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стооке васељенске новине будућности
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.)

ACCCCC

CDCCC

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-radivojsajtinac/

*
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/oraskemagle-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/
*

7

новине друге српске ренесансе

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.wordpress.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.wordpress.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.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5/
**
ОТКРИЋЕ
Балкану?)

АКВАДУКТА

(можда

јединог

на

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/#comments

**
ДУХ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
„БРАНИЧЕВО“ јесењи број

–

ЧАСОПИС

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.wordpress.com/2012/07/31/%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2
%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8
%D1%81-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/
*
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
НУМИЗМАТИКОМ

БАВЕЋИ

СЕ

(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?
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– „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/blogpost.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-lekariopet-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 ranijim 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%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/
**
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/nikolatesla-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/slucajzanke-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.wordpress.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.wordpress.com/2012/08/02/%D1%98-%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%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
„РАМУРИ" ПОЕЗИЈА ИГОРА РЕМСА

ЧАСОПИСУ

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/blogpost.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
ДНЕВНИКА 17. септембар 1943.

НЕОБЈАВЉЕНОГ

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.wordpress.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 /
нова страница

покренута

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
Томашевић

:

BASIC

ТОМАШЕВИЋ

/

Бошко

(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.wordpress.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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%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B/
*

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

Штампана верзија књижевног часописа "БРАНИЧЕВО"
1-4/2012 исцрпена је почетком лета ове године.
Дигиталну верзију, овде, могу преузети сви они наши
пријатељи широм Србије и република бивше Југославије,
али и Европе и осталих континената, који нису стигли да
купе штампану верзију. Ова дигитална верзија у свему је
адекватна штампаној. Часопис ће овде моћи да се
преузима све до краја 2012. Коментаре, након читања,
можете записивати овде, такође.
Овде (Бев сајт часописа ТАЛОГ, алманах за
живу традицију, књижевност и алхемију) :
https://sites.google.com/site/balkanskisindrom/andeo-salampom/branicevobroj1-42012januar-jun2012#
**
АЛТЕРНАТИВНА ИСТОРИЈА: Заштита од чини,
враџбина и магије - православна молитва против
магијског дејства духова
.... Духовна заштита од чини, враџбина, беле и црне
магије, и средства против магијског дејства духова и
демона
Од памтивека је народ веровао у бацање чини и
враџбина, у урокљиве очи и штетне симболе, гатаре и
врачаре. До дана данашњег то паганско мишљење, и
што је још тужније, та магијска пракса бацање чини и
врачања, било бела или црна магија, одржала се у
веровању и делању људи свих узраста и сталежа на овим
просторима, а и шире. Некада су се тим проблемима, пре
свега психолошким, бавили само свештеници, док данас
имају помоћ и у лекарима, психијатрима и психолозима,
за решавање насталих психичких поремећаја
Видети више :
http://alternativnaistorija.blogspot.com/
*

Београдски меридијан: БЕОГРАД /Зоран М:
МАНДИЋ
Душановом кроз Земун
Старим Београдом до
Гандијеве тринест
кривуда пут испод звезда
расоквирених у дијалогу са
Теслом о
немогућности преноса
допаљивости слике испод адресе
Кафане Пролеће на
Топличином венцу
Овде смо Душан Мандић и
његов имењак Ћурковић звани Ћале
смишљали карактр испада ако се
поведе реч о поезији
Рачунали су на моје мишљење …..

Видети више:
http://identitet2007.blogspot.com/2012/08/blogpost_8.html ,

*
Покренута
је
Библиотека
српска
књижевност: Заветине, нова библиотека
„Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ“. Видети ише: http://antologijaol.wordpress.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB
%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2
%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
*
Сазвежђе ЗАВЕТИНЕ је средином лета 2012.
године, идући у сусрет 30 -
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годишњици постојања Заветина (2013), отворило
ЗЕЛЕНУ КЊИЖАРУ - мобилни планетрани интернет
Дућан Сазвежђа на следећој интернет адреси.
https://sites.google.com/site/zavetine2012/
Преко овог Дућана се могу наручити актуелна и стара
издања Заветина, као из места по Србији, тако и са
најудаљенијих тачака других ваневропских континената.
Уверите се и сами.
Видети више:
https://sites.google.com/site/zavetine2012/services ,
https://sites.google.com/site/zavetine2012/contact-us ,

*
КАКО СЕ РЕШИТИ ПОКОЈНИКА / Александар
Лукић

У српским селима, те тако и у овим, који се тичу
браничевског региона, сахрана покојника, представља
догађај од посебног значаја. Сахрана драгих особа по
неписаном правилу протиче у несвакидашњој
напрегнутости, да се последње почасти морају обавити у
журби, „на врат, на нос“, што би се казало „помоћу
штапа и канапа“. Сахрањивање покојника, (претрајава
на исти, рудиментаран начин двестотине година уназад)
претварајући последње почасти у ноћну мору
(чињеницом да тело покојника, бива изложено у
просторијама сеоских домаћинстава) због непостојања
адекватних услова - пристојних капела, трпезарија за
подушје …
Видети више:
http://antologijaol.wordpress.com/%D0%B1%D0%B8%D0
%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0
%BA%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2
%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BA
%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0
%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BB/ ,

*
(Препоручено) СРПСКА ГРАЂАНСКА ПОЕЗИЈА У
ДРУГОЈ КЊИЗИ СЕОБА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ /
Мирјана Д. Стефановић
Милошу Црњанском најблискије наше столеће био је
XВИИИ век.Подоста је истраживано о том како је
користио архивску грађу и Мемоаре Симеона Пишчевића
за своје дело.
У Сеобама , је, потом, уочено и присуство граничарске
епике (…), али и других песничких извора(….).
Атмосфери Друге књиге сеоба, чини ми се, доприноси
управо присуство стихова српске грађанске поезије....

Видети више:
http://antologijaol.wordpress.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%B
B%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D
0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%
81%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%83-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%98%D0%BA%D1%9A%D0%B8/ ,

*
Одабрано
Јагличића

из

књиге

"Поседи",

Требиње

Владимира

Дивим се олеандру. И то је све што чиним.
Седим на челопеку насред хотелске баште.
За шта друго и друкче – сад ми недоста маште
јер све је домаштано умом једним-јединим,
а било би и одвећ, овако рано, наште,
да паметујем и да мисли гомилам таште.

21

новине друге српске ренесансе

Ваздуше, чудим ти се што пролазиш кроз мене,
кроз ту болесну цркву дрхтуравих органа.
Можда још не доучих, не видех сврху плана?!
Што ли са собом мешаш крв јурнулу у вене
док разгони од смрти страх спомен прошлих дана?
Здереш ли покорицу – оживи сушта рана ….
Видети више:
http://trgovcisvetloscu.wordpress.com/slovenska-barakasajtinac/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%
D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC
%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%98/ ,

*
Проветравање критичарских ложа, Тајна, изабрано,
превођење на друге језике дела српских писаца . Две
песме Радивоја Шајтинца

МЕКА ДУША ТВРДИ СКАЗ Ослепео онај који нас је
посматрао Оглувео онај који нас је слушао, Залутао онај
који нас је пратио Огладнио онај који нас је хранио
Ожеднио онај који нас је појио И то Један исти Један ….
Видети више:
http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/08/11/dve-pesmeradivoja-sajtinca/ ,

*
КАКО ДА ПАМЕТ ПОСТАНЕ ОРГАНИЗОВАНИЈА ОД
ГЛУОСТИ ИЛИ Случај Наташе Пејин

Колико је расутих и неорганизованих, неповезаних, не
само по Србији, него и по Европи, и читавом свету ,
српских пчелица по свету?
Зашто су бумбари и трутови и глупост , по правилу,
много боље организованији од пчелица радилица?
Незнаних и малих, српских пчелица широм ове планете?
Зашто је српска глупост организованија од српске
памети? Врло радо ћемо публиковати, убудуће, критичке
текстове на ову тему, али засноване на правим
аргументима! Госпођа Наташа Пејин није једина ни прва,
која је проговорила на отворен начин о нечему што је
рак- рана српског друштва, културе и државе, у крајњем
случају : српског човека, ма где он био.
Погледајте, више него инспиративну грађу!
„Наша књижевност је богата, имамо јако велики фонд
превода на француски језик, оно што ретко ко у Србији
зна од људи који се баве културном политиком Србија на
француском језику поседује фонд који је по обиму и
квалитету трећи по реду, после Русије и Пољске“, каже
наша саговорница, власник издавачке куће за промоцију
српске књижевности и литературе о Србији и Србима у
франкофонском свету
(Н. Пејин)
Видети више:
http://principova.wordpress.com/%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4
%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D
0%B5/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D
0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0/ ,

**
(Ћутање) КРИК ПРОТИВ ОДЛАСКА БАНАТА У
НЕПОСТОЈАЊЕ / Песме Радивоја Шајтинца

Јер преостају само обецани руски гас испод,успомена
на азур бивсим морем послата небесима и стари
замкови за болесне од зивота
ПЕСМА ЗА СВЕТУ ЛЕДИНУ

Видети више:
http://cjutanje.blogspot.com/2012/08/krik-protiv-odlaskabanata-u.html
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*
IN EXTREMIS / Слободан Бранковић
Од свега
Кад остану речи само
Ти који их одвећ напушташ
Још би да их премешташ
Боља места да им тражиш
Где би која
Ти си тај
Који бираш
Коју хоћу
Коју нећу
Док не ућутиш
Без иједне
На крају

Видети више:
http://krmikovac.wordpress.com/2012/08/12/in-extremis%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE
%D0%B2%D0%B8%D1%9B/ ,
*
ГОСТ / Бранка Војиновић Јегдић

Из пропреатног писма : Бранке Војиновић Јегдић
Поштовани Мирославе,
ове пјесме шаљем као знак мог великог саосјећања са
господином Слободаном Бранковићем и надам се да би
му улиле снагу у даљњој борби.Ја сам водила неколике
тешке битке и спасење нађох у поезији.У мојим пјесмама
је лако открити које су биле моје борбе и ја сам
проговорила о њима у нади да ће некоме бити
ослонац.Иначе су оне (….) у збирци која је у припреми.
Уз жељу за оправак господину Слободану и Вас,
Мирославе, срдачно поздрављам.
Бранка
Видети више:
http://70653dotcom.wordpress.com/2012/08/13/%D0%B3
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%BE
%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D1%98%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D1%9B/
,
*
ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ Лист ЗАВЕТИНА:Едиција
БЕЗДАНА УМЕТНОСТ

Васељена?
Недавно смо скренули пажњу, поводом случаја једне
госпође, питајући се зашто је глупост, првенствено код
нас Срба, али и код неких других, организованија од
памети? Колико је наших паметних људи, вредних пчела,
уметника уопште, живих и мртвих - потиснуто - стихијом
и глупошћу? Узмите само случај "васељене" ТОДОР какав уметник, какав иноватор, каква доследност и
креативност - а колико овог сликара има у јавности?
Тодор није једини; он је можда имао и мало уметничке
среће, ако смемо да кажемо; а колико је тек српских
писаца, живих или мртвих, који су глупошћу и таласом
стихије - потиснути, од својих читалаца на српском, од
света уопште, превођења, јер тамо у неким амбасадама
српским по свету или културним центрима, не седе
паметни, најједноставније речено?Тодор је, не зам да ли
се сећате, покренуо своје Васељенске новине Тодорове
од којих је изашао пре меного година само један једини
број у скромном библиофилском броју пртимерака? Али
Тодор није био једини ни усамљен. Сетите се напора
архитекте Машића, као независног издавача; или, ако
одете мало даље и дубље у прошлост, на почетак 20.
века, сетите се да је Бора Станковић свој изврсни роман
Нечиста крв објавио о свом трошку, као пишчево
издање. Говорио сам да постоји друкчија Србија, она
непозната, у којој су два доминантна лика, сељакбрђанин и уметник; али некако то се није прихватало за
српску јавност, зато што су такву јавност формирали и
стварали невасељенски типови људи, бирократе, они
што воле своју кочоперност и блискост власти (свакој
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власти) (свуда их има, па и у најзначајнијим српским
културним институцијама, где доводе већ деценијама
само себи сличне!!). Упозоравао сам да симболи Србије
нису опанак и во, топ и ракија, већ пре труба, гавран,
вир или круг - васељена српска....
Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0
%D0%BA%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7
%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/
**
ОГЛЕДАЛО ЈЕДНЕ ЕПОХЕ / Владимир Јагличић

Роман „Бувљак“ Здравка Крстановића је огледало
једне епохе. Епоха се пречишћује на бувљој пијаци, тамо
се она рециклира, тамо се нуди будзашто оно што је, до
јуче, вредело улудо трошених живота наших читавих
нараштаја. Негдашњу моћ и плаћену глупост бувљак
данас узвраћа са поругом – као јефтину бижутерију која
се, предуго, представљала драгим каменом. Скрајнути
људи – шверцери, дилери, препродавци, губитници,
избеглице, бескућници – сада одређују праву цену ономе
што је до јуче одређивало њихове животе...
Видети више:
http://tajna2012.wordpress.com/o/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD
%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%99%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE-%D0%B6/
*
ОРФЕЈ РЕЦЕНЗЕНТ / Бошко Томашевић

У књизи Комадање Орфеја Ихаб Хасан (И. Хассан)
износи мишљење да "модерни Орфеј свира на лири без
струна". Митски Ор¬феј води до књижевности која ће
доћи. Писање поништава звук а ти¬шина писања
конвертира у питагорејски жанр без обала. Певање се
премешта у говор, говор у ћутање. Свирач на Аполоновој
лири, грчки протопоета Орфеј, песмом "вређа живот на
неки скривени изворни начин" (И. Хасан). Орфеј који се
окренуо изгубио је од тог тренутка заувек глас и да није
скончао тако како је скончао извесно је да би почео да
пише. "За ситуацију литературе нема јаче слике", каже
Петер Слотердијк, "од оне нестрпљивог певача Орфеја,
који са једном скоро живом покојницом за леђима путује
кроз зону смрти у сусрет дану". Орфеј не треба да се
окрене за обје¬ктом своје жудње, али ситуација Орфеја
је да он то пре свега не може. Орфејева дионизијска
грешка води беструном искушењу где се дотичу битак и
ништавило ....
Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/o/orfejrecenzent-bosko-tomasevic/
*
ИЗ ЈЕДНОГ ЈОШ УВЕК АКТУЕЛНОГ ИНТЕРВЈУА
Александра Лукића

БОРБА: Имате ли за неке и речи хвале?Александар
Лукић: Овде нико не заслужује честити комплимент.
Издавачи су се срозали до врага. Савремена српска
књижевност, поезија, проза, есејистика, тзв. критика –
то је позориште апсурда. Причати о уметничкој и
небеској нацији, сасвим анонимној на небу и још
непознатијој у свету посао је за домаће пауке. Савремена
српска књижевност је као човек испод ормана. Пуна је
књижевника и фарисеја, (.....)
преко PAROHIJSKI DUH SRPSKE KNJIŽEVNOSTI /
Aleksandar Lukić.

*
"Сети се човече, да прах си само" / Слободан
Бранковић
Неко не би ни спустио слушалицу
Кад би чуо како ће у мукама отићи.
Шта би то променило у последњем налазу,
Који је управо стигао, такав какав је?
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Узалудни позиви, уобичајено сажаљење,
Па није ваљда, јао, куку, ух, Боже, несрећник...
На крају слегање рамена пред судбином.
Овако: не попустити као човек коме спаса нема.
Гура на житу, шапућу забезекнути,
Тако је пажљив да ни зрно не проспе…
Видети више:
http://70653dotcom.wordpress.com/2012/08/14/%D1%81
%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
%D0%B0/ ,

*
ПОЕЗИЈА КАО ПУТ СЕЋАЊА НА МЕТАФИЗИКУ /
Бошко Томашевић

Из рукописа ЕСЕЈИ О ПЕСНИШТВУ На крају своје
књиге Увод у филозофско мишљење (Еинфüхрунг ин дас
пхилосопхисцхе Денкен, 1975) у којој се бавио
разјашњавањем главних одредјења философије КарлХајнц Фолкман ...
Видети више:
https://sites.google.com/site/zavetinevirtuelnimuzej/

*
ЕСЕЈ О ПОЕТИЦИ
(Контрапоетика)

/

Бошко

Томашевић

Поетика је верзија песништва, његово тумачење. Али
поетика као верзија песништва у свом најширем значењу
такоде је верзија је¬зика као оне суштине кроз коју се
човеку до светљења доводи бив¬ствовање бивствујућег,
Ако је песништво готово увек помало из¬ван језика,
поетика је у класичном њезином одредјењу увек у
јези¬ку, у појму, у дискурсу, у једној посве природној
самосвести тога о чему говори. Поетика је грана
философије. Она је то управо од сво¬га почетка, то јест
она је то још у време настанка Платонове Политеиа
(Држава) и Аристотелове Пери поетикес.Овај осеј о
поетици започињемо да пишемо са становишта ње¬зине
одбране али и са становишта критике и негације њезине
функције у оквирима онога чему је ...
Видети више:
https://sites.google.com/site/zavetinevirtuelnimuzej/
*
ОДАБРАНО
Личност: Михајло Митровић, архитекта
Квадрати који прождиру уметност

Који правац је заменио соцреалистички на нашим
просторима и какви егзистирају уопште у свету?
Ми данас праваца више немамо. Завршено је са
класичним стиловима и појављују се сада неки термини
који имају своје заговорнике и опоненте, и још увек је
главни модерна, и ван тога ништа. Постоји један који је
везан за модерну архитектуру, није широко прихваћен,
али је један од озбиљних стилских праваца брутализам,
као последњи. Он се врло ретко у нашој средини
користи, али је врло значајна светска тема. Има и таквих
у којима су куће криве, овакве и онакве, а не можете то
под неки стил да подведете и такве егзибиције у
архитектури постају већ смешне.....
Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%
D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/ ,
*

„Васељенске новине“: ПАПИР ТРПИ СВЕ : О
ВЕСНИ РОГАНОВИЋ ОПЕТ : Да ли је овај текст о
Весни Рогановић, објављен пре неколико година,
бајат? Или је и данас, и после свега, и те како
актуелан?Просудите својом главом.

Бетонирање Политике, према коментару Николе
Малбашког (уторак, 24. новембар 2009, Нова српска
политичка мисао)
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Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%81%D0
%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0/%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D
0%B8%D1%9B-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82/

*
КОГИТО КЛУБ : Развејавање илузија: Доручак у
носталгичном пејсажу (1972)

.... Аничић је отишао да живи у Париз, као сликар
(са породицом). Последњи пут сам га видео пре више од
десетак година, када је излагао неколико огромних слика
- распећа у Београду. Аничић је, као сликар, схватио
много боље време у коме живи, насликао је један Титов
портрет,2 за који је на конкурсу у Тузли, чини
ми се, добио неку од награда... Аничића је,
седамдесетих година, на вашару у Кучеву, приводила
месна полиција (као мог госта - не само због браде, коју
је носио, верујем). После тога, Аничић никада више није
дошао у наш дом у госте...Некако после тога смо, чини
ми се, престали и да се виђамо ...
видети више: https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/iluzije-i-razvejavane-iluzija/dorucakunostalgicnompejsazu1972
**
"Кукавичлук" Александра Лукића.

најновија

књига

песама

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. Већ својом првом књигом У ВАГОНУ РОЗАНОВА
најавио је своје несвакидашње и оригинално
стваралаштво, што је изборило угледну Бранкову
награду. Потом су следиле песничке књиге ОСНИВАЧ
ПОДЗЕМНЕ ПРЕСТОНИЦЕ, ЕВРОПА, БРОД ЛУДАКА,
ЛЕГЕНДЕ О РАМОНДАМА И РУЖИЧАСТОМ ПЕСКУ
МЕСЕЧЕВОГ СМАКНУЋА, У ДОЛИНИ ЗИДОВА, ЈАСПИС, НЕ
СПОМИЊИ ЂАВОЛА са добијеном наградом „Раде
Драинац“ за 2010., и САВРЕМЕНИ УШКОПЉЕНИЦИ.
Књига у вашим рукама именована је као
КУКАВИЧЛУК, што је изазовно поигравање са смислом и
самим поетским чином, али у чијем значењу лежи и
својеврсна морална и хуманистичка замка. Песме су
сложене у два циклуса: БРЕГУНИЦЕ и ДРУГИ ЖИВОТ.
Ово је десета песничка књига Александра
Лукића и она долази као (не) закаснели одјек на догађаје
и време последње деценије XX века у већини песама,
мада има и оних које су ближе једној сетно, само
понекад и опорој,....
Видети више:
http://principova.wordpress.com/2012/08/16/kukavicluknajnovija-knjiga-pesama-aleksandra-lukica/
*

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
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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...

Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D
0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/%D0%B4%D1%80%D1%
83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D
1%82%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D
0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83/ ,

*
КУЋА / Благоје Свркота

Меркур, Венера, Марс голим оком
У срж костију дирају и немам мира
Кад се сабира сећање на тужне дане
Кад смо једва чекали да сване
И да видимо које ћемо да видамо ране

Видети више:
http://bermetiardelija.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
,
*
КАФА У ПЕПЕЛУ ЦАРСТВА / Бела Tукадруз

Да "У махалама историје има слатке шире", како вели
један од највећих живих песника Румуније и значајан
европски песник, Мирча Динеску, и да је у њима "цар /
нека врста старијег брата", да су у тим махалама
историје "светиња - свиња и свињац " и да су фудбал
"Његова висост и Аугуст", а Слобода "обична глупост, /
замајавање светине / и мливо узалуд" , увериће се
сваки онај читалац који је већ једном био ушао у
Лавиринт царства Николаја Чаушескуа, читајући изврсне
мемоаре Јона Михаја Паћепе, бившег шефа обавештајне
службе Румуније, "Црвени хоризонти". Увериће се
поново у то, читалац ако поново буде прочитао
Динескуову песму ЖДЕРОЊА ….

Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0
%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/%D
0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D
0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/ ,

*
ОПШТИ УВОД У МОЈЕ ПЕСНИЧКО ДЕЛО / Бошко
Томашевић
ОПШТИ УВОД У МОЈЕ ПЕСНИЧКО ДЕЛО

Мој разговор са самим собом о сопственом песничком
делу морао би, пре свега, да буде разговор о мом
интелектуалном стасавању. Наглашавам интелектуалном
а не, рецимо, емоционалном и душевном, јер чвориште
моје поезије јесте засновано на церебралности, на
онтолошком промишљању односа бића и језика,
односно, још шире гледано, на мишљењу света живота
као и на мојим одредјењима спрам смисла живота
уопште. Уосталом, ваља да кажем да и на ширем плану
свог земаљског обделавања и не имајући пред очима
само сегмент тога чему сам свој живот био посветио,
наиме књижевности, ја у нутрини свога бића видим два
основна покретача, а то су: проблематизовање смисла и
сврхâ живота и намена човека у вечности. Ова два
покретача, пак, нису повезана ни са каквом религијском
ортодоксијом, тако да код мене проблематизовање
смисла живота не налази свој увир у тражењу Бога, нити
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се моје промишљање наменâ човекових у вечности, како
се она манифестују, рецимо, код руских боготражитеља,
односи на тражење спасења. Покушаји да се и један и
други покретач објасне у томе правцу и у томе смислу
били би ми потпуно страни и никако.....
Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%
D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/opsti-uvodu-moje-pesnicko-delo-bosko-tomasevic/ ,
*
НАКРИВЉЕНИ РЕД КЛАСИКА

Власници изд. предузећа Нова школа одлучили су да
покрену нову едицију
Најбољи друг (Књига је најбољи друг), као поклонкњигу часописа НАЈ, и понудили
су ми да будем уредник те едиције. Зашто су понудили
баш мени?Можда их је
привукао формат часописа који сам у то време
издавао?Припреме за покретање едиције
трајале су током лета 2005. године. У септембру исте
године уз београдски часопис
НАЈ бр. 31 била је одштампана и прва поклон-књига,
књига првог кола.Тако је почело.
Објављена су два кола, тј. девет наслова током
школске.....

Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D
0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%
BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ ,

*
ПРЕПОРУЧЕНИ
(Батуран)

ЧЛАНАК

–

ДЕЈВИД

ГИПС

Видети више:
http://zavetineoglasi.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
*
О СМЕХУ, једином часном лицу / Белатукадруз

Бранислав
Нушић
спада
у
најплодније
и
најпопуларније српске књижевнике."Он није шаљивчина
занатом, већ рођењем и темпераментом, вјечно готов на
шегу и бургију, пишући како говори, говорећи како пише,
а говорећи као роћени шармер и освајач", како је писао
Матош, освајао је својом немогућом оригиналношћу и
неограниченом слободом козерије. Упркос свему томе,
није био миљеник књижевних критичара и историчара
књижевности1, скоро све до последње године свога
живота. Умро је 19. јануара 1938. године у Београду, у
Шекспировој улици бр. 1, у 74. години живота. ....
видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D
0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%
BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D
0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83/

*
Библиотека ПРЕТЕК : Слатка тајна / из нових
рукописа Зорана М. Мандића
Боже колико трке за чистотом у овом
згужваном прљавом свету у
насељу белих кућа које се врте око
Лирске куће Б.С, у којој Меркур
Венера и Марс голим оком дирају у
срж и одузимају мир
сабирају сећања на тужне дане када се
једва чекала зора да се
види које ће се лечити ране
Тешко је без Б.С. овом свету рећи ДА
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чак у
његовој кући НЕ
Напољу су птице са облацима и
сенкама почеле одбројавање
до тренутка појаве
Концерта из Вијене
Његове премијере на овододишњем
Сајму књига у Београду

У Апатину, 14. августа 2012. год.
Видети више: https://sites.google.com/site/bibliotekaalas/home/iz-novih-rukopisa-zoranamandica/slatkatajna
**
ДВЕ ТАБЛЕ ИЗ ВЕЛИКЕ ЕГИПАТСКЕ КЊИГЕ
МРТВИХ СА КОМЕНТАРИМА

Глава 99 Табла 1/Табла 2
Представа: Барка и Сесотрис.
Опаска: Барка . Ступање у узвишено стање на Божјем
тлу.
Праведни Сесострис.
Изрека о привожењу скеле Божјем тлу
говори праведни Сесострис:
0 ви што вучете скелу1 по овому опасном спруду,
приведите ми скелу
и притегните уже(видјети и главу 100). У спокој, у
спокоју!
Ходите, бодите, приправни будите!
Ја долазим оца Озириса да видим.
0 уздодржитељу страсти2 што свјестан си среће.
0 господару облака, владару вјетрова,
0 ти, што прелази преко Апопова3 пјешчана спруда,
О ти, што главе спаја, врат учвршћује када се с
крвавог суда иде4.
О ти, што чува тајанствену скелу и мотри на Апопа,
привези ми скелу.
Видети више: http://akademijaalhemije.wordpress.com/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5
%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE
%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/dve-table-iz-velikeegipatske-knjige-mrtvih-sa-komentarima/ ,
*
Одломци из Увода у Књигу мртвих / М. Вишић

Мистерији и учење о постању козмоса и живота
1. Хелиопољски мистериј: Ну и Атум
Вратимо се мистеријима и размотримо што нам кажу о
постању Козмоса и живота. Најстарииии истодобно
најчувенији јесте хелиополиски мистерии', односно
предање настало у Хелиопољу, центру бога сунца Ра
(кога су Хелени називали Хелиос, одакле и назив
Хелиополис, Град сунца), односно Атум-Ра, бога-творца.
Овај мистериј у први план ставља мисаону, метафизичку
страну Нетер-Нетеру у којем се рађа замисао, тј. духовно
постање (тиме и истовремено цијепање Апсолутног
бића) сваког облика живота, у том Почелу
неограниченом простором и временом у нашем смислу
тих појмова ….
Видети више:
http://akademijaalhemije.wordpress.com/%D1%83%D0%BD%D0%B8
%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D
0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D
0%B5%D0%BA%D0%B0/dve-table-iz-velike-egipatske-knjige-mrtvih-sakomentarima/odlomci-iz-uvoda-u-knjigu-mrtvih-m-visic/ ,

*
Спруд Св. Јована Крститеља / Белатукадруз

Трагом „жабље свиле“ или
Необјашњене везе
спрудова, египатских и влашких .... чини нам се да
постоје дубље и древне везе између ових египатских
стихова и спруда Св. Јована Крститеља са кога – по
веровању – Власи одлазе са овог на онај свет.
Са спрудова Влајне у Љешници одмах испод бетонског
моста пуштају воду мртвима за душу. Култови мртвих
имају дубоку старину, по нечему су и сродни, иако се
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ради о великим раздаљинама у времену и простору...
Тако нас радозналост читалачка, нагони да кренувши
трагом „жабље свиле“, стигнемо до наизглед
необјашњивих веза спрудова египтаских, и влашких у
Србији....

Видети више:
http://akademijaalhemije.wordpress.com/%D1%83%D0%BD%D0%B8
%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D
0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D
0%B5%D0%BA%D0%B0/dve-table-iz-velike-egipatske-knjige-mrtvih-sakomentarima/odlomci-iz-uvoda-u-knjigu-mrtvih-mvisic/%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%B2%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1
%99%D0%B0/

*
НИКОЛАЈ ГОГОЉ / Владимир Набоков
(...)

Какво му је било дечаштво? Незанимљиво. Одболовао
је обичне дечје болести:заушке, шарлах и дечју
скрибоманију (пуеритус сцрибенди). Био је мекушац,
страшљив као миш, имао је прљаве руке и масне увојке,
а из ува му је цурио гној. Преједао се лепљивих бомбона.
Његови школски другови избегавали су да узму
у руке књиге којима се служио.Завршивши
школовање у Нежину у украјини, отпутио се у Петроград
да потражи какав посао.
Долазак у престоницу покварила му је грдна
прехлада, која је била још неугоднија зато што није
уопште осећаи прозебли нос...

Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D
0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%
BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D
0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D
0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%99%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D
1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/ ,

*
ДЕСТИНИКА /Песме : Винко Шелога
ЛАПОТ
Мој отац помало особењак
направио нам сто
другачији но што прави столар
од грађе више случајне
да не кошта а буде тврд.
Био је поносан иако смо невољно
признавали мајсторство.....

Видети више:
http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/08/17/%D0%B4%D0%B5%D1
%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0/

*
Коли Ивањска ШОЛЕ
Царичин Амфитеатар
Прибирање претека
Уводна напомена

Видети више: http://malazavetina.blogspot.com/2012/08/blogpost.html

*
Поруџбина

романа

М.

Лукића
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СЕВЕРЦИ

Роман се може поручити,одмах, директно од
ЗАВЕТИНА по цени 520,00 дин. (само за Србију;
урачунати и поштански трошкови слања примерка)
За иностранство 1000,00 дин плус поштански
трошкови, зависно од земље у којој живи поручилац.
>
Јагличић: ПОВОДОМ РОМАНА „СЕВЕРЦИ“ ...
Немогућа нада

Читао сам поезију Мирослава Лукића и био задовољан
што та поезија не лаже. И сам тај квалитет важан је у
нашој песничкој, и уопште књижевној, пракси, јер се код
нас, још увек, шарена лажа прихвата за уметност (као да
се прећутно подразумева да велика, истиноносна,
литература – није за нас; такве писце редно, политички,
одстрељују).
Лукић је говорио истину – и то о презреним стварима,
пределима, људима, пословима, придајући им важност
књижевног документа …
Видети
више:
https://sites.google.com/site/zavetine2012/services/severciromanmiroslavlukic
**

ГОРАК УКУС МАЛИНЕ / Мирослав Тодоровић

....Градском народу се преко ТВ поручује да без
преке потребе не излази из стано-ва. Спусти ролетне,
расхлађуј се,
чекај да ова божја казна прође. А
малинари? Берем, у јари причини ми се како се међу
лишћем малина указа шипак. То се хладњачар руга
ценом. Јављам визију писцу Мирку Лукићу: „Нешто о
томе и пишем, а сам Бог зна да ли ће ишта од свега
испасти. И „писмо“ завршим реченицом из Кочићеве
приче „Тежак“ (1907): „На сукнено платно сеоског,
замрлог, живота пада иње самоће и студи...Шта да ти,
брате си мој слатки и медено љето моје, дуљим и
набрајам! Толико ти још кажем да је наше тежачко
живљење само једна, штоно веле, дуга тужбалица јада и
чемера, патње сиње и невоље љуте.“
Бије јара, небо оловно сиво, нигде облачка. 13 јула у
Ариљу упознам једног од берача код варошке чесме. Из
Вршца је, Душан се зове, јуче брао у Грдовићима. Шта да
береш када небо све убра? Има ли посла?- пита. Како да
се врати у Вршац? Небо ведро, а сва се лица смркла. Сви
забринути. Иако, штоно веле, није све тако црно како
изгледа. Још је црње.
Понешто и о томе пишем. Али коме је више до књиге,
слике, музике? Када си чуо да неко помиње књигу? ...
Видети више:
http://70653dotcom.wordpress.com/2012/08/18/%D0%B3
%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB
%D0%B0%D0%B2-%D1%82/

*
ЗАВЕТИНЕ, уочи тридесетогодишњице свог
постојања, отвориле АНТИКАВРНИЦУ

Пре тридесетак година, када су основане ЗАВЕТИНЕ, у
Београду и Србији било је веома мало приватних
књижара и антикварница. Нове наслове је тешко било
"убацити" у државне књижаре; једино "преко везе" и уз
зеленашки књижарски рабат.
Заветине онда нису могле отворити ни књижару ни
антикварницу. Данас је нешто друкчије, не много боље.
Кога још занимају половне књиге, пре свега - књиге
поезије, романи, приповетке, есеји, речници, понека
стара уљана слика, библиофилска издања? Ми отварамо
ову антикварницу, поручујемо старим и новим
пријатељима, јер се у нашим кућама накупило доста
књига, неких и сасвим очуваних, које можда Ви немате у
својој библиотеци, а овде их можете добити, по - надамо
се - прихватљивим ценама....
Видети више: https://sites.google.com/site/zavetine2012/antikvarnica
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*
Листа понуда половних и веома старих вредних
књига (0001)

...Ми верујемо да није добар онај издавач који објави
два-три бестселера, већ је то онај што је штампао књиге
које нису имале прођу у своје време, пре свега - књиге
поезија, есеје, и који увек може да понуди, јер чува
можда боље од библиотекара, сваки примерак како оних
књига које је штампао, тако и сваки други примерак...
Видети Листу понуда:
https://sites.google.com/site/zavetine2012/antikvarnica/lista
ponudapolovnihiveomastarihvrednihkniga0001 ,
*
ДВЕ ПЕСМЕ РАДИВОЈА ШАЈТИНЦА

…. Сјајни росни отров,слепог ходача потомак
Слеђени у истој песми-скраћеници
Сад се прождиру у редоследу
Киван је сваки виновник
Сваки знак
А с једне стране божанства
А с једне стране путници
Врелина непокретних сазвежђа
Невидљив путоказ сјај и ужина
А Бог касни и трава вене,
Никнуће мека бодља из хладног уха
Жеља ће се низ несаницу распасти
Говор ће бити само заштитна шупљина
Јер све,иначе, тоне и тоне…..

Видети
http://krmikovac.wordpress.com/2012/08/18/dve-pesmeradivoja-sajtinca/

*
МАЈСТОРСТВО.Мајсторство
Белатукадруз

приповедача?

/

Шта то беше?
Најкраће речено: способност да се ствар запази и
вештина да се запажено каже.1
Стота годишњица Матавуљевог рођења беше добар
повод за Андрића да проведе неколико дана у давној али
незаборављеној атмосфери ђачких дана,2 окружен
свескама Матавуљевих
приповедака објављених за пишчева живота. Читао је
Матавуљеву прозу после дужег времена, дакле, и уочио
добре ствари.3
Гледао је како започиње Матавуљева риповетка Амин
и како завршава њена главна сцена.4 Уочивши
Матавуљев дар да у једној реченици, једној добро
нађеној слици изнесе пресек читавог једног времена.5
Потврдио је да је Матавуљ проширио географску
основицу српске приповетке, дотле искључиво балканске
и средњоевропске, и у њу унео елементе поморског
живота, мора и свих даљина и могућности које море
човеку отвара.6
Сусретао је Андрић, пажљиво ишчитавајући и друга
слична жива места добро нађених слика које
осветљавају сивље површине око себе и воде радњу
приповетке напред, и све то без самодопадљивог
подвлачења, без наметљивости и дидактике, без
застајања и загледања....

Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D
0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%
BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D
0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D
0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%99%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D
1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%
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D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%
81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1
%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0
%B4%D0%B0%D1%87/

*
ЗАБОРАВ ИЗВОРНОГ ОДРЕЂЕЊА ПОЕЗИЈЕ /
Бошко Томашевић

Започињући писање овога рада налазимо се у
прилици да на је¬дан абревијатуран начин поновимо
оно за шта смо се током последњих двадесетак година
залагали, наиме да потврдимо своје песничко и поетичко
увере¬ње да је поезија на песнички начин уређена
онтологи¬ја која, као и "прва философија", пропитује
изворни однос бивствовања према бивствујућем. Појам
онтологије, њено име, овде, дакле, означава једно
"испитивање и одређивање усмерено на бивствовање
као такво", односно на оно испитивање које је унутар
песничке проблематике одлучујуће, наиме проблематике
тубив¬ствовања из кога и за кога не само да философија
јесте1, већ и поезија. Указивање на овакву баштину
поезије јесте заправо указивање на свеприсутни заборав
њеног изворног одређења који, колико и философију,
прожима током два и по миленијума трајања западног
мишље¬ња и певања…
Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%
D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/opsti-uvodu-moje-pesnicko-delo-bosko-tomasevic/zaborav-izvornogodredenja-poezije-bosko-tomasevic/
*
(Атлантида:) ТРИ ПЕСМЕ / Роберт Тили
БЕСЦИЉНО, БЕСМИСЛЕНО, БЕЗНАДЕЖНО
Живим-живим
Ли?.....

Видети више:
http://zavetineatlantida.blogspot.com/2012/08/robert-tili-tripesme.html

*
Једно мишљење на „Две песме Радивоја
Шајтинца“
в. више:
http://krmikovac.wordpress.com/2012/08/18/dve-pesmeradivoja-sajtinca/
*

Стјепан Митров Љубиша / Белатукадруз

Напомена уредника уз овај избор1
Тај свет који приказује Стјепан Митров Љубиша2 у
својим приповестима, није монолитна маса сељаштва; у
том свету има и ситних трговаца,калуђера, млетачких
чиновника, однарођених племића и њихових прирепака.
Љубиша је својим приповестима захватио све слојеве
црногорске и приморске средине приказујући их преко
рељефних, упечатљивих …..

Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D
0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%
BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D
0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D
0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%99%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D
1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%
D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%
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81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1
%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0
%B4%D0%B0%D1%87/%D1%81%D1%82%D1%98%D0%B5%D0%B
F%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%99%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D
0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/

*
ЧЕТИРИ ПЕСМЕ ИЗ НАЈНОВИЈЕ
„КУКАВИЧЛУК“ / Александар Лукић

КЊИГЕ

НАКАЗЕ

Размишљајући о вредностима живота нисам далеко
доспео.
Некако ми се чини да стојим од почетка на истом
месту.
Куповина намирница на пијаци, ценкање са
продавцима,
вести о току рата, мајка која наочиглед пролазника на
улици
шамара синове близанце, бачена штака вири испод
киоска заједно
са банкнотом новчанице која је некад важила.
Сад се за ту новчаницу нико не сагиње.....
Видети више:
хттп://безданауметност.блогспот.цом/2012/08/блогпост.хтмл

*
Вида Ненадић АКО САМ САМО МИСАО / Vida
Nenadic IF I AM JUST A THOUGHT
публиковане пре неколико година у издању
"Заветина". Књига се може преузети, као и двадесетак
других књига аутора, чији су рукописи одабрани на
Великом медјународном конкурсу Заветина (2008), на
страницама сајта ЗАВЕТИНЕ Ново Сазвежђе на
страницама посвећеним резултатима споменутог
књижевног конкурса.
Видети више:
http://mladisuzovci.blogspot.com/2012/08/posle-svegavida-nenadic.html

**
(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) БОЈАНА НИКОЛИЋ : A
CAPPELLA

Ракија или ликер?
- Иако би уз мој теренски рад и бављење сеоском
културом више одговарала ракија, ипак бирам ликер који
је много блажи и мени лепши.
Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%
D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%B1%
D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8
%D1%9B/

*
ХРВАТСКИ
НУШИЋ – ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ
Ведрана Рудан

Не звучи вјеројатно али је истина. Вечерас на
Брионима игра Нушићев “Покојник” у режији Ленке
Удовички. То можда и не би била нека вијест да Нушић
за хрватске потребе није ијекавизиран.
Нушићев “Покојник” који говори о човјеку који је
забуном проглашен мртвим па се онда враћа у свој град,
Јерговић држи толико типично хрватском причом да је
треба слушати на језику кога сваки Хрват може да
разуме.
Ми Хрвати смо очито осуђени на злочине широкога
спектра без могућности икакве обране. Гуле нас банке,
лажу политичари а сад нам још и болесници покојнога
Нушића оживљавају инфузијом ијекавице.
Као да Нушић није писац за сва времена, за све људе.
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Умјесто да нам врхунски српски глумци Јелисавета Сека
Саблић и Миодраг Кривокапић и врхунски свјетски
глумац Зијах Соколовић говоре Нушићевим језиком они
ће на Брионима неколицини шминкера рецитирати
Јерговићев пријевод.
Отвори се црна земљо! Пројекат није само глуп него и
увредљив. И за Нушића и за грађане Хрватске. Јерговић
нам поручује како се страхоте о којима је аутор
“Покојника” писао догађају само данас и само у
Хрватској.
Док је Нушић писао Србија му је пружала азил? Ни
случајно му није била инспирација? Треба ијекавизирати
Нушића да не би којим случајем Срби помислили како је
покојник док је писао “Покојника” мислио и на Србију
данас?
Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BC
%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8/
%D1%85%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%
D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%9B%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5/
*

Награда за тотални
Србијанка Турлајић

фијаско

:

Професор

…Када јој је прошле недеље додељена награда
"Освајање слободе", професорка Електротехничког
факултета Србијанка Турајлић рекла је да јој је то "први
пут да добија награду за тотални фијаско". "Ако сам ја
заиста освајала слободу, а ми погледамо земљу у којој
живимо, онда је то извесно најнеуспешнији посао који
сам у животу обавила", објаснила је добитница,
осврнувши се још на "драконски закон о медијима" и
констатујући да су "у овој земљи слободни само људи
који су оптужени за ратне злочине". Медији који су
пратили овај догађај навели су да је у питању био
"занимљив начин захваљивања жирију"….
….Упркос енергији и смелости, чак ни у то доба
професорка Турајлић није се убрајала међу "усијане
главе" спремне на све. У том смислу, остао је упамћен
говор који је одржала у мају 2000. на Филозофском
факултету: "Ја нећу да вам кажем: ‘Немојте се
супротстављати власти.’ Али вам саветујем, радите то на
паметан начин. Свакако се трудите да избегнете сукоб са
полицијом. Чувајте се, страховито сте нам важни. Не
треба нам 1300 каплара. То је ову земљу већ једном
упропастило. Нама су потребни паметни, здрави и мудри
млади људи."
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%D0%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%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/nagradaza-totalni-fijasko-profesor-srbijanka-turlajic/
*
Б.МОЈА ИДЕЈА ПОЕЗИЈЕ И ЊЕН УТИЦАЈ НА МОЈЕ
ПЕСНИЧКО ДЕЛО / Бошко Томашевић

Ако бих морао да говорим о идеји моје поезије тај
говор би био нужно смештен на једној средокраћи
измедју говора о мојој визији поезије уопште и тумачења
моје сопствене поетике. Из тих разлога одлучио сам се
на корак који, с једне стране, у себи садржи могућност да
претставим оно што замишљам да поезија треба да буде
и, с друге, да уобличим (артикулишем) могућност једне
цорригенда моје поетике.
Своје песмовање започео сам из муке. Из провалије.
Али, не из сопствене муке, не из сопствене провалије, јер
их још нисам, као младић, био стекао. Живот је тек био
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предамном. Певао сам из тудје муке, из тудјег бездна,
али сам знао, и тада, да се само из бездна и може певати
и, још и више, да се још боље пева онда када јад бездна
имамо већ иза нас. Да су песме искуства, то ми је
говорио мени тада омиљени Рилке. Али, ја га нисам
могао имати. Стога сам ја више од четиристотине мојих
песама написаних без њега, својевремено, и уз добар
савет једног великог зналца поезије, склонио на оно
место које ће само радознали архивар моћи једног дана
да пронадје. Дакле, ипак их нисам уништио, нити је то
било потребно. Толико лоше оне нису биле. Настале су у
тренутку када ми је надреалистичка поетика била блиска
Речи нисам бирао ….
Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%
D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/opsti-uvodu-moje-pesnicko-delo-bosko-tomasevic/b-moja-ideja-poezije-i-njen-uticaj-na-moje-pesnicko-delo-bosko-tomasevic/

*
ПЕВАЊЕ
Томашевић

БИТНОГ

МИШЉЕЊА

/

Бошко

Јовици Аћину

ПОЕЗИЈА може бити само онтологија: излагање бîти
битка бића. Стога је писање поезије преиспитивање
извора. Хајдегеровом битном ми¬шљењу у филозофији,
одговара у поезији певање бит¬ног. Песништво битног
зачињâ извор. Оно је мелопеја битка. Певање унутар
песништва битног јесте певање о бивствујућем са
становишта истине о бивствујућем. Оно пева опстанак на
трагу логоса битка-по-себи-бивствујућег.
Видети више :
http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%
D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/opsti-uvodu-moje-pesnicko-delo-bosko-tomasevic/zaborav-izvornogodredenja-poezije-bosko-tomasevic/pevanje-bitnog-misljenja-bosko-tomasevic/
*
БЕЛЕШКЕ О ТВОРЦУ ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА /
Белатукадруз

КРАЋИ УВОД
Горски вијенац је објављен као прва књига Другог
кола, током марта 2006.године.Један део тиража је
објављен са мојим поговором, други део тиража без мога
поговора!!Одабране прилоге, неко је изоставио, не
обавестивши ме. Главни уредник листа - Д. Ћук?
Ево шта је изостављено на унутрашњој страни
корица:
“...Његош као песник пре свега није постао, него је
рођен онако као што је бор никао. И као што поникли бор
не постаје под спољашњим утицајима ни липа ни јела, но
остаје бор, тако је дух Његошев песнички од рођења, па
развијао се он под околностима Црне Горе или Бретање,
био он под монашком ризом или војводском доламом.
Ако одиста још има људи, који држе да околина и
околности чине песника песником, ти би се људи извесно
поколебали у свом мишљењу, ако би имали воље да оду
и виде Црну Гору и ако би знали српски, да после тога
прочитају Његошеву поезију.Велики владика је самоук...
Ловћенски пустињак...није остао неосетљив према
лепоти природе, но ни кратковид према дивљем
позоришту, које та лепота скрива. Он је прозрео како
одржање те лепоте безгранично скупо стаје; он је
проценио средства, којима се она у ваздашњем
савршенству оджава...
...Његошев је живот испуњен борбом против
неправде и проповеђу правде. Горски Вијенац је
најсјајнија
проповед
и
највеличанственија
глорификација правде на српском језику...
...Толстој и Његош то су два сасвим супротна света,
негативни и позитивни електрицитет словенске расе, два
сасвим супротна идеала: Иван дурак и Милош Обилић.
Који је идеал хришћански? Хришћанска су оба, но
ниједан
искључиво
није
Христов...”
(Николај
елимировић)…
Видет више.
http://m950.wordpress.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-
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%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D
0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/%D0%B4%D1%80%D1%
83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D
1%82%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D
0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%
B5%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0/

*
КЊИГА ПЕПЕЛА, ВЕЛИКОГ ВРАЋАЊА, СНОВА И
СВЕТЛОСТИ …
ИЗ НАЈНОВИЈЕГ РУКОПИСА РОМАНА
(„Младост без старости и живот без
Белатукадруз

„Анђујка“
смрти“) /

Сан је колевка, а историја (повест) гробница Поезије.
Витез − алхемичар, онај који је можда написао све
ово, јер све ово има и свога Коаутора, невидљивог и
непотписаног, базајући мрачним собама некадање Куће
светих ратова, у трагању за трговцима светлошћу (
светлошћу − понављам, јер то је једино што човек треба
упити) и значењима снова, врховним богом, газио је по
мору пепела.
Ишчезли су, у пепео се занавек распршили…
Ишао је лавиринтима удовишта подземног света,
праћен хиљадоруким полипом, преплетеним клупком
крилатих змија, безумником.
Чуо је оно што збори сунчани бог и оно што збори
ђаво,живот и смрт.
Нит која је водила, кроз истину и лаж, добро и зло,
светло и таму ужасну, држао је у својим рукама
хермафродит од памтивека.
…господар жаба, које живе у води и успињу се на
копно, чији хор громко одјекује у подне и у поноћ…
У њему је било, обиље што тежи уједињењу с
празнином, љубав и њен убица, светац и његов издајник,
најсјајније светло дана и најмрклија ноћ лудила…
Видети више:
http://zavetinekruna.wordpress.com/2012/03/27/%D0%B8
%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2
%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83
%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7
%D0%B0-%D0%B0/
*
(СЕВЕР ЈУГ ИСТОК ЗАПАД)

СУВА ПЛАНИНА, ТРЕМ

... У неко доба воз се довукао до Ниша где су нас на
станици дочекали Добри који је свеже стигао из Софије
и наш другар Кика, један од нишких домаћина.
На нишкој тврђави, на договореном месту, испод
старог храста чекао нас је остатак екипе. Сада нас је
било око тридесетак.
Е онда је настала фрка трка паника... Аутобус који је
требао да нас однесе до села Доња Студена је кретао за
непуних 45минута а ми нисмо били ни на пола пута са
куповином потрепштина за камповање. Већу трку и
гунгулу град Ниш није видео још откако су Турци
отишли. Конвој од тридесетак људи тешко натоварених
ранцима, шаторима, храном и по којом флашом закрчио
је улице града. На крају је један део путника улетео у
бус, а други окупирао највећи травњак на тврђави и, са
сламком у зубима, кренуо стручно да се излежава у
дебелој 'ладовини.
Доња Студена (група 1) ... Наравно, стигли смо
трчећи до аутобуса у полураспаду који је већ кретао --ВИДЕТИ ВИШЕ:
http://najboljidrug.blogspot.com/2012/08/suva-planinatrem.html
*
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(СТАЗЕ И БОГАЗЕ) ВРАЊ (884 м) геокеш
.... Овај геокеш није тешко пронаћи када се већ
нађете на врху Врања, али није тако лако попети се до
горе, с обзиром да је Врањ један од стеновитијих и теже
приступачних врхова Хомоља. Ипак, захваљујући
централној позицији међу западним врховима
Хомољских планина и његовим експонираним литицама,
видици који се одозго пружају су фасцинантни; као на
длану, пред вама је огромна шума Трест, преко пута је
Штубеј, западни суседи су Кобиља глава, Врата, Велики
и Мали Суморовац, а у даљини се назиру и Велики и
Мали Вукан и Јежевац. На другој страни, наставља се
гребен Хомољских планина врховима Појана Треснита,
Купинова Глава, Здравча, Оман...
ВИДЕТИ ВИШЕ:
http://cafebookzavetine.blogspot.com/2012/08/vranjgeokes.html
*
(Рехабилитација) ВЕЧИТИ ЧУДЕСНИ КОРЕНОВИ /
Белатукадруз

После 1903. године Прва Србија је кренула према
Другој
Србији, која није на небу, већ на земљи, али је опет
историја, поплава
догађаја, трагичних, спречила да се усправи – Друга
Србија; тако да је
Друга Србија, коју су крајем другог миленијума многи
призивали као
спас, остала више пука химера, згажена влат траве.
Друга Србија је остала загонетка, више неостварени
сан и
илузија, која, можда, може постати збиља једног
дана, кад сваки њен
грађанин преузме своје бреме одговорности на своју
душу. Ако се то
догоди, родиће се Трећа Србија, која ће свету
показати златне
ризнице оне Друге, придављене и углавном непознате
Србије.
Док ово пишем, Трећа Србија је понајближе метафори
и
далеко од Идеала...
Видети више: http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/2012/08/21/%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%
B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE
%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83
%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83/

**
(Виртуелни музеј) МАЛО
Радивој Шајтинац

ИЗНАД

ПАТОСА /

Угљеши, банатском ветру и кинеском змају

Лежећи положај није за живе.Бар не овакав у ком
тело као кожнокоштана либела мирује ледећи или
окамењујућу непомичност.Уместо оног шетајућег
мехура,лице
са
склопљеним
очима,
сувим
устима,ноздрвама
без
ваздуха,хладним
шпицом
браде,прашњавим праменом косе.Али,овај је положај
једини могућ,овде и сада, јер све су сад ово
предмети,мртва природа, тело без топлоте и покрета,
без справа за звуке мирисе и додире,без икакве потребе
и без икаквог осећаја,кост у месу, месо под кожом, кожа
по памучној тканини, тканина по дрвеним приткама и
даскама, главе ексера срасле с тканиним и
дрветом,конци, нити,паучина и иверје,трошне материје и
мрачне празнине, ко би рекао да се за живота овде,на
свему овоме, могло икад и ишта сањати.
Сад је то некако јасније,као све што је јасније јер
свака па и најмања јасноћа овде и сада нема ни циља
ни повода, ни смисла ни разлога.Ово је одар.
Видети више:
https://sites.google.com/site/zavetinevirtuel-
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nimuzej/testimonials-1/ugljesibanatskomvetruikineskomzmajuradivojsajtinac
https://sites.google.com/site/zavetinevirtuelnimuzej/
*

(ЦРТЕЖ Л.Ш.) МАХАЊЕ БЛЕСНОМ РУКОМ /
Радивој Шајтинац
Ако ћете тек тако бесом тужног срца
Или срцем тужног беса
Отићи на ону страну нејасноће
Где се више ништа
Ни не чује ни не говори
Где влада неосетљива милостиња
Где вам дочек на испраћају
Већ припрема вечни тајац

Видети више:
http://zavetineplusultra.blogspot.com/2012/08/mahanjebolesnom-rukom-radivoj-sajtinac.html

*
(КРУГОВИ) Ех, мрљо, мрљо…/ ЕСОН ЈАОС
Шта ти остаје од живота
осим остатка.
Време ја да сабираш.
-------------------------------Илузионисти сликају стварност
уљаним бојама,
зато је тако разливена.
Е мрљо,мрљо.
.....
Док прелазиш зебру
чувај се да тебе
не предје магарац.
Разликуј расу.
----------------------------Неке ствари мораш да прећутиш
неке да изговориш.
Ја волим кнедле са шљивама.
...
Трла баба лан
да јој продје дан,
да јој продје,да јој продје,
и стварно никако да јој продје.
Стално је некако у њој.

Видети више:
http://krugovi.blogspot.com/2012/08/e-mrljomrljo-sonjakovacevic.html

*
(Писма) ТРЕЗВЕНА ПРЕПИСКА / Вујица Бојовић

21. авг. 2012.
Драги Мирославе, прочитао сам у билтену „Заветина“
твој текст „Горак укус малина“ са осећањем физичке
тегобе. Стицајем околности имао сам прошле године
прилику да се у мојим Голешима упознам са мукама
малинарским. Покушавао сам на припеци да рођакама
помогнем у брању, слушао сам њихово јадање, возио се
међу гајбама до Прибоја.
Да је живот земљоделаца лак и леп, села се
не би празнила, остајала пуста. Речи село, сељак, су
погрдне, сељаци презрен друштвени слој.

Видети више:
http://70653dotcom.wordpress.com/2012/08/22/%D1%82%D1%80%D
0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0
%B0-%D0%B2%D1%83%D1%98%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/

*
(Васељенске новине) Белешка уз роман МОДРО
БЛАГО / Белатукадруз

Душан Костић рођен је 23. јануара 1917. године у
Пећи. Оца
није запамтио, јер је умро неколико месеци после
Душановог рођења.
Растао је поред мајке, која је била праља и шваља и
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поред ујака Миљана ковача. Гладовало се и живело
сиротињски, како сам писац рече једном. Школовао се у
Плаву, Колашину, Подгорици, Гусињу, Беранама. Почео
је да објављује прве песме, као гимназијалац.
Студирао је до 1941. године на београдском
Филозофском факултету југословенску књижевност и
српски језик, а онда отишао у партизане.
После рата је радио у Танјугу, у Борби, Радио
Београду,
листовима
и
часописима
Младост,
Књижевност, Књижевне новине, Савременик.
У Политици ради од 1951. године до пензије 1968.
Објавио је низ песничких књига: Пјесме (1947, Земљи
вољеној (1948), Поема о граду и љубави (1950),
Прољеће над ровом (1951), Говор земље (1951), Зов
лишћа (1954), Мреже (1955), Шлеп уморне воде (1968),
Лирика југа (1977 ), Архипелаг (1978), ...
Видети
више:
http://m950.wordpress.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D
0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%
BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8% D 1 % 8 0 % D 0 % B 5 % D 0 % B 4 %D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D
0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D
0 % B E % D 0 % B B % D 0 % B 0 % D 1 % 9 8 %D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%99%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D
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8
0
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8 1 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 2 % D 0 % B E %D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1
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B4%D0%B0%D1%87/%D1%81%D1%82%D1%98%D0%B5%D0%BF
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0
%
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0
%
D
0
%
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%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%99%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D
0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/%D0%BC%D0%BE%D0%
B4%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D
0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/

*
РАСПРОДАЈА ПИШЧЕВИХ ИЗДАЊА, листа (002)

Титоник: Есеји / Мирослав Лукић. – Београд:
ЗАВЕТИНЕ: Мобаров институт, 2004. – 176 стр.; 20 цм.;
брош повез. – Колекција Три пауна, књ. 2. (Релативно
очувано).
Вашар привида и лажи (уместо поговора овој
књизи)
Лаж титоизма има хиљаду обличја.
Многи у овој земљи и не знају и не слуте шта се
догодило у минулом веку, између два фатална
бродолома Титаника и - Титоника.
Тај период - Наметног века - Наметних људи, полако
се заборавља.
(...)

