грађанску Србију, ону непознату,
стваралачку Србију, коју су безбожници и сви
њихови следбеници  одавно отерали са јавне
сцене и скоро из свих важнијих институција
српског друштва, мислио сам на нешто
непознато, што декларисани и прононсирани
заточници тзв. (њихове) «Друге Србије» (на
челу са Р. Константиновићем чије оде и
панегирике једном «мајстору историје», тј.
«црвеном краљу» и диктатору, труковане у
Тешићевој «Књижевној речи» и данас чувам,
као доказ о доследности и својеврсном
каријеризму), кад год сам помињао «другу
Србију», мислио сам на друкчију, неједноумну,
непознату Србију.
Друга, непозната Србија, у којој није згаснуо
жар живе традиције, него се провлачи и код
необразована човека као танка црвена нит,
песничко је и религиозно поднебље, али из
тога не треба извлачити никакве политичко -
расне програме, јер такво нешто никад добро
није донело. Традиционална култура је овде
или прецењена или сасвим потцењена, и то
није учинио народ. То су учиниле тзв. учене
главе. Најчешће професори, скрибенти,
ауторитети. Таквима никад није било јасно да
философија происходи, као Минерва из главе
Јупитерове, из поезије, религије, неугасле
живе традиције. При том увек треба рећи да
жива традиција није само фолклор, да је
сложен феномен, поготову на Балкану, и
посебно у североисточној Србији, где су као
суседи или измешано вековима живели Срби,
Власи, Цигани - да се не присећамо давне
прошлости, оне од пре два миленијума. Када
су се многи заборављени и ишчезли народи
са својим језицима и обичајима овде
измешали као карте у шпилу. Повест или
историја није ништа друго радила до мешала
карте пред неку нову партију. Потомци памте,
велика већина, то мешање карата, игре,
победе и поразе, рецке, а о било којој карти у
игри појма немају. Тиме се не бави ни
философија; тајнама се бави поезија и
религија. У ризницама живе традиције
сачувало се понешто, понеко златно зрнце. У
оријашком обичају дубочких Русаља,
Великих и малих, сачувао се редукован
спомен на елеусинске мистерије, које су овде
вероватно донели јелински рудари
испирајући злато у Пеку, и не само у Пеку.
Само биће Лепоте - хераклитовско ЈЕДНО,
КОЈЕ СЕ У СЕБИ РАЗЛИКУЈЕ, било је прво
пронађено у поезији и религији. Грци су
дочекали да процвета цвет, који је недостајао
свету. БЕСКРАЈНО - ЈЕДИНСТВЕНО.
Песнички и религиозни народ живео је са
небом и са земљом у истој љубави и
узвраћеној љубави, живео је јединствено са
елементом у којем се креће, био је по својој
природи и у себи самом јединствен, па је
вечну лепоту чини се искусио лако. Исто то
смо налазили по планинама североисточне
Србије, у кућама необразованих људи, и то
нас је од младости привлачило. Привлачили
су нас и најнезнатнији људи који живе са
небом и са земљом у истој љубави и
узвраћеној љубави. Привлачила нас је њихова
народна уметност, поезија и религија. У
суштини, привлачило нас је ПРВО ДЕТЕ
ЉУДСКЕ ЛЕПОТЕ, БОЖАНСКЕ ЛЕПОТЕ.
Уметност. (Због тога смо сањали да управо у
тим областима једнога дана саградимо Музеј
живе традиције.) Да ли ће и када бити
заснован Музеј древне културе, који би имао
истовремено и српски и панбалкански
карактер, сам Бог зна? За такво нешто
потребна су два капитала: капитал знања,
компетенције и капитал новчани.

(наставак на 10. страни)

ОБНОВА СВЕТА

Александар Лукић

Кад оду песници, и замре особен глас,
душо, а ми жалосни, а ми црни покисли
чворци останемо сами, у шта ћемо се

поуздати –
од кога учити, шта научити? 

Како без градитеља – обновити свет. 

Неће ли предели, постати безвредни?
Јабланови, зелени скакавци, црни попци

и смоква, на шта ће личити без
њихових речи,

што држаше страну лепоти. 

Кад оду песници питаће ко можда:
Куд нестадоше песници?

(наставак на 8. страни)

______________

СРПСКА ИСТОРИЈА

Небојша Васовић

Најважнији нису били ратови,
иако их је било много.
Најважније је било оно између:
крштења, свадбе, корупција,
швалерација, ракија, пензија.
Најважније нису биле границе
које су се стално померале.
Најважније је било то што сам
пливао у Ибру године 1970,
и потом играо преферанс
под тополама које више не постоје. 

(наставак на 7 страни)

Промене 

Веле: систем нас брука,
променише га у тами,
ал беда је трострука,
и прозлише се, сами. 

Веле: ствар је у циљевима,
ал мењај циљ из беса,

циљ, ко и досад, пребива
иза девет небеса. 

Веле: ствар је у средствима,
а кад су стигла средства,

стигоше скупа с њима
пљачкање и зверства. 

Дај шило за огњило,
дај права, не потребе...
А неопходно је било
најпре мењати себе.

Владимир Корнилов (1928-2002)

(наставак на 9. страни)

______

Ковиона - 
Да се никад ништа не заборави!

Ковиона - Двестогодишњи брест- запис, који
у својим годовима носи прошлост и
садашњост и будућност. И небеско-
земаљски паралелизам.Тело и душу. Када је у
српској култури и књижевности кулминирало
само тело, само један део, то је било опасно,
неприродно и погубно. Многе су
цивилизације нестајале зато што су губиле
равнотежу тела и душе. Сетимо се опет
Лазаревићевих лековитих речи:” Ићи само у
једном правцу носи катастрофу. Кад је
египћанска цивилизација била на врхунцу, рај
је био и на небу и на земљи. Тако је то било и
са осталима. Треба тражити Бога на оба
места, и једновремено. Ако је тражен и нађен
само на једном месту, катаклизма је пред
вратима...”
Ковиона - призива ону уметност која као и велике
реке делтом утиче у бескрај. Призива писце и
критичаре чија је мисао “делтоидна”.
Ковиона - зна да религија и уметност иду
заједно, да ритуална акција тражи уметнички
приказ. И дозива критичарски дух, широк, на
свим путевима, који мири све
противуречности и може да живи под свим
констелацијама...

(наставак на 15. страни)
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КЊИГА БОЉА ОД ПИЛУЛА: Ако
могу музика, мириси, кристали,
зашто не би могла да лечи и
реч?Или, барем, добра реч - она из
књиге?
Са том идејом група енглеских
интелектуалаца отворила је у
Лондону књижару специјализовану
за "библиотерапију".Књижару су
назвали Школа живота, налази се
у Блумсберију, књижевном центру
британске престонице још од
времена када је у тој четврти свој
литерарни кружок држала
Вирџинија Вулф.Међу члановима
пројекта су Ален де Ботон, писац,
Роберт Мекферлејн, професор на
универзитету Кембриџ, Софи
Хауард, кустос музеја и галерије
Т е ј т . Б и б л и о т е р а п и ј а
функционише на следећи начин:
свако ко има неки проблем (у
породици, љубави, на послу.. .)
може да дође у књижару и изложи
га неком од библиотекара. Добиће
коферчић са шест књига и
"упутство за употребу", односно
објашњење зашто баш тих шест
књига треба да прочита. За оне
који желе да оду даље са
библиотерапијом 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 несумњиво много јефтиније од
једне посете психоаналитичару.. .
(извор: В. Новости)

_____________________

ПРЕПОРУКЕ

Уз најновију књигу "Moara parasita"
Бела Тукадруза или симптоматичан
став официјелне српске књижевне

критике

Те песме, везанога стиха, објављене у
Лукићевим романима, главнина српске
књижевне критике је заобилазила, да не

употребимо адекватнији израз:
игнорисала. Осим Миодрага Мркића.

„Лирска теорија зла Мирослава Лукића
није баш чврсто уоквирена Богом,

судбином, људским злом у себи – пише
Мркић у својој књизи огледа „СЕНКЕ
ТИШИНЕ“ (Београд, 2004), поводом

Лукићевих „песама из романа“).
Његова теорија је више условљена

социјалним збивањима друге половине
20. века; стањем у уметничкој
књижевности и човеком као

друштвеним бићем. Није категоричан у
решавању проблема зла; мада се може
рећи да је у неком Богочовеку, у неком
хришћанском исходу цела ствар. Доста

је, бар имплиците еклектичан став
песника према злу. Мислим да такав

став и мора бити с обзиром на
релативност зла, условљеност, па

лирска теорија, доктрина, мора бити
еклектична. Ту је и народна религија, и
свесно и несвесно присутне доктрине
праваца упркос “вечном реализму”;

присутне и идеолошке доктрине
времена у коме песник живи. Не само

доктрине идеологија, но и пракса
живљења која је огрезла у обманама, у
блудничкој лажи “светлих будућности”

које живимо од рођења као наше
садашњости. Песник Лукић се не

ослања у лирском тумачењу зла на
слободну вољу. Више је зло тумачено

условљеношћу. Нека реално -
метафизичка дијалектика је у

Лукићевим мерама, лирским кодексима,
уставима. Зна се да су тумачења

суштине зла различита у различитим
религијама, мистикама, философијама.

“Зло није један облик Бића, већ
напросто један облик Не(бића)” „

Ова обимна књига песама везанога
стиха, потресни каталог осујећености,

посвећена је  „српском усуду / и
несрећној судбини многих Срба у 20.

веку, / а пре свега Краљевској
екселенцији, / Принцу

Престолонаследнику Александру
Карађорђевићу“.

___ Из једног писма пристиглог
недавно ...

*
....Посебност Белатукадрузовог исказа јесте
згуснуто и импресивно присуство природе,
завичаја. Сведоци смо дескрипције и екфразе
које су разбарушене, сликовите, емоционалне,
убедљиве. Све може бити Лукићева песма. И
биљни свет, и пејзажи, и птице, и топоними
завичајни, нарочито реке. Упечатљиви,
снажни, инспиративни описи, увек лоцирани
у неколико спојених стихова, са утиском
доживљености и присвојљивости, утичу на
суд да песнику припадају дескрипције и
екфразе у стиховима које читамо. Штавише,
управо у предметима и појавама о којима
песник “мора говорити”, можемо спознати
песникову припадност природи, завичају,
земљи, а не само песми. Све оно о чему
песник Лукић пева јесте и део песниковог
бића, толико колико им посвећени песник
безрезервно припада, што га и чини не само
свесног свог идентитета, већ и зависног од
земље, завичаја, природе. Ево једног примера
илустрације граничника и топонима
песниковог завичаја кроз времеплов, као и
песникове сталне затечености у њему: 

Млава, Стиг, Звижд и Браничево.
Млава и Пек. Брегови од чоје
на којима рађање сунца, или залазак,
везе ибришимом сусрете моје.
Главичица. Гроб на змијском гнезду.
Трешња дивљакуша на могили Келта. 

Природи припада и свет незаборава, и
обратно (“сећање сећањем открива\
непознату лепоту пејсажа – низ брег … се
слива … претходница потпуног сазива\\
слика, звукова, љубав, мржња, страх”).

Још једна посебност Лукићевог песничког
поступка јесте песниково стално испитивање
моћи стиха, песме и песника. То чини на више
начина и не само спорадично. Благодарећи
Белатукадрузовој ерудицији и значајном
присуству бројних светских књижевника,
сликара, вајара и филозофа, као и њиховим
наговештеним мудростима и стиховима,
песник успева да достигне метатекстуалну
значењску раван. Међу тим прозваним
личностима треба посебно издвојити Јануса
који је парадигма песниковог сагледавања
света, историје, филозофије, смисла и
опстанка. Из издвајања Јануса следи и утисак
да је завидно присуство светских митологија
и религија односно њихових сегмената која
су заједничка нашим просторима и
временима. У таквом интертекстуалном
приступу посебну помоћ издашно пружа и
цитатност која је у песми подтекст односно
контекст односно збирни палимпсест. На
пример, у краћој песми Рудници чудесни …
одлагања од четрнаест стихова затичемо
преименовану потенцијалну грчку богињу
Викторку, затим Силу Светог духа, као и
следећа два библијско-литургична цитата:
“Светиње светима”; “Они и оне што
изабраше Барабу”. Исту улогу преузимају, у
овој пригоди, спорадичне фусноте, које су,
иначе, белег Лукићевог стиховања, очите, на
пример, у његовим одабраним песмама за
период 1993 – 2003. године под насловом Las
vilajet (анонимна хроника), објављене 2010.
године. И таутолошке фигуре су допринеле
већем размаху замишљеног и планираног
семантичког наноса стиховања....