Кад су почели вишестраначки избори на територији
СФРЈ, а затим и распад земље, нисам се учланио ни у
једну од новоформираних политичких странака (ни у
СПО, ни у Демократску)...Пре почетка рата унутрашњег
који ће завити просторе бивше Југославије у Црно, када
је Милошевићева полиција сузавцем растеривала масе
демонстраната, пре него што су 9. марта тенкови на
београдским улицама затутњали, мени је било јасно:
Каква демократија!
Југословенска политичка криза је комунисшичка
криза. Распад земље је започео распадом Савеза
комуниста Југославије. Милиони људи то нису
разумели...
Видети
више:
https://sites.google.com/site/zavetine2012/antikvarnica/rasprodajapiscevihizdanalista002#
*

(ЗАВЕТИНЕ Донације) НОВЧАНИ ПРИЛОЗИ ЗА УКС
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2012.
НОВИ ПРИЛОЖНИЦИ:

АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ, члан УКС из Шведске –
100 евра;
ТЕОДОРА ТОДА МАТИЋ МЕДИЋ, члан УКС из
Аустралије – 100 евра.
Видети више:
http://zavetinedonacije.blogspot.com/2012/08/2012.html

*
О БИТНОМ ПЕСНИШТВУ, ПОНОВО / Бошко
Томашевић
Имајући у виду природно суседовање певања и
мишљења, битно песништво стоји веома близу битног
мишљења, па га стога одређујемо пре свега као
песмовање које тематизује не само питање о бићу
(Seinsfrage) и, паралелно с тим, спроводи певање о
битном устројству самог опстанка тубића (Dasein), већ,
истовремено, оно казује и нешто о односу бића и
песмовања те, захваљујући истом заједништву
садржаном у грчком појму лóгоса, заснива суседовање с
мишљењем. У оквиру реченог односа бића и песмовања
происходи више чињеница одједном. Најпре, тај однос
показује у каквом се „стицају“ налазе биће и казивање,
износећи на видело да се тај однос у раногрчком
мишљењу повезује са једном речи: лóгос. Ова реч,
наиме, како нас Хајдегер потсећа, говори уједно како
име за биће, тако и име за казивање. Тај однос доноси
нам искуство о томе како, с једне стране, стоји ствар с
мишљењем, а како, с друге, с песмовањем. Оба процеса
људске делатности, песмовање и мишљење, износе на
видело свој однос с језиком. У том њиховом односу с
језиком происходи накнадно разумевање шта стоји у
бити суседовања песмовања и мишљења. И песмовање и
мишљење на темељу искуства с језиком излажу битан
однос који постоји између ствари и речи …
Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%
D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/opsti-uvodu-moje-pesnicko-delo-bosko-tomasevic/zaborav-izvornogodredenja-poezije-bosko-tomasevic/pevanje-bitnog-misljenja-bosko-tomasevic/o-bitnom-pesnistvu-ponovo-boskotomasevic/
*

Отпор официјелној критици и поједностављеном
тумачењу и поимању културе и књижевности.Када ће
бити
организована
изложба
у
Србији
„Дегенерисана поезија „? / Санда РистићСтојановић

Коментар на текст Драгана Хамовића „ Молитва и
последњи дани „ објављен у Печату бр. 69, 26 јун 2009
На почетку текста се помиње молитва а да није баш
јасно шта се под тим појмом подразумева. Хамовић нам
даље саопштава да смо „култура дисконтинуитета, макар
озбиљно нарушених веза са својим почецима“. На какве
ли Хамовић то почетке мисли, као филозофу то питање
почетка у Хамовићевој формулацији ми је јако чудно и он
...
Видети више:
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%BE%D1%82%D
0%BF%D0%BE%D1%80/
*

(ШИБАЊЕ)
Почетак 21 века у поезији и
уметности / Санда Ристић-Стојановић
Шта нам доноси 21 век када су поезија и уметност у
питању? Завладало је доба интерпретације, може се
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рећи лудило интерпретације. Уметност сама по себи
изгледа недовољна. Тумачења, интерпретације су готово
постале продужетак песме и уметности. Зашто је то тако
? Писати о поезији, о уметности, тумачити је , потребно
је, али гомиле бескорисних критика се пишу о још
бескориснијој и безвредној „ уметности „.Разлози за то су
многоструки. Један од њих лежи и у непознавању
Естетике и Филозофије која нам веома јасно објашњава
саму суштину уметности...
Видети више:
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%BE%D1%82%D
0%BF%D0%BE%D1%80/pocetak-21-veka-u-poeziji-i-umetnosti-sanda-ristic-stojanovic/

*
ИЗРЕКЕ БИТНОГ
Томашевић

ПЕСНИШТВА

/

Бошко

Онтолошке песништво (битно песништво) није
ни¬шта друго него песништво које „објављује изворну
истину битка".
Певање у битном песништву јесте певање о
бивствујућем са становишта истине о бивствујућем: „Јер
мишљење битка је изворни начин певања" (Мартин
Хајдегер).
Битно мишљење је извор и увир битног песништва.
Ово песништво је, по својој суштини, онтолошко ....
Видети више:
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%BE%D1%82%D
0%BF%D0%BE%D1%80/izreke-bitnog-pesnistva-boskotomasevic/
**

Ажуриран нови сајт : АМБЛЕМ ТАЈНОГ ПИСМА
СВЕТА

Почетна страница: Писмо ЛЕПЕНАЦА : (Око је први
круг, а хоризонт, коме оно даје облик, други. Тако се
понавља свуда у природи, та првобитна фигура, без
престанка. Она је највиши амблем тајног писма света.
Св. Августин је представљао Божију природу као круг,
чије је средиште свуда, а периферија нигде. Ми се
читавог живота бавимо тиме, да одгонетнемо загонетну
многострукост значења тога пра-лика. Један смо смисао
већ установили, циркуларни, који изједначује карактер
свега човечијег рада. Сада ћемо потражити и доказати
другу аналогију : да се сваки рад даде надвисити. Наш је
живот време или рок, за који треба да упознамоистину:
да се око сваког круга може повући други; да, у природи,
нема краја него, да је сваки крај уједно и почетак; да иза
сваког дана, који пролази, нова зора свиће; да се испод
сваке дубине, отвара нова, још већа дубина.)
Природа се усредсредила у куглама....
Видети више:
https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/
*
ПОМОЋ ПОРОДИЦИ СТАНОЈЕВИЋ

Видети више: https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/kontakt-sa-lepencima/pomocporodicistanojevicunovojbrezovicikodvranja
*
ИЗ ПИСАМА ОВОГ ЖАРКОГ ЛЕТА

Видети више: https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/kontakt-sa-lepencima/izpisamaovogzarkogleta
*
ЛЕПЕНЦИ

РАЈСКА ОАЗА СКЕЛЕТИ покојника узиданих испод
огњишта кућа на Лепенском виру показују да су Лепенци
били високи око 1,8 метара, што је џиновски раст у
односу на људе мезолита. Лепенци су живели двоструко
дуже од својих савременика, око 60 година, што
научници тумаче топлом климом и богатом
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и разноврсном исхраном - од рибе у Дунаву до шумских
плодова у залеђу насеља....
Видети више: https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/home/velike-pretece
*
СПАВАЈ ШТО ДУЖЕ / Есон Јаос

(....)
Камо лепе среће
да се нисмо никад упознали.
Сад би смо се поносили
својом срамотом.
--------------------------------Да је Његош знао
ко ће га све цитирати
јаче би пуцао у једанаестерцу.
---------------------------------И ти кокошко
баш знаш кад да снесеш јаје
а знала си да је мућак.
Не вади се на петла,
он га је извадио на време. --Видети више: https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/nikola-jovanovic/od-iznenadnog-bola/spavajtestoduzeesonjaos
*
ФАТАМОРГАНА КОМПЛЕКСА СПАСОВО

...Да ли ми је Бог послао Фатаморгану Комплекса
Спасово да би последње године мога живота ставио на
највећа могућа искушења?
Понекада ми се чини да ћу и на другом свету сањати
МУЗЕЈ НЕМОГУЋЕГ РАТАРА, ако не успем да га оснујем на
овом.
Треће издање МУЗЕЈА НЕМОГУ]ЕГ РАТАРА било је
припремљена за штампу средином јесени 1999. године.
Из финансијских разлога није објављена крајем исте
године.
Сам наслов књиге је веома привлачан; могао би,
једнога дана, бити и назив новог часописа.
То је прва књига мојих објављених есеја; сва три
издања се разликују. Могуће да ће се и четврто издање,
ако једнога дана до њега дође, разликовати од овог
трећег; али је сасвим сигурно, да ће ово треће бити
основа или језгро за сва будућа. То је прва моја књига
која је доживела и треће издање.
Прво издање је имало своју адресу.
Било је упућено Непознатим и познатим.
Данашњим и будућим.
Племенитим. Паметним. Богатим.
Предузимљивим и далековидим. Визионарима.
И оним најнезнатнијим.
Живима и мртвима.
Српском ратару и плугу.--Видети више: https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/arhiv-u-osnivanu-i/utraganuzapogodnimpodneblemzamuzejpodvedrimnebom/fatamorganakompleksaspasovo
*

КАФКИНА ФОНТАНА: Изабране песме / Зоран
М. МАНДИЋ
УЛИЗИЦЕ ЛИЖУ ЛАЖНЕ ЛИЗАЛИЦЕ
Међу најједноставнијим речима
налази се реч хартија
неки хар ти и ја
лако позлаћена сенка што се
превија
пре ви и ја
изнутра као из мрака
раскораченог насред собе застрте
хартијом
Нема баш квалитетног времена за
писање
попустили су повези на прошлом
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разглавиле алке на ланцу садашњег
Ветар распирује заштитне бедеме
великих и малих кутија
горљивијих од картона Потемкинових
Ватре савиле вратове на страну
тако да замршене горе једна другу
Насред улице цвили огладнели пас
крпељи докусурују његову разблажену крв
а он немоћан да урличе дрхти између
сирена возова који одлазе …
Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%
D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%D1%83/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%BA%D0%B8
%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0
%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD/

*
НЕСТВАРНИ
ОКВИРИ
ЕСЕЈИСТИЧКОГ
МАНДИЋЕВОЈ ЛИРИЦИ / Душан Стојковић

У

Песме за наш избор преузели смо из неколиких песледњих Мандићевих збирки: Нествар- ни
штафелај (2005), Мали (п)огледи (2006), Бог у
продавници огледала (2010) и Оквир (2011). Јед- ну од
њих – последњу наведену – схватили смо онако како она
једино и може бити разумљена до краја – као поему или
мали, компактни, еп те је стога доносимо исцела.
Песмама смо прикључи- ли и кратке прозне текстове,
мини-есеје и песме у прози, особено лирско-прозно
штиво, манди ћевско по свему, жанровски неухватљиво
и до краја неодредљиво, које кореспондира са његовом
чистом поезијом и то тако да се многобројни овакви
текстови обичним композиционим реорганизовањем
могу „преместити“ у песме а да не изгубе ништа од своје
вредности ....

Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0
%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/%D
0%BA%D0%B0%D1%84%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D
0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD/%D0%BD%D0%B5%
D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%98%D0%B8%D1%81%D1%82%D0
%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4/

**
ДОКЛЕ СИ
Бранковић

КАМЕН

ДОГУРАО

/

Слободан

Луталица показује бегунцу,
У магновању, правац и смер.
Дрво на хоризонту.
Цркву црне птице.
Ћувик на коме војник за отаџбину пада.
Просута крв није траг ка излазу.
Не тамо где је стрелица!
Види руку која учи од гране да маше.

Видети више: https://sites.google.com/site/zavetineinfo/Home/dale/doklesikamendoguraoslobodanbrankovic
*
СТРАВА И СРАМОТА: Књиге
библиотеке бачене у контејнер

из

Дворске

Како се то ради у Србији?То јест у Народној
библиотеци Србије?
Према писању Политике: Књиге из
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Дворске библиотеке бачене у контејнер
Нема огрешења о Закон о културним добрима, каже
Владимир Шекуларац из Народне библиотеке Србије
„Сматрам да је ово непојмљив злочин учињен према
нашој култури и да књиге из Дворске библиотеке не
смеју и никада нису смеле да се нађу на ђубришту. Ове
књиге су својевремено однете из Краљевске у Народну
библиотеку како би се о њима водило рачуна, како би се
тамо чувале и излагале, а не да се отпишу као стари
папир”, истиче Александар Карађорђевић. ///

Видети више:
http://zavetine.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%
D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0/%D1%81%D1%82%D
1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0/

*
(ЛИТУРГИЈА) Увод. Крсдтоношни храст

…БОСИЉКОВАЦ је – бајка – мирише на босиљак. Оно
ако ћемо право, та бајка је невероватна и тужна.
Написао сам БОСИЉКОВАЦ и застао. Као да је неко
ушао у Велику магазу и прекинуо ме. Седим у једној
од соба Велике магазе, зиданој по плану бивше
Мезулане, која више нигде не постоји осим у записима
Рукописне књиге. У Језику. Собица је налик на секташку
капелицу, зидови су у иконама, горе мутна кандила и
светли воштаница. Седим за столом и имам утисак да ме
неко озбиљно гледа. Не знам ко. Нико није ушао у
собицу и ничег другог овде нема осим писаћег стола,
прибора за писање, Рукописне књиге и њене посестриме
– кожом повезане и истог формата, али још увек празне.
Ту су још кревет, лампа, и мирише на чемпресово уље,
смирну и восак....
Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/08/25/helloworld/
*
(ЛИТУРГИЈА) Чија је сабља?

Догодило се невиђено чудо са оним што је, чини
ми се, хиљаду година, носило наслов ВЕЛИКА МАГАЗА.
Истинска Велика магаза у којој је био цео Босиљковац
са
околином заљубила се у себе и зачела у себи још
једну Велику магазу.
Велика магаза Велике магазе заљубила се и она у себе
и зачела
је у себи још једну Велику магазу. И тако је то кренуло
у бескрај.
Цео свет из Велике магазе требало је да буде у
последњој
магази Велике магазе.
Ни једна од магаза у Великој магази није последња…
Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/08/25/%D1%8
3%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%9B
%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B2%D0%BE/
*

(ЛИТУРГИЈА) Бескрајну бразду заоравши...

Ову књигу су састављали двојица.
Понављамо: Док је један морао да мисли ништа не
говорећи, други је морао да пише ништа не мислећи.
Личили смо на анђела и ђавола; када је Сенковић ходао,
ја сам му се као ђаво крио у сенци. Када је ђаво ходио,
анђео му се крио у сенци. Кад год је ђаво из мене
говорио, анђео је прислушкивао.
Одбијање београдских издавача да обелодане
Сенковићеве рукописе, Сенковић је временом прихватио
као нешто природно и неизбежно (зна се да је већина
уредника, који су одобравали штапање књига, чак и оних
најбољих уредника, била тетовирана у катакомбама
комитета, да би обманули и угушили – све што је било
друкчије. Па су и наследнике своје научили да се
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тетовирају, да би скрили лаж лажју....

Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/08/26/%D0%B
1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98
%D0%BD%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2
%D1%88%D0%B8/
*

(ЛИТУРГИЈА) ФАТАМОРГАНА ВЕЛИКЕ МАГАЗЕ

Паклови су свуда, и зато историја има тако сабласан
исход…
Онај који потписује ове редове, није крив што је у
оном што следи сабрано доста тога што је надживело
своје власнике или творце.
Нису их надживела Дела, већ ствари.
Да би настало нешто ново, друкчије од свих тих
ствари, потребно је нешто друго. Да би било шта
настало, неопходна је равнотежа свих ствари, пре свега
равнотежа између Неба и Пакла.. Познато је било
древним људима да се равнотежа између Неба и Пакла
самњује или повећава у складу са бројем оних који улазе
у Небо и оних који улазе у Пакао; а број ових се пење на
стотине хиљада свакога дана. Кроз равнотежу Неба и
Пакла човек се приближава слободи, духовној
равнотежи, равнотежи између добра и зла, између
истине и обмане ...
Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/about/
*

(ЛИТУРГИЈА)

Оцене / Александар Лукић

ПРВИ НА СВЕТУ, РОМАН-ЛИТУРГИЈА

Верзија романа “Литургија”, која је претходила
објављеној, била је сложена за штампу још, сада, далеке
1988. године (припремио сам је онда за штампу, радећи
као уредник часописа “Браничево”, но, у све се умешао
враг или Случај Комедијант, па је књига доспела до
читаоца, тек, десет година доцније – крајем лета 1997).
...
Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
%D0%B8%D1%98%D0%B0/
*
(ЗАВЕТИНЕ Круна) РУСКА КНЕГИЊА У УКС

Кнегиња је удовица Тихона Куликовског-Романова
(нећак руског императора Николаја II, унук императора
Александара III Миротвораца). Тихон Николајевич био је
последњи представник Дома Романових, рођен још за
живота царске породице, августа 1917.
Видети више:
http://zavetinekruna.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
*
(РЕХАБИЛИТАЦИЈА) ЗАВЕТИНЕ: Из Архива

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)
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Превео са румунског Ратомир Марковић
Видети више: http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/

*
(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) ЗБОРНИК ШУМАДИЈСКИХ
МЕТАФОРА 2012

Ових дана изашао је из штампе „Зборник Шумадијских
метафора 2012“ на преко 460 стр. (ШУМАДИЈСКЕ
МЕТАФОРЕ, књига 21, Центар за културу Младеновац
''Шумадијске метафоре''; уредник мр Душан Стојковић;
ISBN: 978 – 86 – 85201 – 39 – 4 ). Садржај овог зборника
је импозантан и доноси обиље „материјала“...
Овим речима препоручује овај зборник Уредник:
ДВАДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА НЕУНИШТИВЕ ЛЕПОТЕ
ПОЕЗИЈЕ...
Видети више:
http://m950.wordpress.com/2012/08/28/%D0%B7%D0%B
1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8
%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE
%D1%80%D0%B0-2012/
*
(МЛАДОСТ БЕЗ СТАРОСТИ...)
У антологијама,
зборницима...ШУМАДИЈСКЕ МЕТАФОРЕ 2012 .Рубрика:
ДАРИВАЊА Белатукадруз (Мирослав Лукић)
ВОДЕНИЦА ОСАМДЕСЕТ ДЕВЕТ / ДЕВЕДЕСЕТ ОСАМ
(Из Каталога осујећеног песника)
Видети више:
http://zavetinekruna.wordpress.com/%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8
%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0/
*
(ВЕЛИКО ВРАЋАЊЕ) Из Бележница Јелене Бодражић
Моје писање

Ја сам дрво, које је израсло из младице, високо дрво
са дугим витким гранама ције је корење дубоко усадјено
у земљу Србију и њену крв.
Моје гране се прузају ка цитавом свету, ка небу, ка
љубави земаљској и оној другој.....
Видети више: http://kamenipecatneolita.wordpress.com/jelena-bodrazic/iz-beleznica-jelene-bodrazic/

**
(РЕНЕСАНСА) Рене Вивијен (1877 – 1909),
Француска / препев Јагличић

(Зборник ШУМАДИЈСКЕ МЕТАФОРЕ 2012: Рубрика:
ДАРИВАЊА)
ВЛАДАРКА

Вече, и пријатније од пратње сенке цватне.
Уђох у сенку, азил савршен за скривање.
Глас који награђује понизно ишчекивање,
прошапта ми: "Сад гледај, видећеш дворац патње."
Моје уморне очи усхити боја: лила;
јединствена, кад црно свуд влада. Непрозирна,
остаде посађена патња, веома мирна.
Усхићује огромност јединственог бледила....

Видети више:
http://principova.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%98%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1
%9B/%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BD1877-1909%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0
%BA%D0%B0/
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*
(ПРЕВРЕДНОВАЊЕ) АМБЛЕМ СИГНАЛИЗМА ЛИКОВНО-ВЕРБАЛНИ МАНИФЕСТ ЗНАК СИГНАЛА
/ Миодраг Мркић
Импресије

Стрелице у свим правцима - да збуне вампира, да не
зна на раскрсници куд да крене. Кругови… Кормило,
волан света - апсолута. Тајни знак, амблем, грб
породице сигналиста… Сигнал сигнала многобојни. Све
боје света… Медаљон. Заштитни знак. Амблем
староиндијског постулата “Све у свему”. Знак динамичног
диспаратног јединства - “јединства диспаратних
феномена”; принципа који су у великој манифестацији.
Круг. Глобалност великог села - Глобалног села,
свемира, васељене. ....
Видети више:
http://prevrednovanje.blogspot.com/2012/08/blogpost.html
*
(ЗАВЕТИНЕ) Македонске гајде / Стоилков Илчо

... "Арна лоша, ја те волим и нећу да те оставим",
кажем и она почне да ме грли, кад неко чук - чук на
врата. Ја се не плашим пошто знам да станује код неких
старих људи. А то је био мој другар са девојком. Ова
моја им каже како смо били по дрва и како смо одлучили
да се узнемо. Отишли смо у хотел. Скупили се моји
другари. Тамо смо пили до поноћи. Појави се један
милиционаер и вели : "АјдÄ д идемо у станицу", и ја
велим : "Добро". И некако се договоривши на брзину са
овим мојим другарима ја побегнем милиционару испред
носа. Одем у стан моје девојке. Дођу и остали и онда
мојим камионом пођемо у село код моје мајке. Тамо ми
честитају снаја и мајка. Девојка ми после купи ново
одело, ципеле, бунду од сто двадесет иљада. Напустио
сам је после месец дана......
Видети више:
http://zavetine.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
*
(Комплекс
Даривања

СПАСОВО)

Ристо

Василевски

:

ЖЕНА

Лежала је нага на ужареном песку
удаљена од мноштва гласова
с мора и копна
листала китњасту књигу

Тело јој је усијавало сунце
и мрешкало се на светлости
као слап пречисте планинске воде ...