одломак из подужег текста Александра Б.
Лаковића: “ЛИЦЕ И НАЛИЧЈЕ … ПУСТЕ

ВОДЕНИЦЕ” (публикованог у “Златном
Расуденцу” : видети више: http://zlatnirasudenac.word-

press.com/2013/04/18/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0
%B5-%D0%B8-

%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1
%98%D0%B5-

%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5-
%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D1%86%D0%B5-
%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81/

Монографија о Бела Тукадрузу -
алиас Мирославу Лукићу

Миодраг Мркић
ПОСЛЕДЊА СФЕРА МИСТИКЕ

Књига о Белатукадрузу
______________

Београд:Заветине, 2013, 1. шт. издање. -
511 стр.; 24. цм.
Цена 1400,00 дин.
Прва исцрпнија монографија о богатом
стваралаштву Мирослава Лукића

*

Увод у моје
Сабране радове о

Белатукадрузу   

Ова књига, ипак, не
обухвата тумачење
целокупног опуса
Белатукадруза – то
је задатак оних који
долазе, млађих.О
Б ел а ту ка д р у з у

(алиас Мирославу Лукићу) написао сам књигe,
које су, углавном, својевремено, штампане у
академским, малим, симболичним
тиражима.  И са великим бројем
штампарских и других грешака (из Белешке о
писцу, на крају ове књиге, читалац се може
обавестити подробније о тим књигама).
Крајем лета 2012. године, напунивши 81.
годину живота, пожелео сам да све те
књиге, угледам  између истих корица,
прештампам - али отклонивши штампарске
и друге грешке, јер – чинило ми се, ако се то
не учини сада, онда – када? Тако је настала
ова књига  о Белатукадрузу (алиас Мирославу
Лукићу) или Последња сфера мистике. 
Ова књига има 9 целина, које су у већини
случајева прештампавају по хронолошком
редоследу, онако како су прелиминарно
штампане, осим прве две целине и уводног
дела.
Све у свему, највише сам текстова написао о
Белатуадрузу као песнику и уреднику
„Заветина“, читавог низа часописа, а затим
и управника комплексног „Сазвежђа
ЗАВЕТИНА“.

Децембар 2012
.                                            Миодраг Мркић

Видети више:
https://sites.google.com/site/zave-

tine2012/services

**
Александар Лукић  ВЕЛИКА ИСПРАЋУША
У спомен маестру пер Пјетру,  Библиотека

БЕЗДАНА УМЕТНОСТ Коло I, Књига 2

CIP – Каталогизација у публикацији Народна
библиотека Србије, Београд 821.163.41-31
ЛУКИЋ, Александар, 1957– 
Велика испраћуша : у спомен маестру пер
Пјетру / Александар Лукић - Београд :
Мобаров институт : Заветине, 2011
(Пожаревац : Ситограф РМ). - 222 стр. ; 21 cm.
- (Библиотека Бездана уметност ; коло 1, књ.
2)

Белешка о писцу: стр. 221-222.
ISBN 978-86-82255-11-6 COBISS.SR-ID

186113292 Цена ове књиге у књижарама је
1.200,00 динара. Поруџбина директно од
издавача телефоном +381653006950 или
мејлом belatukadruz@gmail.com износи

850,00 дин. (тврди повез) Поручиоци изван
Србије плаћају и поштански трошак. Новац
шаљу преко Western Union-а .Поручиоци из

Србије новац шаљу уобичајеном
поштанском уплатницом. 

_______

Препорука књ. критичара М.
Милановића:  Роман Александра Лукића

Маестро пер Пјетро написан после

бомбардовања 1999. са јасном асоцијацијом
на тај догађај, остао је незапажен у

књижевној критици, познат 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 истином о немилом
историјском догађају, а друга, многи 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 квалитетима припада.
Пред писцем је био тежак задатак. С једне

стране, требало је избећи грубу
ангажованост, а са друге, не допустити да
роман „склизне“ у памфлет.(1) У таквим

околностима, таленат је пресудан. Лукић је
успео да превлада и један и други изазов.

Следио је истину и није правио уступке. Из
тога је проистекао и естетски квалитет.

[1]      Сличан проблем решавао је и Достојевски
пишући роман Зли дуси. Милосав Бабовић,

Руска књижевност XIX века, Реализам, Научна
књига, Београд 1971, 338.

***

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

821.163.41-1
ЛУКИЋ, Александар, 1957 -

Кукавичлук / Александар Лукић. - Мало
Црниће: Браничевско-стишка књижевна

заједница: Библиотека
"србољуб Митић";
Београд: Удружење
књижевника Србије,
2012 (Петровац на

Млави: Стојадиновић).
- 132 стр.; 20 цм. -

("Едиција  "Стишки
књижевни круг"; књ.

17)
Тираж 300. - Белешка о
песнику: стр. 131-132.
ISBN 978-86-87003-25-

5(БСМ)
COBISS.SR-ID 192949772

Cena 500, 00 дин. 
плус поштарина

Препорука: ПОЕТИКА НАРАТИВНОСТИ
/ Миленковић, Милисав

Александар Лукић је озбиљно песничко
име, препознатљив глас у савременој

српској поезији. Романсијер и драмски
писац, преводилац и колумниста, он је пре
свега песник који се деценијама из књиге у

књигу потврђује као аутентични творац
поезије која је стекла и стиче своје место под

српским песничким небом.
Видети више:

http://principova.wordpress.com/2012/08/16/ku
kavicluk-najnovija-knjiga-pesama-aleksandra-

lukica/

****

ПЛАНЕТАРНИ Дућан ЗАВЕТИНА

Књиге се могу поручити директно од
“Заветина”.Свака поруџбина издања Заветина
изнад 30 долара или евра  подразумева и један
поклон изненађење! Када приватно лице  ван
Србије одлучи да поручи  неки наслов, књигу,
часопис или ЦД, ДВД - од ЗАВЕТИНА, треба
да нам се јави електронском поштом. У писму
треба да нам напишете које наслове желите,
колико примерака, као и на коју тачну адресу
да Вам пошаљемо књиге или часописе.Тада
ћемо Вам се ми јавити и написати Вам колико
све то кошта -  укупно: заједно са поштанским
трошковима. Новац треба послати искључиво
преко Western Uniona.  

_________________

Постоје две полазне станице, на којима возови
уметности никада не касне, са којих се
радозналац може запутити у свако доба дана
и ноћи, а то су београдске ЗАВЕТИНЕ .
Сазвежђе З, као и Зелени Дућан Заветина  је у
ствари, једна од најсигурнијих станица у
пустињама данашњице, са које можете да се
отиснете у један на први поглед замршени
нови свет, свет у настајању...

Књиге и часописи су светски новац,
вечни капитал. Потврдите ово.
Помозите. Једина прихватљива

помоћ је - за нас - увећавање светског
новца, вечног капитала

Дућан ЗАВЕТИНА

Не чезните за бесплатним књигама и часописима,
јер онда сањате о пропасти истински независних издавача!!!

ЗАВЕТИНЕ
180309 БЕОГРАД-Раковица 

Сердар Јанка Вукотића 1 / 13, СРБ 
+381653006950 

miroslav7275@gmail.com

Мобилни  Зелени 
Дућан књига и часописа

http://sites.google.com/site/zave-
tine2012
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из једног старог
ковчега…“кркалеска” (Д-дур),
“реп” (Е-дур) и “реп од репа”

Пуковник Амарилис је поседовао на стотине
тзв. пишчевих издања. Поседовао је и књигу
коју су о Мики Аласу написали чланови
свирачке дружине „Суз“ и штампали је
средином 20. века о свом трошку. Својеручно
је подвукао обичном оловком следеће редове:
… По повратку са свршеног школовања у
Паризу, Мика је у Београду отпочео  рад у
три правца, једновремено и са истим
одушевљењем: на науци, риболову и свирању.
Риболов је обављао као мајстор великог
стила, као високо музикалан, свирао је за своје
лично задовољство, најпре сам у својој кући,
али је желео да састави и “мало
друштванце”, да би свирање било
изразитије. Често је Јеленка Михаиловића
уверавао да необично воли српске народне
мелодије онако како их свирају “емпирички
свирачи” (без нота). Ради тога је залазио у
све кафане, где је свирала која дружина, да
би научио нове мелодије које није знао. Јеленко
му је најчешће правио друштво у таквим
приликама. У оно време најпознатије су биле
такве свирачке дружине “Мија Јагодинац”,
“Андалија”, “Тјокица Зајечарац”, “Јова
Јаре” и други. Што је више слушао те
дружине, то је више у њему расла жеља да
састави и своју дружину. Прилика за то
указала се за време бербе грожђа у његовом
винограду на Топчидерском Брду 1893. Берба
му је увек чинила једно од најмилијих
задовољстава, и увек ју је обављао уз
припомоћ најинтимнијих пријатеља са
којима се дружио.Кад се заврши берба,
измуља грожђе и све то смести у бачве, онда
настане вечера и весеље са свирком и песмом.

Те 1893. сваки од позваних пријатеља је
дошао на бербу са својим инструментом за
свирање.

Тада је Мика предложио да оснују засебан
оркестар и да се повремено састају код
сваког редом. Сви су одушевљено прихватили
и заветовали се да ће се увек састајати кад
мајстор Мика позове. Тако је спонтано
постало прво свирачко друштво Микино, које
се састојало од квартета и бубња. Прву
виолину, као примаш, држао је мајстор
Мика, другу виолину Коста Ј. Ђорђевић,
машински инжињер, контрабас Душан
Протић, чиновник Управе фондова, а Јеленко
Михаиловић бубањ.

У јануару 1896. Мика је своје свирачко
дртуштво “Суз” проширио у оркестар
осредње композиције са повећаним бројем
виолина и брачева, једним челом, још једним
контрабасом и другим инструментима.
Тада је оркестар имао 12 чланова. Друштво
је установило свој назив и своју славу.
Са новим члановима Мика је држао
нарочите састанке у кућама појединих
чланова ради вежбања, како би сви схватили
манир његовог свирања и његових скала,
интонација. Основни тон Микиног свирања
био је виши од основног тона ноталне музике.
Микино свирање имало је пет интонација са
овим називима:
“СУЗ” (одговара интонацији Ц-дур),
“кркалеска” (Д-дур), “дур” (Г-дур), “реп” (Е-
дур) и “реп од репа”. По првој интонацији
друштво је добило своје име.
Чланови друштва “Суз” били су стални.

Само у случају да неки члан буде премештен
из Београда, или у случају смрти кога члана -
упражњено место се попуњавало избором
новог кандидата.

Мика је примао само оног за кога он и чланови
знају : да је неоспорно поштен и честит, да
је савршен свирач, да је севдалиске природе,
да је спреман доћи на састанак у свако доба
и без поговора, кад год буде позват.

Репертоар музичке дружине “Суз” био је
врло обилан. Бројао је преко 700 мелодија
народних игара, 240 мелодија народних
песама и око 90 других народних мелодија са
целе територије Југославије. Од тог броја,
преко 300 мелодија народних игара давно су
биле већ изостављене из праксе и ниједна
свирачка дружина није их свирала, осим
Микине. То су, међутим, компликованије
композиције и ванредно пријатне и
севдалиске. Да би се и оне сачувале од
заборава, Мика је у јесен 1940. године на
молбу управе Београдског радија, са неким
члановима друштва “Суз” 15-20 дана
устопце свирао те заборављене мелодије у
студију, где су преношене на грамофонске

плоче. И кад је све већ било готово, избио је
рат и приликом бомбардовања разорењем
Београдског радија, уништене су и те
плоче!Том катастрофом и смрћу Микином
нешто касније предате су дефинитивном
забораву!
По повратку из заробљеништва, Мика је у
три маха сазивао четири последња члана на
интимне састанке за време окупације (1942).
Говорило се о обнављању друштва “Суз”,
што је он веома јако желео. Уговорено је са
новим члановима: да се први састанак нове
екипе одржи свечано, чим држава буде
ослобођена немачке окупације, и Мика је једва
чекао да се та прилика укаже….
Да би Микино друштво “Суз” имало прилике
да се одужи многобројним својим
пријатељима, који су га у току године
позивали на весеље у својим домовима, Мика
је предложио да друштво утврди један
такав дан у години када ће угостити све своје
домаћине и пријатеље, и да се тај дан
сматра као слава друштва. По препоруци
ондашњега митрополита Михаила, са којим
се Мика изближе познавао, друштво је
фиксирало дан црквенога празника Св.
апостола Филимона, 5. децембра, после
завршене бербе грожђа и кад почиње прво
отакање вина. Тако је установљена слава
друштва “Суз”.
Прослављена је први пут 1896, кад је
остварена давнашња Микина жеља да има
свој “пуни оркестар”. Поред редовне славе,
тада је установљена и “патарица”. На
славу су позивани само мушки домаћини и
пријатељи, а на патарицу они исти са свима
својим фамилијама (без деце). Слава је
одржавана утврђенога дана, а патарице
доцније; на 3-4 месеца, једнога подеснога дана
после славе.
За славу и за патарицу чињене су велике
припреме. За огроман број званица, бивало их
је по 500 и више особа, требало је спремити
добру вечеру.Ради тога је Мика са свима
сузовцима и својим момцима-аласима ишао у
лов већ на 10-15 дана пре славе, свакога дана.
Сав се лов чувао у баркама и све што се тих
дана улови, потроши се за славску вечеру,
патарице.Вечера се састојала од спремљених
разних риба, а и од других печења.
Специјалитет таквих вечера била је
нарочита “Микина аласка чорба” коју је он
сам спремао по свом рецепту, а који је био
његова добро чувана тајна. Открио ју је само
једној особи, члану породице једнога члана
друштва.
За покриће режиских трошкова, сваки је
гост био дужан да при доласку приложи у
“марамче 20 гроша готове паре” (4 динара).
Госте су за време вечере служили само
чланови друштва са својим мајстором.
Пре вечере обављало се сечење колача и мало
послужење. После вечере био је ”џумбус и
бал”.
Вечера, џумбус и бал увек су били проткани
разним друштвеним традицијама, а Мика је
нарочито полагао на то да се све друштвене
традиције стриктно изврше.
Цјеломудрија овога света. Тај назив Мика
је дао једној нарочитоју књизи, која је
установљена његовом иницијативом, а на
чијој је изради облигатно учествовало цело
друштво “Суз”, као и многобројни пријатељи
друштва и по целој земљи. Књига је била
састављена од многобројних картона, на које
су током времена лепљени разни огласи и
текстови, штампани у повременим листовима
и књигама. Међу огласима је врло често
бивало неких са текстом незгодним,
смешним, наивним, простодушним
стилизацијама, штампарским грешкама,
двосмисленим итд. На такве огласе обично
нико није обраћао пажњу. Али их је Мика
уочио, па их исецао, а доцније су то чинили и
сви чланови његовога друштва.