видети више:
http://kompleksspasovo.blogspot.com/2012/08/blogpost.html

*
(КОГИТО КЛУБ)
NEMO PROPHÉTA IN PATRIA
(Певци са Бајлон-сквера и моја фрка са њима) /
Мирољуб Тодровић
ЗЛИ ВОЛШЕБНИЦИ НА ДЕЛУ

Видети више: https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/
*
(ПИСМО ИЗ КАРАНТИНА) Алармантно је ћутати /
Есон ЈАСОН
На јастуку сам сахранила своју прошлост.
--------------------------------------------Имала сам доста момака
и сви су били као ти.
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-----------------------------Огољена огољеност
највећа је перфидност.
Кад помислиш да си луд
знај да си у праву....

видети
више:
http://pismoizkarantina.blogspot.com/2012/08/alarmantnoje-cutati-eson-jason.html

*
(РЕХАБИЛИТАЦИЈА) И нови документи потврђују:
Краљ Петар II није абдицирао

Пронађена нова документа која потврђују,
историчарима добро знану истину, да краљ Петар Други
никада није абдицирао. О околностима у којима се
крајем и по свршетку Другог светског рата налазио Краљ
Петар Други и цео српски народ у Медија Центру у
Београду говорили су новинарима историчари: др
Чедомир Антић, проф. др Љубодраг Димић и проф. др
Момчило Павловић….
Видети више:
http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/2012/08/28/%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D1%83%D1%98
%D1%83-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80-i/

*

(Симбол ЗАВЕТИНА) ПОВОДОМ
година" / Белатукадруз

"Магарећих

Има велики број књига које су незаслужено
заборављене;
ниједна није незаслужено запамћена.
И то понајвише важи за "Магареће године", књигу која
није
само храна, већ је права посластица. Због тога и
започесмо ово наше путовање у свет лектире, све даље
и даље*, баш овом заслужено запамћеном књигом. ....
видети више:
http://simbolzavetina.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
*

(Канал ФИЛТРА) ШЕЛОГОВШТИНА или белешке
поводом пет песама / Белатукадруз

Књига у којој су ове песме штампане, стигла је до нас,
игром случаја, са извесним закашњењем овог лета, у
време слуђујућих врућина (Винко Шелога: Узводно, Топy,
Београд, 2011). Сам аутор у пропратном писму,написао
је (шалећи се на свој рачун) да је „маргинална појава,
песничка уседелица“, што је извесно „голешко
претеривање“, оно на свој начин упућује на нешто друго.
Недавно смо аутора представили на „Сазвежђу
ЗАВЕТИНА“ избором од неколико песама, без коментара.
Њима додајемо и ових пет, уз напомену ...
Видети више:

http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8
%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D
0%BE%D1%81%D1%82/%D1%82%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0
%BB%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D
0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D
0%BF%D1%83%D1%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B
5%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D
0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B5/%D1%88%D
0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%88%D1%8
2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82/

49

новине друге српске ренесансе
*

(ОБЕШЕНЕ НОВИНЕ ) Истраживач
Калабић о операцијама Тајне полиције

Радован

Удба је побила елиту у емиграцији
Драгица Милошевић се враћала кући зором после
напорне смене у ресторану „Миомирс сербијан клаб“ у
Чикагу. Прижељкивала је да што пре изује сандале после
вишечасовног стајања и планирала да по подне оде по
деветогодишњу ћеркицу Иванку, која је то вече требало
да преспава код другарице. Ушла је у кућу и само
неколико секунди касније Вест норт авенијом одјекнуо је
крик, а затим и неутешни лелек. На поду су лежала
измасакрирана тела њене ћерке и невенчаног мужа
Драгише Кашиковића ....
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/i
strazivac-radovan-kalabic-o-operacijama-tajne-policije/

*
(ЗМИЈА БЕЛА КАО СНЕГ) Из историје Велике
мајке / Миодраг Мркић

Вилндорсфска Венера.Најпознатија позната скулптура
нагог женског тела. Стара 50000 година. Пронађена
1908. године, 11 см. Остаци црвено обојеног. Презрела
дебела жена… Сполни орган снажно моделиран… Коса…,
а лице посве занемарено…
Персонификација сполности премештањем уда
и тестиса на место срца Тодорови}ева “Венера” је
богатија у смислу.
Наша Црвенокоса Богиња из Војводине.
Синтеза “фабрике за рађање” и полног мушког органа.
Она је жртвована место жене као преполовљене
фигурине да би земља боље рађала. Пример врхунске
економичности израде у пластици. Пример симболичке
згуснутости супстанце. Она је жена слоница и Твиги, и
прави мушки мач чија је права мо}ност у тестисима.
Можда је у њој идеја о хермафродиту; јединству мушког
и женског принципа. Јединство активног и пасивног.
Јединство противуречности. Искре прве сублимације
Јинга и Јанга. Та јединства су и у Тодоровићевој Великој
мајци....
Видети више:
http://kn950.wordpress.com/2012/08/29/iz-istorije-velikemajke-miodrag-mrkic/
**

(ЗЛАТНИ РАСУДЕНАЦ) У штампи је јесењи број
књижевног часописа "Браничево" 5-6/2012
Садржај:

23

Александар Лукић, Дух српске књижевности
5
Р. М. Емерсон, Дух
7
Николај Берђајев, Руска револуција
10
Василиј Розанов, Бавећи се нумизматиком 16
Милан Кашанин, Српска књижевност у средњем веку

Ј. В. Гете, Српске песме
40
Васко Попа, Златна јабука
42
Јован Дучић, О нашој књижевности, новинарству, и о улози
јавне речи у духовном
изграђивању народа
45
Бранко Лазаревић, Неколико дана из
„Дневника једног никога“
47
Из необјављеног дневника
52
Живомир Младеновић, Белешка о писцу 57
Данило Киш, Ми певамо у пустињи
70 ..
Видети више:
http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/08/30/%D1%8
3-
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%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%98%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%9A%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2
%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE/

*
(ОРЛУШИНА) Из књижевних прилога пристиглих
крајем августа 2012.
ПОУКЕ / Зоран М. Мандић

На обали Каспијског мора
слушао сам мудрог старца
Хазумураха
- Ако ти неко поклони
тело не значи
да те је купио душом –
Старчево тело одавно је
почело да грца у променама.....
ИГОР РЕМС

МОЈ СЛИКАР

... Грех густ као тајна етруске тишине
Снажне руке обавијају усред рањивог јутра
Зачету белину жедног ми трбуха У кругове се плету...
ШАЈТИНАЦ / ЊИМА НЕ СМЕТЕ НИШТА

( Песма коју ни једна новина , ни часопис нису смели
да објаве! )
Вашег владарског дрхтања
Они су смрадни принчеви...

Видети више:
http://krmikovac.wordpress.com/2012/08/30/%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D
0%B8%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0
%BB%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98/

*
(ЗМИЈА БЕЛА КАО СНЕГ) Симболи су боли у
симбиози / Есон Јаос

Бол се од јутрос улогорио у мојој глави.
Пала је ноц.
Бол ни макац.
Казем да ме глава страсно боли.
"Добро, САМО опеглај ми ову косуљу - говори ...... поправи јос мало ту код крагне.....
Е, сад је вец добро, супер "
Мене и даље лудацки боли глава.
Убија.
(Из писма Есона Јаоса, ових дана)
Видети више: http://kn950.wordpress.com/2012/08/30/simboli-su-boli-u-simbiozi-eson-jaos/

*
(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) Нуклеарни ледоломац
„Арктик“
Нуклеарни ледоломац „Арктик“ — наставак
вишевековне традиције: Руси су први народ који је, још
у 15. веку, почео да истражује Северни ледени океан.
Фотографија: Јуриј Лушин, РИА „Новости“.

Вековима су многи морепловци покушавали да
доплове до центра поларне капе планете, својеврсног
„врха света“, али њихови покушаји су били неуспешни
или су имали трагичан исход. Совјетски инжењери су
схватили да је једина погонска сила која брод
ледоломац може одвести кроз лед — нуклеарна.
Експериментална пловидба новог брода на нуклеарни
погон саграђеног 1975. и названог „Арктик“ постала је
изводљива захваљујући претходним научним
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припремама и дугогодишњем проучавању арктичког
леденог покривача ....

Видети више:
http://m950.wordpress.com/2012/08/31/%D0%BD%D1%83%D0%BA%
D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D
0%B0%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA/

*
(ЛИТУРГИЈА) Тајне. Откровење: МАЛА МАГАЗА

(У току је објављивање првог на свету романалитургије, који је саада доступан за све људе на свету,
овде, у Русији, и на свим другим континентима ове
планете. То је јединствена прилика да се многи увере
због чега је писац Белаткадруз, игнорисан и скриван у
Србији, као Пепељуга испод корита!)
У пећинском скровишту нашао сам - ниску дуката који
је моја покојна мајка Дафина донела у мираз, и још у
једном земљаном ћупу пуном песка 17 великих и 100
малих дуката, веома стари дрвени крст из манастира
Дајша и дрвене печате истог манастира. БЕЛЕШКЕ попа
Николаја Јакушева и његове књиге и Архиву. Све је то
било поређано на полицама од горуна, које је деда
Павле вероватно ручно и у највећој тајности сам
направио. То је било, заиста изванредно
скровиште, у коме ме никад не би могла пронаћи
Титова и Ранковићева УДБА, ту сам могао да се сакријем
од читавог света. Али, човек се од политичке полиције и
идеолошких монструма може сакрити и на други начин.
Савршеном мимикријом. Узео сам десетак малих дуката,
који су
припадала мом покојном деди. ...
Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/08/31/%D1%82%D0%B0%
D1%98%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1
%9A%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/

*
(ОБЕШЕНЕ НОВИНЕ) Џиновска артерија Русије

Пре 121 годину у Владивостоку је почела изградња
Транссибирске железнице, најдуже пруге на свету. Ова
магистрала повезује 2 дела света, 12 области и 87
градова, и дуга је 9288,2 км.

Возови на линији Москва-Владивосток крећу са
Јарославске железничке станице у Москви, где су, као и
на одредишту, тј. у Владивостоку, постављени
специјални километарски стубови са обележеном
дужином магистрале: „0 км“ на једном крају и „9298 км“
на другом. ....

Видети више:
http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/08/31/%D1%9F%D0%B8%D
0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0
%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5/

*
( ПРОТИВОТРОВ )
библиотеке

Фондови Руске државне

Фондови Руске државне библиотеке („Лењинке“)
заузимају читаву једну четврт у Москви. Тамо се данас
чувају и дигитализују огромне колекције књига.
Најстарије здање комплекса је „Дом Пашкова“, вила са
богатом прошлошћу за коју су везане многе легенде....
Видети више:
http://zavetine.wordpress.com/2012/08/31/%D1%84%D0
%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD
%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE
%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/
*
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(ВАСЕЉЕНСКЕ
НОВИНЕ)
СРПСКИ
ПОМЕНИК: Браничево 1912-1918, II

РАТНИ

НАПОМЕНА „Заветина“
Упркос великом труду састављача и истраживача,
високој препоруци, ова књига, штампана у, на жалост,
симболичном тиражу (500 пр.), готово 100 година
доцније од споменутих трагичних догађаја, игнорисана је
како од најшире јавности у Србији, али и од директних
потомака оних ратника уписаних у овај Поменик.
Бројке или Статистика је неумољива
Преузето са Википедије: Према попису из 2002.
било је 465 становника Мишљеновца, скоро три пута
мање него 1910.
Тенденција пада приметна је и у суседним селима :
Љешница (536 становника, 1910) , Сена (616) , Мустапић
(1721) , Раброво (1966). Према попису из 2002. било је
236 становника Љешнице, 232 становника села Сена,
740 становника Мустапића, 1219 становника Раброва.
Закључци су више него суморни. Село Краљевине
Србије било је много јаче и важније него данашња села,
која су углавном у опадању и одумирању.
29. августа (2012), када смо, више игром случаја,
прегледали ову књигу у једном од села Општине Кучево,
видели смо и друге трагове опустошења, рецимо: праве
прашуме уз обале Пека (Сена, Љешница, Мишљеновац).
Седамдесетих година минулог века – ту су биле ливаде,
салаши; ливаде покошене, одржаване...воћњаци...
Разговарали смо са осамдесетогодишњацима; али
они се слабо сећају имена ратника из овог Поменика. Тек
понеког имена!!!
Заборав је погубан. Како да нас поштују наши
непријатељи и крвници кад ми сами не поштујемо своје
дедове и прадедове? ....
Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%81%D1%80%D0%B
F%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D
0%B2%D0%BE-1912-1918-ii/

*
(ХОРИЗОНТ
СТВАРАЛАЧКЕ
ИНИЦИЈАТИВЕ)
КОЛЕНИКЕ – ВРЕТЕНО? / Александар Лукић

Размишљајући о Сајму књига у Београду, бавећи се
његовим феноменом, преда ме искрснуше нека нужна
питања. Не могу отрпети, а да не кажем како та
приредба већ деценијама, до данашњих дана, подсећа
на кочију привилегованих весељака, претоварену по
нејасним принципима са незаобилазним главним
јунацима од Организатора сајма, Издавача, Писаца,
Уредника, Трговаца, читалаца, до Славне неименоване
публике која међу њима, ваља рећи, има најискренију
улогу, дочим без устезања и фолирања на самом улазу у
сајам купује јефтино, а потом, без стида лиже ушећерену
јабуку. Сви су се нашли на окупу, збијени један уз другог,
тешко се овде може распознати ко је ко? Осим лажи.
Видети више:
http://zavetinekruna1.wordpress.com/2012/08/31/%D0%B
A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B
A%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD
%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0
%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
*
(ПРОСЈАНСКИ ПУТ) ПЕСНИЧКИ МАНИФЕСТИ TRACTATUS LOGICO – POETICUS / Бошко Томашевић

Нећемо говорити о извору. Он је сувише очит.
Говорићемо, пак, о томе куда извор отиче из summae
Tractatus-a.
(Б.Т.)
1. Не можемо певати ни једну песму изван илу¬зије
и заблуде....
Видети више:
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http://2003bz.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81
%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5
%D1%81%D1%82%D0%B8/

**
(ПИСМА) Прикупљање фотографија културних
добара у 36 земаља широм света.
Србија ће ове године по први пут учествовати од 1. до
30. септембра у великом светском “Wики Ловес
Монументс” фото-конкурсу, организованом од стране
локалних огранака Викимедије. Жири састављен од
стручњака из релевантних области, као што су
фотографија, архитектура и историја, одабраће 15
најбољих ауторских фотографија непокретних културних
добара Србије под Creative Commons слободном
лиценцом.
Циљ конкурса је подстицање учесника да својим
доприносом обогате мултимедијалну базу непокретних
културних добара, којих у нашој земљи тренутно има
преко 2400 заведених....
Видети више:
http://70653dotcom.wordpress.com/2012/09/01/globalnifoto-konkurs/
*
(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) ФОНД ЗАКОПАНОГ БЛАГА

Избор текстова из старих бројева "Заветина" - оних
од пре 12 година!
КЊИЖЕВНИ КАЛЕНДАР (2000)
Крај априла 2000. године.
Има једна Бодлерова мисао; прочитао сам је давно,
али ми је тек синоћ њен смисао постао јасан :
"Склоност ка стваралачкој усредсређености
би, у зрела човека, требало да потисне склоност ка
саморасипању".

Среда, 26. април 2000. године, око 10 : 30 ч.
Претходне ноћи је подметнут експлозив у стамбеној
згради на Цераку. Ноћас је изрешетан директор ЈАТ - а.
Јуче сам прочитао у "Политици" образложења чланова
жирија, приликом доделе књ. награде "Бранко Ћопић" Н.
Тадићу, М. Пантићу, Данилову - Светозара Кољевић и
Антонија Исаковића. Сачувај ме , Боже, таквих похвала.
Г - дин Св. Кољевић - "мирођија у свакој чорби".
Врхунски и неизбежни специјалиста за доделу књиж.
награда: "Витал", "Бранко Ћопић", НИН, етц.
Српском књижевношћу и културом влада духовни
гангстерај и књижевна лаж. ..
Видети више:
http://m950.wordpress.com/2012/09/01/%D1%84%D0%B
E%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0
%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0/
*
(ОРЛУШИНА) СВРЗИСЛОВО / Иван Шишман

(Из рукописа пристиглих на јубиларни књижевни
конкурс „Заветина“ у последње време)
... Белина се раширила гиздава,
белина до бескраја,
али нема никог да је чита.
Више је оних што хоће да шкрабају
по белом видику целом.
И они записују по белини,
по већ написаном и невидљивом,
најчешће свој потпис,
као Деда.
Много има Сврзислова...

Видети више:
http://krmikovac.wordpress.com/2012/09/01/%D1%81%D0
%B2%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0
%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-
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%D1%88%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
*
(ОРЛУШИНА) РУПА У СРЦУ / Есон ЈАОС
Мени је најбољи пријатељ ГРОМ.
Он кад удари,он баш не штеди.
Па где на пријатељу да штедиш,
зато и постоје пријатељи.
Да ударе кад треба.
А не кад не треба.
А знају они и где треба.
Тамо где најмање боли,
зато су то пријатељи.
Не боли њих за тебе….

Видети више:
http://krmikovac.wordpress.com/2012/09/01/rupa-u-srcueson-jaos/

*
(Сазвежђе
З)
У
трагању
земљиштем... / Белатукадруз
(Прештампано из старијих
часописа "Заветине", 5-14/2000)

за

бројева

погодним
књижевног

БЕЗДАНИ ВЕКОВА

Царичин град, Прекопчелица
Зашто баш овде?
Унапред смо, зар, изгубили
битку с прецима,
са правим одговорима,
омађијани дугим ноћима
под маском кумира?...