Исечци су распоређивани на нарочите
картоне. На тај начин је постала књига
“Цјеломудрија овога света”, која је при
крају 1940. год. имала 29 свезака великог
формата. Из те књиге читано је по
неколико картона приликом сваког
друштвеног састанка у кругу пријатеља.
Читање огласа и потребних коментара
била је дужност Јеленка Михајловића.
Та редовна тачка сваке вечеринке
изазивала је необично веселе моменте и
бучно расположење.Одржавање те тачке
имало је и једну позитивну страну, јер се
приметило да је доцније таквих огласа
бивало све мање у дневним листовима…

Б. Т.(М. Л.)

(наставак са 1. стране)

Ковиона - Да се никад ништа не
заборави!

Ковиона би се, ипак, могла догодити, већ
данас - као нови, електронски, књижевни
часопис, посвећен првенствено
непоткупљивој савременој српској
књижевној критици. Могао бих бити оснивач
и издавач таквог једног часописа, не и
уредник. (Уредник сам 4 друга књижевна
часописа.)
Ковиона - стратешко средство за презентацију
критичке литературе.Књижевни часопис, који би
се разликовао 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
књижевном критиком (тобоже), на известан
начин “наштимовани су”, како би рекао Б.
Лазаревић, у духу официјелном. Нема
часописа који би на свој начин хтео у све
тонске редове.... Све су то пристаништа нечег,
доиста, бившег. Ракић је имао свој сан -
Ковиону. Тај сан је неостварен. Тај сан се
може обистинити, изгледа, код нас, тек кад
прође сто година, углавном самоће. Тај сан
може остварити дух - који може (по Б.
Лазаревићу) - “да посети све пределе свог
духа, и других духова, и да се извије далеко
изнад себе у ове вечне ствари, и да иде у душу
свих појава и, одавде свуда, да се врати натраг
у своје лежиште, и изрази и уобличи:то је дух
који је велики и слободан, и он је тај који
залази у вечно и неминовно”.
Неко треба да направи нови пут у српској
књижевности, заиста. Постојећи часописи то
не чине. Они утабавају постојеће путеве.
Ковиона - то није само сан Ракићев, већ и
васиона, велика мисао, која пробија нови пут.
У јесен 1943. Бранку Лазаревићу се чинило
да никакве утехе нема.Присећа се Паскалових
речи:”Каква је химера човек?Каква новина,
какво чудовште, какав хаос, какав предмет
протусловља, какво чудо...” Да је безмерно
бедан човеков случај у универзуму.
“Човек ту мора да се врати на проклету Евину
јабуку, јер смо од почетка проклети и изгнани
и херувим са пламеним мачем “чува пут ка
дрвету од живота”. Свето писмо се тога
сетило; сетило се да божју кривицу пребаци
на нас и да нас, због себе, прокуне. И тако то
иде од прапочетка и тако ће то ићи до нашег
скончања. То, пак, што Бог каже у Светом
писму, нас не теши; ни нас ни Њега кога
таквог, нама за утешење, таквог створисмо.Јер
како се умирити кад је и Он, баш у самоме
Писму, тако узнемирен и тако
неутешан.Народна песма има право:”А од
Бога, од старог крвника”.
Тајна је то, Света тајна и, без ње, можда, све би
било још тајније.
Па ипак:”Чујте Бога!” Да завршим како сам и
почео ово данас, са Паскалом:”Сазнај, дакле,
какав си парадокс самоме себи. Поникни,
разуме немоћни; ћути, глупа природи...” “ 

Видети више:
http://identitet2007.blogspot.com/2008/10/kovi

ona-san-milana-rakia.html

**

ИДЕЈА О НОВОМ ДРУШТВУ СУЗ

Оснивање Новог Друштва СУЗ, удружења
грађана, које би, на известан начин наставило
путем неправедно заборављеног Друштва
“Суз” (основао га професор универзитетаа
Мика Петровић, познатији под надимком
Алас; угашено пре више од шест деценија
игром судбине), али које би у суштини било
ново друштво, ново удружење, вредно је
труда. Ту идеју су покренуле Заветине, које
већ годинама настоје да институциализују
своја плодна искуства сарадње са писцима,
уметницима, читаоцима, добротворима. Ново
Друштво СУЗ не би окупљало само писце,
сликаре, уметнике, музичаре, и друге, већ и
обичне људе, пријатеље, све оне који то желе
и који би прихватили Правила Друштва.
Заветине би, наравно, у свему томе помогле.
Колико могу;и више него што могу.Ако и ви
имате нових идеја које би окупиле један број
грађана, не само уметника, него и људи
амбициозних најразличитијих професија,
слободно нам се јавите са својим предлозима,
како бисмо направили удружење које би било
и бројно и квалитетно… Своје предлоге
можете послати  на уобичајену интернет
адресу Заветина, miroslav7275@gmail.com ,
али увек назначите да шаљете за тему Суз…

***

Група ЗАВЕТИНЕ Запис 
(Основана крајем лета 2013. у Београду)

О чланству и обавези члана Групе
ЗАВЕТИНЕ:Запис  Група ЗАВЕТИНЕ:Запис

Свако може да буде члан Групе ЗАВЕТИНА
ако су култура, поезија,уметност, музика и
филм, свет без граница, његов свет.
Пријављује се под пуним именом и
презименом, са потпуном кућном адресом.
Обавезно је, за чланове  Групе ЗАВЕТИНЕ:
Запис да наведу  уз своју интернет адресу, и
пуно име и презиме, пуну адресу, и
псеудоним (за оне чланове који желе да своје
радове публикују под псеудонимом).
Да би неко публиковао своје радове у
најширем смислу речи на локацијама
“Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ” потребно је да буде
члан Групе ЗАВЕТИНЕ:Запис – почев од  1.
новембра 2013. године. (Дотле има довољно
времена да се сви заинтересоани пријаве).
Чланство у овој Групи је бесплатно, осим ако
се чланови договоре временом да дају
чланарину и да финансирају непрофитна
уметничка издања, пре свега - поезију,есеј,
најугроженије врсте у Србији.
Чланови Групе ЗАВЕТИНЕ могу
објављивати и под псеудонимом, на
локацијама Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ,  ако то
желе и ако њихови текстови буду прихваћени
за публиковање, али – је обавезно доставити
главном уреднику право име и кућну адресу!
Чланови Групе ЗАВЕТИНЕ добијаће на
личну адресу  бесплатно “Билтен Сазвежђа
ЗАВЕТИНЕ”, као и поједина дигитална
издања Заветина.
Чланови Групе ЗАВЕТИНЕ могу установити
Касу узајамне помоћи за издавање
штампаних на папиру дела појединих
најугроженијих писаца.
Велики је број аутора који су последњих
десетак година сарађивали у  Сазвежђу
ЗАВЕТИНЕ, не учланивши се у Групу
ЗАВЕТИНЕ.  Њихове прилоге нећемо
брисати ако се не учлане у Групу ЗАВЕТИНЕ
до 1. новембра 2013, али  убудуће неће моћи
да публикују своје рукописе, прилоге, на
локацијама Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ (ако се
не учлане).
Ко не прихвата ово Правила, не може се
придружити  Групи ЗАВЕТИНЕ: Запис!
За све остало, што није јасно слободно
контактирајте најстаријег члана Групе. 
Група има 37 регистрованих чланова

Видети више:Пријава и учлањивање: 
http://zavetinein.wordpress.com/about/

****
Порука донаторима из света и Србије

Финансирамо се од продаје штампаних на
папиру издања и часописа ЗАВЕТИНА,
директних куповина од ЗАВЕТИНА, и
донација солидарности. Донације
солидарности се примају од појединаца,
индивидуа, или организација, или фондација,
које потпомажу непрофитно издаваштво,
преводилаштво и повезивање писаца
различитих националности, језика и култура.
Примамо донације како од филантропа из
Србије, тако и од свих других, са свих
континената земаљских, увек истичући на
нашим штампаним издањима, порекло
донација. Уплата се врши једноставно. -
Донатори из Србије шаљу новац уобичајеном
поштанском новчаном упутницом на адресу :
Иван Лукић, 11000 Београд, Улица Сердар
Јанка Вукотића 1/13. - Донатори из света
новац шаљу искључиво преко Western Uniona
на адресу: Miroslav Lukić, 11000 Beograd, Ser-
bia, Serdar Janko Vukotić 1/13.

Летопис ЗАВЕТИНА

Група СУЗОВЦИ. Група се оснива
да би истраживала све што је у
вези са некадашњом музичком

дружином СУЗ, и ради очувања
успомене на ренесансне српске

духове, Мике Аласа пре свих, као и
покушај  налажења у целини чувене

и смешне књиге Цјеломудрија

Да бисмо објавили вести које нам
шаљете морају бити кратке, тачне,

потписане и откуцане ћириличним или
латиничним писмом српске азбуке,

иначе бацамо... Тачније: потрудите се
да у предмету (subect) имејла прво

напишете своје презиме. Електронску
пошту нам шаљите на адресу

miroslav7275@gmail.com . Текстове
шаљите као Word dokument (. doc)
опцијом  attach a file,  у фонту Times

New Roman или Arial , откуцане
ћириличном тастатуром.

Нове књиге, часописе, обична писма
или фотографије, шаљите на адресу 

За “ЗАВЕТИНЕ+” (Мирослав
Лукић, уредник) , 180 309 Београд
Улица Сердар Јанка Вукотића 1/13 .

Немојте заборавити: Ове новине не
финансира Министарство културе, већ

филнатропи из Србије и света, зато су ово
незавоисне новине...
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ОПАЛО ЛИШЋЕ

Добит од овог Веб издања?
Није само баштенска, сезонска,

напротив!

Уместо поговора овом издању

…Опало лишће такође треба уклонити са
осетљивих изданака, траве, зимзелених
биљака и травњака јер биљке могу да иструле
због влажног лишћа. Недостатак светла
доводи до ружних смеђих флека на травњаку. 
Међутим, лишће може да буде и корисно.
Слој до 10 цм може да се остави испод дрвећа,
грмља и жбуња и на рашчишћеним лејама за
цвеће и поврће. Пожељно је да се лишће
пажљиво рапореди у леје помоћу грабуља и
покрије слојем земље тако да га не одува ветар
и да би се убрзао процес труљења. На тај
начин ће се формирати свеж и богат хумус
који ће доприноси интензивном цветању
биљака наредног пролећа. Лишће које брзо
трули, као оно са воћака и жбуња који цветају,
најпогодније је за овај процес који се зове
компостирање земљишта. Хранљиве
материје у лишћу и одсеченим гранама се
понашају као еколошко ђубриво због овог
изузетно рационалног метода употребе
велике количине лишћа. Покривач од лишћа
штити биљке од ниске температуре. Не
заборавите да на пролеће уклоните сво
преостало лишће како би биљке имале
довољно свежег ваздуха и сунчеве светлости. 
Још једна добра идеја за рециклажу лишћа је
да се направе гнезда за јежа. На овај начин
можете да допринесете заштити ових
животиња, пошто су јежеви већ постали
угрожена врста у неким европским земљама,
углавном због претераног рашчишћавања
материјала у баштама од којих би јежеви
могли да праве гнезда. 
Па зашто не направити гомилицу од лишћа и
гранчица? Ова животињица, која је активна у
сумрак и ноћу, ће вам се сигурно одужити за
то. Ларве, глисте, паукови и пужеви су на врху
јеловника овог малог помоћника у башти.
Јежеви могу да вам помогну да очистите део
баште од инсеката и буба. А пошто јежеви
баш и не маре за поврће, не треба да бринете
о лејама са засађеним воћем и поврћем. 
Стога, јесење лишће не представља само
отпад који треба да уклонимо из баште.
Напротив, уз корисне савете и трикове можете
да уштедите много новца за хумус и ђубриво
…

Видети више:
хттп://www.гардена.цом/рс/гарден-

лифе/опало-лисце-ста-урадити-с-њим/

(Наставља се…Опало лишће шта урадити
са њим?)