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

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

___ The Speech on the Field of the Mars
How far did I come? You are given only one chance to
learn how the stones speak.
He was given the chance to believe and to follow his
teaching. To know how to fall out of the nest like a featherless young bird. That kind of the idler only knows how to
narrate.
Scram! Archaeology, oh, unknown! Gloomy history.
Autumn smudgier than the water colors. It threats. Man is
walking all over the world bringing his shadow with him.
Taught to narrate. He had let it screech like an aged bone. It
looks like a rooster good for the soup. It is repeating the
experiences we gave up on. It is sputtering like stones,
showing the wounds and the teeth that caused the wounds.
I had years to reconcile the extremes that contradicted like
the knife with two blades
Видети више: http://kamenipecatneolita.wordpress.com/u-dolini-zidova-knjiga-a-lukica-na-engleskom/
*
(АЛТЕРНАТИВНА ИСТОРИЈА) Удба је побила елиту у
емиграцији / Ивана Цветковић
- Први на листи за одстрел нашли су се уредници
листова и часописа, писци антикомунистичких памфлета
или угледни пословни људи - каже Калабић истичући да
тајним агентима нису биле интересантне кафанске
патриоте које су евентуално врбовали да за њих
шпијунирају.
Жртве су, како пише у књизи, убице обично
сачекивале у стану, ноћу, када су долазиле саме, док је
за убијање коришћено искључиво хладно оружје, јер је
било важно да се „тело жртве унакази и измрцвари“.
Калабић претпоставља да је Удба званичне тајне
агенте престала да користи након случаја екстремног
левичара Владе Дапчевића, којег су агенти тајне
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полиције у сарадњи са румунском тајном службом
Секуритатеом отели у Букурешту. Том приликом убијена
су двојица Дапчевићевих пратилаца. ....
Видети више:
http://alternativnaistorija.blogspot.com/2012/09/udba-jepobila-elitu-u-emigraciji-ivana.html

*
(Канал ФИЛТРА) Књижевна критика или успомене на
"1 - 2.Колекцију НОМОКАНОН.1 -2"

Реч је о мојим - првим књижевним критикама,
обједињеним и штампаним на једном месту, тј. у
Алманаху за живу традицију, књижевност и алхемију,
Београд, Заветине, I / 1998, у оквиру
споменуте
колекције, стр. 254 - 382, великог формата. Заправо, реч
је о књигама Метафизика у белом оделу и Ин цонтинуо,
1. Тај број Алманаха одштампан је у симболичном броју
примерака, данас је библиофилски раритет. Обе књиге
беху под кровом једног наслова (НЕ)СЕБИЧАН МУЗЕЈ,
подупртог вером у критику, речима Настасијевића. Тако
почиње та књига књижевних критика, тим речима...
НАПОМЕНА после 14 година
Алманах је штампан у стотинак примерака;
и још увек има пар комада непродатих! То значи, да је
већина мојих књижевних критика остала далеко од очију
српске јавности, посебно од књижевне јавности. Због
тога би било добро, макар и после 14 година, учинити
доступним, ако не све књижевне критике, а оно барем
део оних штампаних у споменутом Алманаху. Дуго су
чекале те књижевне критике, рецимо то без устезања, да
допру до најширег круга прво српских, а онда и других
читалаца по свету. И оне, ево стижу, не захваљујужи
неком од официјелних српских издавача - погледајте шта
и сада штампају разне лагуне, отоци, архипелази,
гласници, и стубови-наметачи у Србији! - већ
захваљујући "Сазвежђу Заветине“, уз подршку
WОРДППРЕССА и ГООГЛа. ...
Видети више:
http://tajna2012.wordpress.com/2012/09/01/%D0%BA%D1%9A%D0%
B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D
0%B5-%D0%BD%D0%B0-1-2-%D0%BA%D0%BE%D0%BB/

*
(СУЗОВЦИ)
ШАЈТИНАЦ

БАСНА О МУДРОСЕРИМА / Радивој

Мало,мало па ето ти неки од њих да у поводу Свог
исфолираног самозамарања прозборе коју о истрајности,
инспирацји ,одлежавању и тимарењу спрам хипер
придукције и оних који пишу свакодневно.Да се
разумемо,та друга крајност, скрибоманија, постоји и
тешко је уништива, али кад год се треба садржајно
посветити интроспекцији и самопросудјивању онда је то
као код онога о дужности,одмах нам на ум падну други.
...
Видети више: http://1983z.wordpress.com/
*
(АМБЛЕМ ТАЈНОГ ПИСМА СВЕТА) NEMO PROPHÉTA
IN PATRIA / Мирољуб Тодоровић
Б. А. П. БЕЖИ У БАРОК

Видети више: https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/nikola-jovanovic/od-iznenadnog-bola/nemoprophetainpatriamiroljubtodorovic
*
(ЗОНА
ПРЕЛИВАЊА)
Игњатовић

ЧВОРОВИ

/

Срба

(Зборник "ШУМАДИЈСКЕ МЕТАФОРЕ" 2012
Даривања)
За Елку и Валерија
Док сам на тераси Персеја у Варни испијао кафу,
указао се занимљив призор: сред пута ка хотелу гавран
је изнео чврсто свезану кесу с отпацима и упорно
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покушавао да је кљуном развеже….

Видети више:
http://zonaprelivanja.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
*
(ЛИТИЈА) Последње пристигле вести

Роман у стиховима ШТА БИ РЕКАО ЧЕ аутора др
Александра Милошевића... – ШАНТИЋЕВЕ ВЕЧЕРИ
ПОЕЗИЈЕ 2012...
Видети више:
http://litija1.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

**
(ЛИТУРГИЈА)
ковчежићима

Фантастична кинеска игра са

(у току је публиковање романа-литургије, првог на
свету!)

....Филип Сенковић је био написао причу о томе – о
Сећању,
о Присуству, о Ишчекивању…
Зашто ту причу о Великој магази или о ДВЕ ХИЉАДЕ
ГОДИНА САМОЋЕ (што је исто) нису хтели да чују
Сенковићеви савременици?
Рукопис је упућен једном, другом, трећем издавачу.
Упућене су и копије. Кренуле су на своје велико и
неизвесно дугогодишње путовање.
То путовање се почетком календарског пролећа 1995.
године завршило лоше и – треба то да кажемо – то је био
онај прави разлог мог доласка у Босиљковац. Рукопис
Велике магазе или ДВЕ ХИЉАДЕ ГОДИНА САМОЋЕ у
орманима најмоћнијег издавачког предузећа у Београду
годинама је скупљао прашину. Уредници тамо нису
волели промају, нису имали чистачице и метле, чак ни
обичне крпе.
Саживели су се са прљавштином, пре свега
прљавштином бирократије и епохе, са најнижим
облицима менталне хигијене.
Пили су лоша или екслузивна пића, пушили горе него
Турци. И једног поподнева, неко је од уредника, припит,
креснуо палидрвцем, избио је пожар. У пожару су
нестали – архива и рукописи писаца, ормани и столови.
Све је горело као сува слама, све је било суво и труло,
дотрајало. Нестали су у неизбежном пожару књижевна
редакција, бивши уредници, столови и прљави прозори,
али нестао је и рукопис Велике магазе.
Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/02/%D1%84%D0%B0%
D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%
BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D
1%9B/

*
(АТЛАНТИДА) Грачаница све ближа потопу!/
Биљана Живковић
У својој држави, моћног енергокапацитета, Срби ће
бити највећи глобални просјаци струје и воде. Срби ће
постати, поред прадедовске земље бескућници, јер ће их
ишчупати заједно са словенским и светосавским кореном
„процесом” расељавања зарад нове „прерасподеле”
природног богатства. Срби постају и духовни јадници,
јер у 21. веку равнодушно допуштају уништавање својих
светиња зарад нових брана и „забрана” ...
Видети
http://zavetineatlantida.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

више:

*
(ПОСЕБНА ПОРОДИЧНА ЗАВЕТИНА : Добитници књ.
Награде „Заветине“)
КРИТИКА И ОДГОВОРНОСТ / Јован Пејчић

Видети више: https://sites.google.com/site/posebnaporodicnazavetina/dobitnici-knizevnih-nagrada-zavetina/kritikaiodgovornostjovanpejcic
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*
(ПОСЕБНА ПОРОДИЧНА ЗАВЕТИНА : Добитници књ.
Награде „Заветине“)
ЕЛИПСА ЕЛИПСЕ / Бошко Томашевић

Сваки текст изговорен или написан може бити или већ
јесте канонски. Апокрифност ове реченице, очита је.
Реченица је, пак, произведена да би се могла тумачити.
Интерполација те реченице у све могуће до сада
написане реченице бесконачна је. Могуће је, такође, да
је ова реченица пре него што је написана у њеном
бесконачном понављању постојала неко време без
времена, у неком "ниједном времену", о коме говори
Борхес. Тада би се иста читала као верзија једног regressus in infinitum-a, преносећи се у оно што славни писац
назива никадност (Neveness) или, још боље, преносећи
се у Претходну Вечност, то јест у aetenitas a parte ante.
Извесности ради, може се рећи да смо прву реченицу
овога текста написали подухвативши се задатка да на
начин интерпретације поновимо један кратак текст из
Деридине сада већ чувене књиге L’ écriture et la différence
који носи наслов Елипса. Понашаћемо се ...
Видети више: https://sites.google.com/site/posebn a p o ro d i c n a z ave t i n a / d o b i t n i c i - k n i ze v n i h - n a g ra d a zavetina/elipsaellpseboskotomasevic
*
(ПОСЕБНА ПОРОДИЧНА ЗАВЕТИНА)
СИГНАЛИЗАМ ДОНЕО СРПСКОЈ ПОЕЗИЈИ?

ШТА

ЈЕ

ЕКСПЕРИМЕНТ

Видети више: https://sites.google.com/site/posebnaporodicnazavetina/assignments/stajesignalizamdoneosrpskojpoezijimiroljubtodorovic
https://sites.google.com/site/posebnaporodicnazavetina/
*
(Канал ФИЛТРА)
Белатукадруз

Бог ником дужан не остаје /

... На Косову Срби говоре: Правда је танка али
дугачка и Правду и да ју закопаш, па ће да никне.
Срби сељаци, уопште говорећи, веровали су да је
самосаздани Бог створио свет, анђеле и људе. Они су
дубоко веровали да Бог о сваком и свачем има старање.
Да све памти и да ништа не заборавља. ...
Видети више:
http://tajna2012.wordpress.com/2012/04/25/zdravo-svete/

*
(Канал ФИЛТРА)
(Метфизика у белом оделу)
СЕБИЧНИ МУЗЕЈ: Растко Петровић, 1898 - 1949.
...У есеју Шта све може послужити за будући наш
народни балет, Р. Петровић пише о народним играма,
играма око мртвог, играма освете, пролетњим играма,
витешким играма, играма пророка и епилептика,
тарантела, свестан да наш фолклор може много пружити
"једном уметничком балету". И поново се враћа на
феномен ЗВИШКИХ РУСАЉА: "Чуднија свакако од свих,
мистичнија, чулнија, а сад већ ваљда једина своје врсте
у Европи је она игра русаља која се код нас у
пожаревачком округу, у селу Дубоком игра сваке године
о Духовима. Име игре имало би на влашком да значи:
духови, пошто се играчи сматрају под мистичном влашћу
духа, падајући стално после игре у стварне неуропатске
екстазе, проричући и имајући визије као сви надахнути.
Овој обичајној бољци подлежу жене, али такође и деца
и људи. Играчи, састављени од три човека, млада краља
с мачевима, и од четири девојке, - три краљице и једна
дворкиња - врше читав мистички обред играња са
оболелим:
водећи га до речице, укрштавајући га
мачевима, силом му трпајући у уста ижватане траве, све
до његовог коначног повраћања у свест. Њине песме су
застареле, језиве и неразумљиве; њихово сујеверје
непојмљиво" (исто, стр. 334- 335).
"Наше народне песме забележио је Вук, музичке
мотиве Мокрањац, кореографски још нико
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није забележио народне игре које су биле у сталној
опасности да се тако потпуно једног дана избришу из
обичаја", пише Растко. Није ли у тим есејима у одбрану
живе традиције, у размишљањима и бризи Растка
Петровића, садржан и позив о оснивању и подизању
МУЗЕЈА ЖИВЕ ТРАДИЦИЈЕ?

Видети
више:
http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83/

*
(ХОМОЉСКИ МОТИВИ) ОБЈАШЊЕЊЕ / М. Лукић

АЛБУМ СЛИКА, формирао сам од слика које сам
поседовао новембра месеца 1979. године, када сам имао
пуних 29 година: тада сам становао у гарсоњери
самачког хотела у Дубровачкој улици , у Београду. Радио
сам, као библиотекар ( у близини). Легенде уз слике
довршио сам 19. новембра 1979. године. Зашто сам то
учинио? Знам да сам све то ставио у један велики
коверат и затворио га, и одложио на неодређено време,
као што сам имао обичај да одлажем и сваку од
бележница, када бих је испунио белешкама.
Тај коверат сам отворио крајем лета, као по обичају,
трагајући за нечим другим. Слике су сачувале, заувек,
нешто што би иначе припало бездану заборава.
Слике једног периода (1899 - 1977). Легенде уз слике
се завршавају констатацијом: "То је све", али ја знам да
је то само хиљадити део свега....
Видети више: http://homoljskimotivi.blogspot.com/2009/01/blogpost_19.html

*
(ЗАВЕТНИК) ТО ЈЕ ТА ЦАКА / Есон Јаос
ПРЕКО ГЛАВЕ ГОВАНА

Куц, куц,
Уђе човек. Истовари. Оде.
Куц, куц,
Уђе жена. Истовари. Оде.
Опет човек, опет жена, опет човек....
Товаре ли товаре....

Видети
више:
http://zavetninovcegzavetina.blogspot.com/2012/09/to-jeta-caka-esonjaos.html

*
(ЗАВЕТИНЕ Алинеја) : НОВИ СУСРЕТ СА ПОЕЗИЈОМ
ПОЉСКЕ
Видети више:
http://zavetinealineja.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

*
(ЗАВЕТИНЕ Алинеја) : ПУТ ПРЕМА ДРУКЧИЈОЈ
СРБИЈИ : Одабрана места

... Да би се стекло име у књижевности у тзв. другој и
трећој Србији није више неопходно писати добре
књиге.Довољно је да сте написали књигу о којој ће
писати на сав глас вечерња и жута штампа, на којој ће
славни писац моћи да спава! Колико је славе у Србији на
тај начин, без сумње неправедно, стечено?

Али Србија мора да одговори на толика друга питања.
Па и на питање праведности, макар и правда не била
потпуна, јер изгледа да је таква немогућа. Оног тренутка
када је Србија поставила историју на престо уместо Бога,
кренула је према нечему варварском и несвом. И она је
још увек на том путу.
Таква Србија онемогућује саму себе, ону бољу,
друкчију...
**

Видети више:
http://zavetinealineja.blogspot.com/2010/03/blog-post_25.html
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(Капија ЗАВЕТИНА) ЧАЈ С МАЈМУНИМА / Јелена
Стојанчић (препоручено)

Ми са Балкана пијемо чај само кад смо болесни, а
други су изградили животну филозофију и бизнис на
њему. Ево на пример Шри Ланка, која се давно некада
звала Цејлон.
Шри Ланка није домовина чаја ....
*

Видети више: http://kapijazavetina.blogspot.com/2012/09/cajs-majmunima-jelena.html

(НЕРВОЗЕ) НЕЋЕ ГРОМ У КОПРИВУ / Есон ЈАОС
Никада нисам волела поезију
и ретко сам је читала.
Знам за облаке да су кадгод тмасти
и Сунце да за њих зађе.
И кише и олује и валови и сметови,
све то у њима своје место нађе.
И иње и грање и сање и играње.
Ал ја ипак не волим поезију
кад све стима па се умиљава,
кад ти наруку као све крене....

видети више:
http://trgovcisvetloscu.wordpress.com/%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D
1%81/nece-grom-u-koprivu-eson-jaos/

*
(Едиција ЦАРСКИ РЕЗ : Руска поезија) Маријана
Колосова (1903-1964)

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

*
(Мајдан БОДЛЕР) Између митарења чудовишта и
уметности будућности / Александар Лукић

... Мени није било потребно да позајмљујем стихове
из древних песама Срба, Руса или Кинеза, да бих стварно
изразио истину. Имао сам стрпљења да сачекам да ме
пробуди цветање кромпира. А потом да спознам да свако
усамљено дрво преко реке на брегу, на падинама
кадифеним, јасније је од стотина књига песника које су
младићи прогутали у младости, рачунајући и књиге оних
које историчари поезије светске, европске и националне
убрајају у важније. Усамљено стабло преко реке на брегу
није било само од оног тренутка када сам га обухватио
погледом и удубио се у њега. Самоћа ме је гонила да
постављам и одговарам на питања. Кад песник може да
пише све, о свему, зашто да пише којешта? Постоји
прогрес душе, и у њега се морамо поуздати до краја. Оно
што је у српској или балканској поезији било лепо и
примамљиво, треба и мора да се замени и истисне само
нечим лепшим и тако даље све лепшим од лепшега до у
вечност! Песник на овом свету мора да зна да има барем
неколико сведока који имају много пријатеља, али да
његова патња нема пријатеља.
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Мене не одушевљава колективни напор за
устоличењем тзв. великог уметника. Та бледа контура
обездуховљености, има алтернативу. Поезију бездане
уметности.
Ако песник не изражава истину, онда ту не може бити
говора о стваралачкој личности ...

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

*
(СЕВЕРОИСТОК-ЈУГОИСТОК) А Н Т О Л О Г И Ј А
САВРЕМЕНЕ АРГЕНТИНСКЕ ПРИЧЕ: БОРХЕСОВА ДЕЦА

„ Као и шездесетих и деведесетих година прошлог
века, аргентинска приповетка и данас доминира
Латинском Америком. не би било лако наћи јој равне ни
у ширем контексту. Аргентинци и даље пишу много, а кад
то раде добор, најчешће исписују приповетке....
Видети више:
http://arhivuosnivanju.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

*
(Канал ФИЛТРА : Метафизика у белом оделу)
УМЕТНОСТ РАДИ ДУШЕ... М. Настасјевић

Настасијевић је веома сложена и богата личност;
штета је за српску књижевност што је његов живот
прекинут прерано.Судбина и болест су уграбили не само
једног изванредног песника, већ и више него обдареног
есејисту.Поново треба читати есеје Настасијевића, због
много чега.У једном од својих одличних есеја
Настасијевић пише: “Уметност нема за сврху неку
апстрактну лепоту засновану на законима разума, дакле
геометрије.Она је, напротив, у својој битности религија,
и као она тежи да скине вео са непробојне стварности,
те открије истину постојања”.Тако је, чини ми се, и
Новица Петковић, пишући ове своје огледе о
Настасијевићу, учинио највише могуће: скинуо је велове
са непробојне мистификације око једног од
најзначајнијих модерних српских песника.Песника –
подсетимо још једном – који је своје изузетне лирске
кругове штампао о свом трошку!Тако је још једном
проговорила она друга, прећутана историја српске
књижевности и дела која су изашла из шињела
пишчевих
издања.Петковићева
књига,
дакле,
представља , убудуће незаобилазан, продор у
Настасијевићеву мистику, со уметности.
Или, ако тако више волите, приближивши се суштини
и циљу Настасијевићеве уметности, најинтимнијој
природи свега (лепоти), начелу спајања (мосту између
коначног и бесконачног, појмљивог и непојмљивог),
СВЕТУ ТАЈНИ, књига Новице Петковића је више од
поузданог водича, баш зато што није писана с
претенциозноћу непогрешне науке, или са лажним
самопоуздањем и смешним нарцизмом и одурном
игноранцијом тзв. постмодерниста. Петковићева књига
је писана најједноставнијим (најсложенијим) стилом (а
он је, како писаше Настасијевић, први и најсигурнији
знак оригиналности). Петковић, иако је универзитетски
професор књижевности, ни у једном тренутку није
заборављао (чини се) да покушава да приближи и да
схвати нешто ШТО ЈЕ РАЗУМОМ НЕМЕРЉИВО И
НЕИЗМЕРНО…
Видети више:
http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83/%D1%83%D0%BC%D
0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D
0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/

*
(Оркестар СУЗ : Цјеломудрија) УЗНЕМИРЕНЕ ВОДЕ
ИЗА ПОВРШИНЕ РАЉЕНОГ ОГЛЕДАЛА (Читајући
Песоа) / Су Танасковић

“Не желети све, значи довести све у питање”, рекао је
једном један француски филозоф – XX век . Песник се
пита и све доводи у питање. Човек је биће жеље
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родитеља да човек буде, па касније он наставља да жели
да буде, и то целог живота. Да буде Личност. “Бићу оно
што желим да будем. Али треба да желим да будем оно
што ћу бити”. Мучан пут до Личности и Песоа осећа
покушавајући да се пронађе и изван ње? А презиме
Песоа значи Личност. Да ли је могуће пронаћи себе и
изван себе, можда у сопственом одразу иза огледала.
Сумња интелектуализма? Како испразнити мозак и разум
привести уму кроз срце? Песоа се одриче жеља, осим
“жеља ствари што постоје, а не времена које их мери”.
Оне су ипак присутне, али обојене чежњом…..
Видети више:
https://sites.google.com/site/orkestarsuz/home/orkestar/uz
nemirenevodeizapovrsineuramljenogogledala
*
(Оркестар СУЗ ) NEMO PROPHÉTA IN PATRIA
(Певци са Бајлон-сквера) / Мирољуб Тодоровић

КЛИКЕР-ШТРИКЕРАЈ ЈАСМИНЕ ЛУКИЋ
ЕПИГОН СИГНАЛИЗМА
''ОТКРИЋЕ'' СЛОБОДАНА РАКИТИЋА
Видети
више: https://sites.google.com/site/orkestarsuz/knizevna-filoksera/pevcisabajlon-skveraimojafrkasanjimamiroljubtodorovic
*
(ЛИТУРГИЈА) Дубраве, "држава Мишљеновића"...
(Нови наставак романа Литургија)

Сенковићи су имање у Дубравама (које је Божана
Сенковић
наследила од свог покојног брата Боре Мишљеновића,
као једини наследник) , полако почели да обнављају и
претварају у оно што је био: некадашња "држава
Мишљеновића", након што је Милисав Сенковић постао
пензионер (1985). Обновили су салаш, вајат.Практично
пролеће, лето и јесен проводили су тамо. Жариште
живота било је у Дубравама. То је једини салаш у
Босиљковцу, који се одржава и данас.
Филип Сенковић ме је водио да видим друге салаше на десетине запуштених: из њих већ расте дрвеће, зова,
дивље крушке и трешње, - делују аветињски. ...

Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/04/%D0%B4%D1%83%
D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2e%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D
0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0/

*
(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) КУРГАН (појам)

Још четрдесетих година овог слолећа документовано
је утврдено да су Словени имали своју писменнст далеко
пре појаве, Ћирила и Методија. Део ове документације
ниалази се и у Ватикану и приступачан је за сва
палеографска и палеолингвистичкаистраживања. Али и
палеографи и линвисти и историографи остали су при
својој тези о неписмености Словена пре Ћирила и
Методија и ту своју тезу нуде као научну истину,
ненаучно омаловажавајући сваки напор рушења једне
заблуде, која се погубноодразила на духовни развој
Словена...
Видети више: http://m950.wordpress.com/2012/09/04/kurgan-pojam/

**
(ЛИТУРГИЈА)
ЛИТУРГИЈА И ЖИВОТ (седми
наставак романа „Литургија“) / Белатукадруз

Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/07/%D0%BB%D0%B8%
D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82/

*
(Едиција БРАНИЧЕВО) Каталог Едиције БРАНИЧЕВО
за 2012
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Видети више:
http://edicijabranicevo.blogspot.com/2012/09/2012.html

*
(ЗАПИС 2) ДВА ГОРКА СРПСКА ПЕСНИКА
Шајтинац: Ту чак ни поезија не помаже
Бранковић: Мисао

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

*
(ЗАПИС И ) АФОРИЗМИ / Малколм де Шазал
(1902 – 1981)

Данте је велики стога што разуме оно што
већина писаца не зна: речи су живи створови. Потребно
их је промешати, рашчланити и вратити их на њихово
место да би се извукао склад из гласова и слика, али не
заборавља се никада како је свака реч једно биће ...
Видети више:
http://simbolzavetina.blogspot.com/2012/09/1902-1981.html

*
(Канал ФИЛТРА , Метафизика у белом оделу)
МЕЛАНХОЛИЈА : ВАРИЈАЦИЈЕ / М. Л.

...Новински чланак, у суштини, не може заменити
непосредно сведочанство.
Припремајући сусрет са Црњанским, пок. проф.
Бандић ме је замолио да саставим круг питања за писца.
Зашто је замолио мене? Да ли зато што је мој семинарски
рад о Дневнику о Чарнојевићу сматрао успешним? Зашто
није препустио осталим студентима да писца директно
питају оно што их занима? Не знам. Прихватио сам
здраво за готово и саставио педесетак питања Црњански је углавном само на та моја питања одговарао.
Велика сала Једанаестица беше пуна студената, и других
поштовалаца талента М. Црњанског. После сусрета,
проф. Бандић је са Црњанским отишао у свој кабинет.
Никог од студената није позвао. Ни мене.
Три године после тога, Милош Црњански је умро.
Сећам се тога поподнева; беше лапавица. Нисам отишао
на спровод. Професор Бандић је надживео Црњанског
осамнаест година...
Видети ише:
http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83/%D0%BC%D0%B5%D
0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%
98%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0
%B8%D1%98%D0%B5/

*

(ЈЕДИНСТВЕНО САЗВЕЖЂЕ / Кућа са двеста прозора)
ПЛАГИРАНИ ПЛАГИЈАТОР ИЛИ ПАТАШОН-ПРЕЛАЗ
МИОДРАГА ПЕРИШИЋА / М. Тодоровић
Видети више:
https://sites.google.com/site/zavetineagregat/faqs/plagiraniplagijatorilipatason-prelazmiodragaperisicamiroljubtodorovic

**
(ЛИТУРГИЈА) "Бог је овде, славите га!" ( осми
наставак романа „Литургија“
То су кључне речи Литургије. Тај усклик открива саму
суштину богослужења - уводећи нас у присуство
Божије.
Благопоклоњење и благослов обзнањују да су Бог и
победа Његове воље и промисла крајњи циљеви свих
наших жеља, полазна тачка наше побожности.
У храму Божјем, небу на земљи, месту на коме кроз
учествовање у Св. Литургији Цркве улазимо у
општење (заједницу) са веком који долази, са Царством
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Божјим, човек "и нехотице у својој души чува дубоки
утисак љубави према људима коју је Богочовек донео са
неба. Нехотице постаје милостив и љубаван према
потчињенима, ако има власт над другим људима. Ако је
сам под влашћу другога, вољније и са љубављу му се
потчињава, као самом Спаситељу. Ако
види некога ко тражи помоћ, срце му је више него
икада расположено да помогне, са задовољством и
љубављу даје ...

Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/08/%D0%B1%D0%BE%
D0%B3-%D1%98%D0%B5-%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0/

*
(ПОВЛЕНСКА КУГЛА) ЗАГОНЕТКА ПОВЛЕНСКЕ КУГЛЕ

ТАЈНА ПОВЛЕНСКОГ ЗАПИСА
Године 1970, откривена је и камена кугла пречника
око 1 м, и тежине око 3-4 тоне, у потоку Подздом крај
села Мравињци у околини аљева, на надморској висини
од око 1000 м. Откривач овог објекта био је радник
Миленко Милојевић, који је потврдио да се сличне кугле,
али мањег обима још могу наћи на обронцима планине
Повлен...
Видети више:
http://alternativnaistorija.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

*
(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) ЛАМЕНТ НАД ПЕШИЋЕМ

...Зашто је Весна Југовић, шеф параде у Сава центру
хтела да призове те вечери “дух Радивоја Пешића”?
Зато што је он од оне врсте српских генија које славе
широм света, а у земљи се о њима, необјашњиво, ћути.
А професор Пешић је још 1985. године, у Милану,
дешифровањем винчанског писма, помоћу етрурског,
направио нову систематизацију древних писама. Из те
систематизације јасно се видело да прво и најстарије
људско писмо није настало у Месопотамији, него у
Подунављу, на простору винчанске цивилизације. Ово
откриће померило је настанак древне писмености ДВЕ
ХИЉАДЕ ГОДИНА уназад, па је тако Пешићева
систематизација показала да, тек, после винчанског
писма следе: протосумерско-пиктографско, па сумерско
клин писмо, затим египатско-пиктографско, ...
Видети
више:
http://m950.wordpress.com/2012/09/07/%D0%BB%D0%B0%D0%BC%
D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%BC/

*
( ЗАПИС 7) Ђелем, Ђелем, Србенде, низ друм... /
Александар Лукић
... Идеја за изградњом заједнице - друштва без
граница, „јединственог у лепоти различитости“, пројекат
је достојан пажње. Ма колико да изградња таквог
друштвеног, политичког, економског и културног
пројекта протиче споро, ма колико да је оспораван у
различитим државама унутар саме заједнице, као и код
оних који се припремају да тој заједници приступе, ма
какве „теорије завере“ да владају у појединим главама о
њој као потенцијалном „Живом вампиру“, хегемонији
великих народа над малим народима, такву заблуду
треба свакодневно изводити на светлост дана из њених
мрачних кутака, и гледати на њену корисну страну предности које заједница нуди. За соло игру „да се иде
раз света“ свака од држава има времена напретек...
post.html

Видети више: http://zavetineaba.blogspot.com/2012/09/blog-

*
(
ЗАПИС 5) јебеш уметност и пусте разговоре,
посебно о одвратној поезији / радивој шајтинац

...
Они ,пак управљају,газдују,уредјују,планирају
,троше,зарадјују, својим страначким гнездима узвраћају,
бирају,промовишу али песницке књиге с
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плебицитарним анимозитетом и
с
гадјењем.Каква
корист од поезије,ко то чита и купује,слави и
наградјује,сем неких културних групица и јадника.
И , тако мисле,раде и стварају бивши песници и још
понекад песници.
Нуде хонораре за рукопис који је поета радио и
неколико година,ваљда знају и верују која је то
мука,нуде,рекох,
хонораре
у
висини
њихових
директорско уредничких дневница за промоцију и друге
отужне квазипрограмске измишљотине и то тамо где се
то све одвија по принципу,е лепо скуписмо се и домаћи
и гости, само да кетеринг успе,јебеш уметност и пусте
разговоре, посебно о одвратној поезији ....

Видети више: http://zavetineviki.blogspot.com/2012/09/jebesumetnost-i-puste-razgovore.html

*

( ЗАПИС 6)
Томашевић

ТЕКСТ БЕЗ СЕНКЕ / Бошко

... Може ли да постоји, питамо се, такав текст који
оствару је поруку субјекта и који је истовремено и порука
и субјект, и отац и син самоме себи? Постоји ли, питамо
се, могућност «Васкрсења оствареног у знацима». Изван
опсега ових питања постоји и један далеко шири који,
према речима Јулије Кристеве, гласи: «предло¬жити или
не предложити теоријске фикције како би се прошириле
границе означитељског и помериле међе сабласти,
визија, опседнутости ...?» Уколико се дâ замислити
известан лингвистички алгоритам Текста који је у
теоријској мисли и данас на снази, постоји, верујемо,
такође, и извесна антрополошка константа текста,
његова природна непосред¬ност. Јер, како вели Дерида,
"пре сваког одређења природног знака постоји
законитост појма природе која успешно усмерава
разговор" (Ж. Дерида: О граматологији). Управо на
темељу те законитости покушаћемо да размишљамо о
јед¬ном тексту кога је Ролан Барт у делу Задовољство у
тексту (Ле плаисир ду теxте, 1973) назвао «текст без
сенке». ...
Видети више: http://cjutanje.blogspot.com/2012/09/tekst-bezsenke-bosko-tomasevic.html

*
ИЗВОРНИК 2012
Јеленковић, Сентић...

/

Ристић,

Дебељачки,

... ИЗВОРНИК 2012 , Смедеревска Паланка 2012.
После прва два ''Изворника'' која су имала исту
концепцију представљања радова чији су аутори
чланови Књижевног клуба ''21'' из Смедеревске Паланке,
пред нама је трећи, који нам доноси нешто измењен
приступ овом зборнику. Оно што примећујемо у првом
делу збирке, оном препознатљивом у којем су
заступљени чланови клуба, јесте то да у њему има нових
имена. Ова целина чини мањи део књиге, али сасвим
довољан да нам аутори у њему покажу у ком правцу иде
њихово стваралаштво. Прекршено је неписано правило
да су чланови клуба искључиво наши суграђани и то је
добар знак...
Видети више:
http://velikazavetina.blogspot.com/2012/09/2012.html

*
( ЗАПИС 4) КАД ПРВИ ПУТ ЗВОНИ / Есон Јаос

Видети више :
http://zavetninovcegzavetina.blogspot.com/2012/09/to-jeta-caka-esonjaos.html

*
(ЗАПИС 9) ДРУШТВО МРТВИХ ПЕСНИКА
Лукић

/ М.

... Васовић, као песник не бежи од реалности, већ
бежи од ограниченог душтвеног и стваралачког идеала.
Оно о чему је писао Винавер уочи Другог светског рата
("Уверен сам да је духовна истина потребна целом
нашем друштву да би се омогућио - ако ништа а оно бар
то - наш унутрашњи живот и наша изражајна помоћна
средства", исто, већ наведени есеј, стр. 665), на известан
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начин као да је присутно и у ГОНГУ У ЖИТУ, као и у
књизи СЕДАМ ЧУНОВА, тежња ка ДУХОВНОЈ ИСТИНИ
(чак и у на око ситним појединостима, в. у циклусу
МИТОЛОГИЈЕ одредницу Селисенка : Расељен човек,
емигрант, премешчаније лице, једвапобегуљац, исчелац.
Или, просуто зрно међу зрнима још просутијим - стр. 54).
Књижевна редакција БИГЗа (нарочито уредник који је
изабрао овај рукопис и предложио за штампу), учинила
је праву ствар објавивши ову књигу, чију највећу
вредност видим у књижевном смеру, опредељењу...
Видети више: http://bezpremca.blogspot.com/2012/09/blogpost.html

*
( ЗАПИС 4) НИШКЕ АНИМОЗОСТИ / Мирољуб
Тодоровић
Видети више:
http://zavetninovcegzavetina.blogspot.com/2012/09/niske-anmoznostimiroljub-todorovic.html

**
(ЗАПИС 10) Чувени математичар Мика Алас свирао на
београдским свадбама
О томе говоре фотографије и једно писмо чувеног
математичара Михаила Петровића Аласа, упућено Сими
Марковићу, војном чиновнику (и хармоникашу), 8. марта
1940....
Видети више:
http://olovkamihailapterovica.blogspot.com/2011/05/blog-post.html

*
(АЛМАНАХ за живу традицију књижевност и алхемију)
: АРХИВ АЛМНАХА (покретање новог архива)
Катедра за југословенску књижевност пре 1973
Горе:
Димитријевић, Глигорић,Вученов, Павловић,
Латковић,Колендић, Пантић...

Видети више:
http://kn950.wordpress.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0
%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D
0%B0/

*
(АЛМАНАХ за живу традицију књижевност и алхемију)
Радомир Батуран КРИКОВИ ЕВРОПЕ
(Александар
Лукић, Европа,
Време
књиге,
Београд, 1995)

НАПОМЕНА (уредника) - Батуранов текст је штампан
у оквиру темата “Стара и нова Европа и Александар
Лукић”, у првом и на жалост и едином броју споменутог
Алманаха, који је, узгред буди речено, штампан у
симболичном
броју
примерака.
Прештампавамо
Батуранов текст, као што ћемо публиковати и неке друге
текстове зато што су нам се последњих неколико година
јављали како из Србије тако и из света неки наши
читаоци и пријатељи, тражећи Алманах… Пошто је
тираж Аламанаха исцрпљен још 1998. године, ово је
једини начин да удовољимо заинтересованима. А постоји
и прека културна потреба да се присећамо обимнога
Алманаха, који је иако штампан у малом броју
примерака, оставио известан траг у савременој српској
књижевности… Тада нисмо могли ни сањати о овом
данас, и тиражима које достиже данашње “Сазвежђе
ЗАВЕТИНЕ”. Били смо осуђени, као издавачи, не само
Алманаха, на гето – пре петнаестак – двадесетак година,
и то је погодовало погубној књижевно- издавачкој
клими… Која је на свој начин поспешивала бетонирање
неодрживе парохијалне и комунистичке слике света,
кастрирајући друкчији развој, друкчију Србију,
непокорну и инаџијску…
Видети више:
http://kn950.wordpress.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0
%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D
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0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%
B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD/

*
(АЛМАНАХ за живу традицију књижевност и алхемију)
ХЕЛЕНСКИ ЧАРОБНИ БРЕГ / М. Лукић

... Био сам, дакле, први читалац Лукићевог рукописа
Европе, и вероватно најзахвалнији читалац на читавој
кугли земаљској у том тренутку, због свега оног што му
је претходило.Читаоцима се знаним и незнаним ређе
посвећују књиге ; можда је аутор то учинио према свом
првом читаоцу не из пијетета према мом делу , углавном
необјављеном – које је он имао прилике да прочита
(мислим на Опус Рајска свећа, чије је објављивање у
току, тек сада) ,већ зато што сам одмах схватио да је реч
о књизи песимизма , који није “нужно знак опадања,
пропадања, изопачености, заморених и ослабљених
нагона” – напротив !...
НАПОМЕНА (Белатукадруз) : И овај текст је, као и
Батуранов, штампан у оквиру темата “Стара и нова
Европа и Александар Лукић”, у првом и на жалост и
једином броју споменутог Алманаха, који је, узгред буди
речено, штампан у симболичном броју примерака….
Видети више:
http://kn950.wordpress.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0
%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D
0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%
B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD/%D
1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%
B8-%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D
0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/

*
(АЛМАНАХ за живу традицију књижевност и алхемију)
У ТРАГАЊУ ЗА ЈЕДНОМ ЈЕДНОСТАВНОМ И
ДУБОКОМ ПЕСМОМ

... Кукуруз куван или печен. Сладак кукуруз.
Пар белих пловака на дрвету које плута. Њихов одраз
у води. Није то слика високог водостаја. То је увек нешто
друго…
Нисам био слободан, али чезнух за слободом. А када
је дошла; када је дошла? Да ли је дошла? Ако је дошла,
зашто опет исти? Висок водостај политичке
порнографије. Стално је надолазио и још увек надолази.
Као катастрофа…Гомиле смећа…Алергичан сам на кратко
памћење…
Видети више: http://kn950.wordpress.com/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D
1%86%D0%B5/%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%9A%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/

*
(ЛИТУРГИЈА) АРХИВ – ново!!

Овде ће бити објављивана све оно што је у неку руку
учинило да роман-литургија у Србији годинама буде
књига без будућности, грађа вредна спомена као за
млађе, тако и за иностране слависте, издаваче, и друге
радознале духове, који нису ( баш тако – као коњи) ограничени, сапети својим предрасудама и јањичарским
васпитањем. Захваљујући “пресвученим комунистима”
многа су издавачка предузечћа и српске културне
институције већ деценијама “окупиране”. Чини ми се да
и ова грађа, која ће бити поступно објављивана, упућује
на то, и шта се у ствари крије иза случаја око одбијања
државних српских издавача да објаве “Литургију” крајем
20. века…
Видети више:
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http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/

*
(ЗАПИС
11)
МИШЉЕНОВЦУ...

АРХИВ

У

ОСНИВАЊУ

У

...Лукић је атомизовао завичајни простор, непознат
свету - недовољно познат и у самој Србији. Тај свет који
је обрастао маховином и јоргованима зрачи неком
древном, непатвореном лепотом и монументалношћу.
Како незванично сазнајемо. И. Лукић припрема још
неколико позамашних албума слика, снимљених из
једног...
Видети више:
http://edicijazavetine.blogspot.com/2010/05/i.html

*
(РЕНЕСАНСА) БУМЕРАНГ / Белатукадруз

... Први пут је текст “Бумеранг” објављен, штампан, у
Алманаху за живу традицију, књижевност и алхемију, И,
1998, стр.403 – 414. Касније је прештампаван, углавном,
у мојим књижицама књижевних критика, које су
штампане као пилот-издања, не прелазећи тираже
библиофилских издања. Значи, текст је остао скривен од
јавности, недоступан широком аудиторијуму, због тога га
овде прештампавам, нешто скраћеног, поготову у ово
време – када је у току публиковање романа “Литургија” (
видети http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/08/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%98%D0%B5-%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0/ )
више него пожељно, нужност.