Б.Т. (М. Л.)
________

плебисцитарни презир
према поезији / 

Радивој Шајтинац

У раљама презира, тегоба и кашљуцања
У Србији је на снази прећутни ни мало
мистични плебисцитарни презир према
поезији, издавачи хомогнизују свој
анимозитет према поезији као жанру,
третирају га с једне стране тржишно и
комерцијално, а с друге стране априорно
некомпетентно - предочава књижевник
Радивој Шајтинац из Зрењанина.
Он указује да је у “издавачким казаматима”
рукопис његове најновија збирка поезије “Зло
цвећа”, чамио три године, исто колико је и
настајао, све док се у “васељенском центру за
прихват поезије” у едицији “Браничево”,
Центра за културу Пожаревац, коју уређује
песник Александар Лукић, није нашао између
корица.
- Ова збирка као да је делила судбину
глобалне конструкције - лик с рукописом
поезије налик је лику с мртворођенчетом крај
контејнера. Морбидно, наравно, али и тачно,
непорециво. С друге стране, проза која болује
од препотентне акрибијске аутистичности
или логорејске препотенције пролази и као
роба и као културна чињеница - каже
Шајтинац.
Плодни банатски писац вели да нема снаге
више ни да се спори у дијалозима, нити да у
себи твори тешко излечиву резигнацију
убеђујући чиновнике да је потребно време и
респектабилна концентрација и за писање
песничке књиге, а не само водитељско,
пророчанско, квазирокерско или историјско,

постфилозофско и традиционалистичко
епиковање.

- Овде се песничке збирке и даље третирају
као скупљене песмице, што понекад можда и
бива, али не бива ни оно преварантско
препакирање из једног до другог мувања типа
- нове и старе песме. Сем ако нису у питању
“јубилеји предела” и “манифестације
споменика”. Урађено је много на огађивању
поезије од њене квалитетне рецепције и
критичке артикулације. Универзитет није за
ових неколико деценија створио нову
херменеутичку праксу, нити неко хвале
вредно име тумача и (ре)креативног праћења
песништва, па се све то и даље допрема из
полумрака тамо где се методолошком,
научном смислу, преплићу аподиктичност и
неинвентивност, архивирање кодова и
дијагноза - указује наш саговорник....

Видети више:
У раљама презира, тегоба и кашљуцања
:http://www.dnevnik.rs/kultura/u-raljama-
prezira-tegoba-i-kasljucanja

_________

(Заветине, бр. 5-14/ 2000, Београд)

Уводник једног од првих бројева
часописа ЗАВЕТИНЕ

ПЕСМА ИСТОЧНИКУ

На источник, на извор
ниједна река се не враћа

до у виду облака.
На источник, на извор
ниједан пут се не враћа

до у виду чежње.
О, путе и реко, облаче и чежњо,

шта ћу бити када се будем вратио
на источник, на извор?

Бићу ли чежња онда? Бићу ли облак?
Лућијан БЛАГА (1895 - 1961)

Превео са румунског Ратомир Марковић

ЧИТАОЦУ

Од Васкрсенија објављиваће се двонедељне
или месечне свеске под заједничким
насловом  ЗАВЕТИНЕ, све до Петровог
поста. Свеске су наставак "Годишњака"
Заветина (излазио до 1997. године). Свеске
почињу да излазе у најгорим издавачким и
другим околностима, без новчане помоћи ма
ког мецене (инвеститора).
Две ствари  ће имати овде најповлашћенији
простор : Нова митологија,  књижевност
истинита. Књижевност која се не може
фалсификовати. Која има само два циља :
Истину и Лепоту. Истину која није ништа
друго до истина, која је баш зато ( Хаксли је то
знао) - антиприродна, апстракција, на њу
ништа не личи што је из правог света.
Природа зрачи лепотом. "У природи се веома
много ствари страних ствари меша са битном
истином. То је разлог што уметност тако
понесе човека - то што се она не моче
фалсификовати и далеко је од
несуштаствености правог живота."
Колико у данашњим часописима има ствари
које су  у директној вези са битном истином?
Лепотом?
Магла, прашина, дим, струготина, лутке...
Нешто много горе од базара и куплераја.
Права оргија књижевних надуваних балона,
који и не слуте колико је узбудљивија
најобичнија порнографија!...
Кулисе, кулисе, кулисе!Српска књижевност
већ деценијама тавори у кулисама, иза кулиса,
у близини кулиса. Она долази у шињелу
анахронизама, налик на велико Потемкиново
село, у чијој  изградњи и  подизању учествује
већина  часописа...Ех, колико је оних који
праве те часописе и оних који сарађују у
њима, који су се толико литераризовали,
замислили себе као хероје читавог низа дела
које су сами замислили : и шта?
Најпогрешнији и наопак начин
супростављања свету, чак и самом себи. Јер
задатак живог човека и живог часописа,
наравно, није да апстрахује себе, него да
живи!
Све је у сенци  трговине, политике и донекле
религије - најпрљавијих ствари... Неизрециво
је шта се све објављује  као уметност! Вечни
и непролазни позив уметности је да даје све
чисто. Сви  часописи  као да су мртви, или
на издисају, барем они које  читамо
последњих десетак, двадесетак, па и
педесетак година.

Ако још неки и излазе, то је с мене па на
уштап, и тамо више не сарађују живи људи,
него мртви, авети. Па кад је већ тако, господо,
има ли смисла куповати и читати такве
ствари? (Не умем да разговарам са мртвим,
осим, понекад, у сну... Ако већ треба да читам
мртве или угушене часописе, онда радије ,
повремено, ХХ ВЕК.)
Познавао сам не једног уредника часописа, и
многе писце, и сви су штампали своје и
рукописе  пријатеља, углавном о туђем руву
или круву...Никада нису штампали
непријатеље, како овде радо називају
независне духове, слободне стрелце и људе
друкчијег мишљења и сензибилитета. Треба
ли жалити због тога?
Мртви су часописи, мртав је књижевни
живот, мртва је  литература. Мртви су
критичари и критика. Све је мртвосано.
Многи писци су се помирили са тим, лепо
умрли, нестали ко ноћни духови. Ишчезли су
без трага и гласа и они уредници који су  умели
да окупе стотинак сарадника. Зато више
нема  живих часописа. Нико нема ни петље,
а нити може да одреши кесу  да би поплочао
пут према књижевној слави незахвалника.
Бастион официјелне литературе и критике
успављује. Поникао у близинама власти, он се
увек размножавао ванкњижевним
"оплођавањима" : Псудохијерархијама,
псеудоканонизацијама, псеудоантологијама
Наравно да би било добро да постоји неки,
макар један жив часопис у којем би један, два
или десет писаца могли да се сретну са
њиховим евентуалним читаоцима. И
читаоци су почели да испаравају... Сви су
заборавили где је почињало све, па и слава.
Часописи су били понекада дивни сусрети, и
кад су престали да то буду, кад је нестало
радости и наде, и часописи су полако
нестали... Сви су заборавили све, па и на
Достојевског и његовог ГРАЂАНИНА, или  на
Розанова  и  часопис који је сам издавао,
уређивао и испуњавао својим  текстовима
(Апокалипса  нашег времена)...
Ја нисам. И данас, по ко зна који пут,
прелиставам Пишчеве дневнике
Достојевског  и  белешке Розанова.
"(...) Нема сумње да је дубока основа свега
што се сада збива у томе, што су се у целом
европском, па тако и у руском човечанству
створиле колосалне провалије у ранијем
хришћанству; и у те провалије руши се све :
престоли, класе, сталежи, рад, богатства.
Сви су уздрмани. Сви пропадају, све пропада.
Али, све се то  стропоштава у празнину
душе, лишене древне садржине..."
Тако пише Розанов, крајем 1918. године.
Осамдесет и нешто година касније још увек
се копрцамо у "колосалним провалијама". Све
је отишло доврага, "пресечено", пропало. 
Јављамо се из амбиса ("колосалних
провалија"), надајући се да ће наш глас
допрети до  ретких и можда   сличних -  људи
пуних  душа, испуњених  древном садржином.
Оглашавамо се из провалије пуне "људи који
у ствари не знају шта желе рећи, али који
имају јаку потребу да пишу.
Шта се догађа? Пише се оно што пролази,
оно што не кошта ништа и што нема
никакве тежине. Али се ови претходни
изрази замењују јачим речима, мењају се,
усавршавају.
Сва снага се користи у тим замењивањима :
пење се до необичних  "лепота"..."
Тако је Пол Валери описао Књижевност.
Инсистирајући  да "систем"  "замењивања"
"буде организован"...
"Морал" овог творца (он се није позабавио
тиме " да изгради један "),  допушта чињење
сваког зла "које желимо, под изричитим
условом да смо га јасно желели и предвидели
као зло, уопште се не штедећи од сазнања,
пошто брижљиво сиђемо у своју личност, у
своје вероватне последице, у добро које
желимо да извучемо одатле - и сматрати као
апсолутно забрањену сваку пукотину за
кајање, све оно што би учинило да побљујем
своју прошлост и што би упрљало данашњи
дан - сутрададан.
Чини што год желиш уколико можеш да
поднесеш неограничено. Свет вреди тек у
својим крајностима и траје тек захваљујући
средствима. Он вреди тек кроз ултра и траје
кроз умерености.
Покажи у једној реченици њен блесак, њен
одговор, њено ништавило, њене темеље..."
Свеске призивају праве писце и слободе; оне
ће да излазе као мале књиге. Без потпоре,
инвеститора и спонзора. Могу у њима да
сарађују сви они чије су мисли изванредно
бистре и којима забава није једина намера. Од
девет до сто девет година...

**
Прештампавамо, овде, овај уводник, који
ништа није изгубио на актуелности - ни
после пуне једне деценије! Можда баш
због тога? Може бити и сутра подстицај
онима који већ долазе - дошли су!!

____________

Калин Власије

СТИГЛА ЈЕ ПРОШЛОСТ

"Стигла је прошлост" - јекнуше 
слова; у сваком слову
по једна лог а у сваком
логу по једно сунце скровито.
Сви би хтели да зраче у вечности.
Видиш : улоге попут неких кућа
напуштених.
Постојало је некада једно ја очарано
психом неког јутра
када је све такнуто
бивало урлик и бол.
Звали су нас прецизни гласови а
без гравитације.
Видиш : нестварно осећање каквог
радио - пријемника, неког светлуцавог
јежа.
Када је лишће почело да нуди

дану решења, поново
измислисмо живот.

Превод са румунског : 
Марија Мутић, Миљурко Вукадиновић

Белешка о  о аутору :  
Калин Власије ( Калин Власие, 1953.) ,

румунски песник, есејист, новинар, издавач на
универзитету у Букурешту.. Дипломирао је на

групи за педагогију и француски језик. Оснивач
ље "круга понедеЉком" (1977) на  Филолошком
факултету. Као новинар дебитује 1971. године у
листу "Арђеш", који је водио угледни румунски
песник Георге Томазеу. Издавачки се оглашава

1981. плакетом стихова "Неуронија" у
"Библиотеци АРЂЕШ", бр. 2, која је љу "Свеску

Албатроса" ( 1980 - 1981) ( Изд. кућа "Албатрос",
1981). Сарађивао је као песник и есејиста у

најзначајнијим листовима у  Румунији. Сада је
директор "ПАРАЛЕЛА 45"  - издавачке куће,

једне од најугледнијих у Румунији која посебну
пажњу посвећује стваралаштву аутора 80 - тих и

90 - тих година (избори, критичка издања,
антологије, двојезична и издања на страним

језицима, студије, тумачења и слично). Члан је
Удружења књижевника Румуније и један од
оснивача (сада и потпреседник) Удружења

професионалних писаца Румуније АСПРО.

__________

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

У току је припрема броја 2. часописа
“ЗАВЕТИНЕ+”
То ће бити последњи број у 2013. години,
штампан и на папиру, формата таблоида
("Политике"). Надамо се да ће изаћи пре
средине децембра 2013. Прикупио сам 3/5
новца потребног за штампање овог броја. У
овој земљи у којој се штампа уз помоћ
друштва,заједнице, државе преко 500 листова
и часописа, "Заветине" су "сироче", тј. не
добијају никакву новчану помоћ. Позивамо
све оне који су у могућности да нам помогну
да штампамо како следећи број, тако и оне
бројеве који следе у следећој 2014. години.
Новац се према могућностима пријатеља
шаље директно уреднику поштанском
упутницом ( ово важи за све оне који живе у
Србији), сви остали, изван земље новац могу
послати према својим могућностима преко
WESTERN UNIONA. - За све непознанице и
нејасноће, обратити се директно уреднику
путем интернет поште, видети интернет
адресу, телефон одмах испод...

 ЕКСКЛУЗИВНО

ЗАВЕТИНЕ+, излазе повремено
(најмање) 4 пута годишње * Годишња

претплата за Србију 2000 дин.* За претплатнике
из Европе 40 evra * За претплатнике из Америке
50 dolara. Одговорни уредник Бела Тукадруз
miroslav7275@gmail.com * Заменик уредника
Александар Лукић. - Издавач Сазвежђе
ЗАВЕТИНE Београд (Мирослав Лукић ).
Адреса 180 309 Београд Улица Сердар Јанка
Вукотића 1/13 tel.+381653006950. - Овај број је
припремио Бела Тукадруз, а уредио Александар
Лукић. Рукописи се не враћају.  Прилози  се  хоноришу
према могућностима“Заветина”...Секретар
редакције др Димитрије Лукић