Проговарам о томе поново и на овај начин, пружајући
солидну грађу на тему духа савремене српске
књижевности, зашто овде није било лустрације и зашто
се избегава превредновање? Какве смо ми имали
уреднике? Овај текст опет нуди инспиративну грађу. Сад
ће читаоци и посетиоци интернет локације “Литургија”
моћи да провере и увере се својим очима – колико су
тачне оцене неких уредника, попут оне смешне и
бирократске оцене Д. Лакићевића о “Литургији”, да
књига припада временима која су “иза”. Да ли?
Д. Лакићевић је парадигма, прототип свих тих
уредника који су исти, и чак директни потомци и
наследници оних које су заменили.
Предраг Пузић је објавио 2003. године одличну и
документовано писану књигу “Ломача за СЕНСА”, у којој
је штампао као додатак и “Записник ванредне скупштине
СКЗ од 22. априла 1945. (скраћена верзија)” (стр. 108129) из кога се лепо виде “профили” нових “окупатора”,
чији су и Лакићевић и други, да им не спомињем имена
настављачи. Ту књигу препоручујем, зато што су
издавачка предузећа и институције по Србији после
1945. године узурпирали углавном “пиони”.
Ја о њима, као и о бирократској књижевности имам
мишљење, употпунио сам га временом, довољно сам о
томе писао; могу се прочитати подстицајни текстови на
ту тему на интернет локацији “Златни Расуденац”. Не
наводим намерно књижевне часописе, јер већина
књижевних часописа у Србији је данас – мртва, тј.
разговарају сами са собом, а не са читаоцима!
Ја се уздам у Бога, а не у српске издаваче, поготову
не у СКЗ – ја сам за њих, али не само ја него и читав низ
других савремених српских писаца критички настројених
– Келт, Белатукадруз, дакако. Зашто би они штампали
књиге једног Келта, рецимо? ...
Видети више: http://principova.wordpress.com/%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D
0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/%D0%B1%D1%83%D0%
BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D
0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/

*

(ЗАПИС 12) РАЈ ЗА ЛОПУРДЕ / Горан Марковић

Остап Бендер је јунак мог детињства. Одрастао сам у
социјализму и то је био једини лик који се са тим крутим,
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озбиљним и претећим режимом озбиљно спрдао. У тим
сивим временима Бендер је био наш једини заштитник,
Зоро осветник нашег духовног живота. Његов хумор је
био до те мере заводљив и непредвидив да му нико није
могао одолети. Остап Бендер је прерастао у синоним за
преваранта са стилом као што је својевремено
„калодонт” постао синоним за пасту за зубе. А онда је, у
међувремену, „велики комбинатор” заборављен. Данас
скоро да нико не зна за Остапа Бендера, поготову млади
људи....
Видети више: http://velikamagaza.blogspot.com/2010/05/blogpost.html

*
(Канал ФИЛТРА )
ДЕСТРУКТИВНА ЦРТА
НЕЗАВИСНЕ СЛОВЕНСКЕ ПРОЗЕ / Белатукадруз

... Овај текст је у целини објављен у првом броју
новпокренутог часописа ”САВРЕМЕНИК плус”. Радо бих
последњу реченицу овога есеја – одстранио, данас, пет
година доцније, дакле, током јесени 1997. године. Она не
стоји, чини ми се. Што г. Глушац није објављивао своје
рукописе, после књиге ВЛАЖНА ПАНОНИЈА, то није зато
– како ми се чинило крајем 1991. године – што није имао
среће, што је био “препознат”, у немилости. Не, сећам га
се као функционера УКС – уствари врло нерадо и са
извесном индигнацијом. Једноставно, писца је одвукло
нешто друго од књижевности, не желим да овде
именујем шта је то. (“Политика” је српској књижевности
увек одвлачила писце на своју страну.) Дакле, претерао
сам у оцени у овог писца и у својим претпоставкама : Да
је овај писац имао написаних књига после ВЛАЖНЕ
ПАНОНИЈЕ могао их је објавити… (Октобар, 1997)
У нашој земљи Хармс је дуго био непознат писац. О
минијатурама Данила Хармса пише А. Флакер (Форум,
бр, 3-4, 1969). Тек 1982. године београдски часопис Знак
објављује у својој библиотеци Хармсову књигу
Случајеви. Преводилац и писац предговора овог издања
пише: ” Откако је откривен крајем шездесетих година,
цорпус обериутианум је извучен пре свега са становишта
разграничавања конструктивног и деструктивног , као
битних одредница авангарде уопште (дехијерархизација
књижевних родова и врста , укидање карактеризације
ликова , оправданости мотива итд . ). Расветљена је ,
затим , повезаност обериута с наслеђем футуриста , пре
свега Хлебњикова , и с посредним утицајем европске
авангарде тога времена . Многи аутори нашли су се пред
задатком да, предочавајући књижевно откриће , посегну
за методом књижевне генеалогије: потребно је било
установити порекло књижевности апсурда и црног
хумора , књижевне претке пародије nonsen-se-fictione-a ,
гротеске и ‘ дечијег говора ;ваљало је најзад , истаћи
које се појаве у европској књижевности средине века
текстовима оберуитиа
антиципирапију”.На оберуите
утицала је традиција нонсенс
литературе (
Соловјов,Сологуб,Ал. Толстој и браћа Жемчужников
).Нонсенс литература с краја деветнаестог века чекала је
око педесет година да би била прихваћена као као
књижевно наслеђе “једног тока европске књижевности
који је у делима
Јонеска, Бекета , Олбија, Пинтера,
Мрожека, итд , почео нагло да се шири почетком шесте
деценије”.ОБЕРУИТИ (Хармс поготову) свакодневицу
нису видели НИМАЛО РУЖИЧАСТО. Метод ових писаца
био је подређен намери да се разоткрије ,”идиотизам
малог човека”. ...
Видети више:
http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83/%D0%B4%D0%B5%D
1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B
2%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D
0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81/

*
(ЗАПИС 13)
МОСКОПОЉЕ –
хришћанска варош у Албанији /
Трифуноски
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…. Западно од Корчанске котлине, у данашњој јужној
Албанији, на поменутој планинској целини издиже се
површ надморске висине од 1300 до 1400 м. То је у
горњем делу слива реке Деволи. У центру те површи, а
лево од једне речице, налази се Москопоље или
Воскопоја, сада мали здравствено-лечилишни центар за
смештај плућних болесника. Углавном је без стално
насељених становника. Међутим, раније то је била
велика и позната углавном цинцарска варош....
*

Видети више:
http://zavetineatlantida.blogspot.com/2011/04/blog-post_11.html

(ЗАПИС 14)
ДРУГА, ДРУКЧИЈА, СКРИВЕНА
СРБИЈА / Су. Танасковић

....Толико смеха, здраве духовитости, простодушности
и искрености, без имало лажног испољавања, да не
помињем гостопримљивост, су ме толико разгалили да
нисам ни осећала болове који су ме мучили. После ручка
сам отишла у стару кућу и одспавала мало. Биле су
обетине (или заветине, како се у вашем крају каже) Бијели петак.... Мораћу да прочачкам зашто је "бијели" и
шта значи.... Иако сам први пут била њихов гост, осећала
сам се као да сам дошла код неких својих... Уопште,
њихов сусрет са мојим братом и мајком, пре 5- 6 година,
је био толико спонтан и срдачан, да су једни код других
почели и на славе ићи. Мене стално критикују и називају
лажовом, што их нисам никада посетила: "Лажовчино
једна, ако ти ми дођемо у Београд, и видимо да си тамо
друкчија, да су те ови покварили, све ћемо с прутом да
те нагнамо на нашу Трешњевицу, да мало проветриш
мозак од те науке....немој да заборавиш Бијели петак,
лажовчино једна...", опомињу ме сваки пут кад дођу на
славу. И у петак сам само због тог Бијелог петка отишла,
да не испаднем тотални лажовчина, упркос томе што је
анестезија опустила моје болове, па нисам знала куд ћу
од нервозе. Истина, стално обећавам, а није та
Трешењевица баш близу....а у суштини треба само добре
воље.... То је било посебно изнанађење и одушевљење
за њих. Баба Љепосава ме је толико заволела да ме све
назива Лудо дијете...."лудо дијете, види ти њу, а ја
мислила, нека озбиљна, озбиљне школе изучила, па ће
да се пува... а оно, лудо дијете, цццц, ко би реко..." ...
Видети више:
http://arhivuosnivanju.blogspot.com/2011/06/druga-drukcija-skrivenasrbija.html

*

(ЗАПИС 15) У тексту „Телевизија – пуцањ у језик”
Жељко Филиповић пише: „Једна од најстрашнијих
последица утицаја телевизије на масе је и измењени
српски језик, који је постао следећа жртва телевизијског
жрвња, парног ваљка и цунамија... /... Мирослав
Тодоровић ...

... А целовита верзија текста је нешто другачија и
почиње овако:
ВРТ ЗВАНИ ЈЕЗИК
УРЕДИ СВОЈ ВРТ
О значају језика написане су библиотеке
књига. И даље се пишу као што се и језик с народом
пење уз лествице напретка. И ка спознаји. Записано је
да је у искону народа и језика српског, реч језик значила
и оно што данас под њом подразумевамо, али и народ.
Дакле, нема народа без језика, нема ни језика без
народа. Српске земље је народ омеђавао својим језиком,
и на тим просторима правио је своје државе. Дакле језик
је и територија, језик је и граница. Језик је и тапија и
када су размирице плавиле и таманиле, жариле,
сатирале и затирале. Али језик је чувао као доказ чије је
то што је отетео било. Склањао је у песму, у књигу у
предање. Чуј, роде:
Хеј што се Србин јоште држи крај свих зала
Песма га је одржала њојзи хвала. .....
Видети више:
http://cafebookzavetine.blogspot.com/2010/10/blog-post.html

**
(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) : ЧУДЕСНА
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МОЋ УМЕТНОСТИ КАО ПОТВРДЕ ЧУДА ЖИВОТА /
Мр Милица Јефтимијевић Лилић.

(Милисав Миленковић, Болест брестова, роман –
фантазија у приповестима бајкама и записима,
„Прометеј“, 2008). - Уметност као моћ, ореол над
животом, бујање духовности, силина уобразиље
способне да понови чудо живота, ону снагу која се
саздаје у судару страсти и смрти, да сазда нови
свеобухватни живот који опија сугестивношћу и
заводљивошћу испричаног јесте први утисак над
прочитаном књигом Болест брестова, Милисава
Миленковића. Стапање прозног текста и поетског заноса,
стварног живота и проживљене уметности, патње и вере
у смисао прегалачког ношења са авантуром живљења и
стварања. ...

Видети више:
http://m950.wordpress.com/2012/09/11/%D1%87%D1%83%D0%B4%
D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%9B%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D
1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B4/

*
(ЗАПИС 18)
Белатукадруз

КУЋА

СВЕТИХ

РАТОВА

/

Колико
познајемо
Београд
кроз
литерарне
изворе?Није ли тај период од деспота Стефана и
Константина Философа,од позно средњевековног зенита
једне централнобалканске, грађанске културе, до
Доситеја и Вука,до полемика и памфлета устаничког
Београда и зачетака нове српске књижевности,један од
најтамнијих и најтрагичнијих периода у српској
историји?
У једанаест поглавља Љубица Ћоровић нас
упознаје с Београдом кроз литерарне изворе,од деспота
Стефана и Константина Филозофа до Доситеја и Вука ....
*

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

(ЗАПИС 17)
КАКО
Александар Јерков

УПОКОЈИТИ

СТИД

/

Није тривијално исто што и уметничко, није писац
исто што и забављач, није књижевница исто што и
водитељица, нити књиге роба као патике, а књижаре
тржнице. Мора се у овој пустињи урлати, макар и узалуд,
на све који су се предали.....
....Сада нам је намењено да живимо у потиштености у
којој нема чак ни онога што понекад успева упрскос
свему: велике књижевности. Кад нема велике
књижевности, нема ни књижевника, остају писци којима
није стало до себе па им онда није стало ни до других…
Видети више:
http://fatamorganeimajezavetine.blogspot.com/2012/09/kako-upokojitistid-aleksandar-jerkov.html

*

(ЗАПИС 24) Уметност по укусу лобија / БОРКА
БОЖОВИЋ, ИСТОРИЧАР УМЕТНОСТИ, УМЕТНИЧКИ
ДИРЕКТОР ГАЛЕРИЈЕ ХАОС
_ Да ли вам је тај активизам у Демократској странци
донео извесну предност
као галеристи?
- Искрено - не бих рекла. Лошије сам прола него што
би се претпоставило. Кад је Министарство културе
водила Демократска странка, од 14 програма с колико
сам конкурисала у Министарству, средства су ми
одобрена за један. Није ми понуђено ниједно
место у неком од управних одбора, ни у једном жирију
или комисији, ни у каквој другој врсти културне
делатности. То не сматрам скандалом већ одразом нашег
менталитета.
_ Али ваше искуство је могло да буде од опште
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користи?
- Оно је било од опште користи мојим ангажманом у
дипломатији. Али, ваљда сам ја једина
особа која је у пола мандата враћена јер је превише
радила. Можда сам била сувише амбициозна на плану
представљања наше културе у иностранству, радила сам
на мењању тако поразног имиџа Србије.
_ Да ли је сад наступ Србије у свету на културном
плану побољшан?
- Још смо сувише инертни. Култура је најјачи бренд,
али то нису препознала министраства …
Видети више:
http://alajbegovaslama.blogspot.com/2008/12/blog-post.html

*
(ЗАПИС 25) : АКАДЕМИЈА АЛХЕМИЈЕ ( у оснивању)

.....Академија алхемије је чедо српског ренесанса, који
је у извесном засенку скоро читав минули век. Та
Академија није ни Француска академија у Паризу, ни
Енглеско краљевско друштво у Лондону, ни Руска царска
академија у Петрограду, ни Српска академија наука и
уметности у Београду.
Изгледа да је као могућност
обелодањена пре
дванаестак година, у једном позамашном зборнику,
штампаном као библиофилско издање. Реч је о Алманаху
за живу традицију, књижевност и алхемију, I, Београд:
Заветине, 1998, 462 стр.; 30 цм. I о уводном тексту,
Алманах алхемичара, штампаном на стр. 3-7......
Видети више:
http://akademijaalhemije.blogspot.com/2011/02/blog-post_09.html

*
(ЗАПИС 26) : Оснивање Асоцијације часописа и
публикација за књижевност....
... После занимљивог и конструктивног разговора
конвенција је усвојила неколико предлога:
- Да у Асоцијацију треба укључити све часописе и
публикације у Србији (независно од тога да ли је часопис
књижевног, уметничког или научног карактера)- Да
Асоцијацију треба основати као удружење грађана
(невладину организацију) и да статут треба направити у
складу с позитивним законима Републике Србије- Циљ
Асоцијације да штити еснафске интересе часописа и
публикација,
да
организује
бољу
међусобну
комуникацију, да репрезентује књижевна, уметничка,
културолошка издања код државних и локалних власти
(да буде активан субјект у Комисији Министарства
културе Републике Србије), да промовише законитост и
професионалну тачност и послује у свим доменима права
интелектуалних својина.- Да се донесе програм рада који
би укључио сарадњу часописа на заједничким
промоцијама, наступу на сајмовима, сарадњу на
дистрибуцији часописа како у Србији, тако и
иностранству и славистичким центрима, затим израду
сајта, препоруке око висине ауторских хонорара, итд…

Видети више: http://raskovnik.blogspot.com/2009/10/zanimljiva-ideja-osnivanje-acocijacije.html

*
(ЗАПИС 28) : ОДЛОМАК из необјављене грађе / Б.

... Шта то значи када се фаворизује гесло – у
модерном друштву модерна култура? Када је то култура
била модерна? Реаговао сам и написао подужи
аналитичко полемички текст о односу индивидуалног
талента и традиције и о томе шта одређује нечији
уметнички ранг. Да бисмо схватили вредност ма ког
дела, аутора, морамо га поставити међу мртве уметнике
и песнике, и упоредити. ...
Видети више:
http://nesebicanmuzej.blogspot.com/2011/01/blog-post.html

*
(БИБЛИОТЕКА
ЗАВЕТИНЕ
1
–
„Листајући
периодику, књиге, рукописе) - Покренута нова
страница посвећена читавом једном низу
занемарених, игнорисаних аутора...
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... Такође у треће издање ове књиге није ушао и читав
низ савремених песника :
Драгослав Андрић, Горан Бабић, Бранко
Бајовић, Хусеин Башић, Мирослав Беловић, Радован
Благојевић, Слободан Благојевић, Бошко Богетић, (...)
Невена Витошевић, Петко Војнић Пурчар, Ђорђије
Вуковић, Душка Врховец, Јанко Вујисић, Бећир Вуковић,
Петар Вуковић, Слободан Вуксановић, Војислав
Вулановић, (..) Славомир Гвозденовић, Симон Грабовац,
Душан Говедарица, Милорад Грујић, Мило Дор (Милутин
Дорословац), Небојша Деветак, Ратко Делетић, Брана
Димитријевић, Ратко Драгићевић, Татјана Дракулић,
Драгиша Драшковић, Никола Дреновац, Будимир Дубак,
Јован Дунђин, Зоран Ђерић, Драган Б. Ђоковић,
Борислав Бора Ђорђевић , Новица Ђурић, Бошко Iвков,
Мирко Iконић, Ленка Јакшић, Гојко Јањушевић, Петар
Јевтовић, Драгољуб Јекнић, Војислав В. Јовановић, Бојан
Јовановић, Данило Јокановић, Драган Коларевић, Iсо
Калач, Мирољуб Кешељевић, Iван Комарица, (...) Злата
Коцић, Милисав Крсмановић, (..), Iлија Лакушић,
Драгослав Лацковић , (...) Младен Ломпар, Рајко Лукач,
Зоран Мишић , Душан Маричић, (...), Момир Марковић,
Предраг Марковић, Драгомир Матић, Милисав
Миленковић, Бранко Маширевић , Божидар Мандић
(1952), Мирослав Цера Михаиловић , Милић од Мачве,
Коља Мићевић, Станко - Ћаница Опачић (1903 - 1994),
Михајло Ал. Поповић (1908 - 1990), Владимир Пиштало,
Миленко Пајовић, Владимир Поповић, Сретен Перовић,
Раша Попов, Павле Поповић, Бранислав Прелевић,
Радомир Путник, Душан Радак, Ненад Радановић,
Љубивоје Ршумовић (1939), Душан Радивојевић, Коста
Радовић, Драгиша Радосављевић, Саша Радоњић, Iсмет
Реброња, (...), Слободан Селенић, Петар Сарић, Драган
Симовић, Вера Србиновић, (...) Милинко Тороман, Милан
Узелац, Бора Ћосић, Велимир Ћургуз Казимир, Блажо
Шћепановић (1934 - 1966), Радивој Шајтинац, Раде
Шербеџија, Божидар Шујица, Милослав Шутић
......................
( Списак овим није ицрпљен! ...
Видети више: https://sites.google.com/site/inicijativalukic/listajuci-periodiku-knige

*
(БИБЛИОТЕКА ЗАВЕТИНЕ 1) „ТО ЈЕ ОНАЈ КОГА
НЕПРЕСТАНО НАДВИКУЈУ“ / Радован Бели
Марковић
(Милисав Миленковић, писац великог и жанровски
веома разуђеног дела)

...Милисав Миленковић, грађански гледано а према
поузданом нашем знању, адресу и у Престоници славној
има, одавно, али је, по свему судећи, пропустио
подворење да учини онима који се без рачуна задужују,
отимају и поткупљују, а покадшто се и на туђе књиге
потписују....
Видети више: https://sites.google.com/site/inicijativalukic/listajuci-periodiku-knige/milisavmilenkovic

*
(Библиотека ЗАВЕТИIНЕ 2) КАЛЕМЉЕНА ТРЕШЊА
ЛАВА НИКOЛАЈЕВИЧА / Милисав Миленковић

Целог живота само се свађате са смрћу. Час јој се
удварате, час је мржњом обасипате, а понекад јој се и
умиљавате. Гледам вас и слушам, како говорите, како
дишете и увек, непрестано чујем да се са њом спорите.
И онда када је била далеко од вас и сада, овде у
Астапову. Неухватљиви сте Љовочка! - Нежно, али благо
прекорно говори Лаву Николајевичу Људмила Савељева,
девојче које је он однеговао. ....
ЗРЕЛИ ПЛОДОВИ СА КАЛЕМЉЕНИХ ТРЕШАЊА
МИЛИСАВА МИЛЕНКОВИЋА / Љубиша Д. Јовановић
Пред нама је збирка од четрнаест приповедака
Милисава Миленковића са називом „КАЛЕМЉЕНА
ТРЕШЊА ЛАВА НИКОЛАЈЕВИЧА“, именована тако по
врхунској поетској причи из ове књиге. Међутим, свака
приповетка, препуна концентрисаном и кристализованом
поетиком, код читаоца изазива неодољиву визију
посебне калемљене трешње са зрелим плодовима
специфичног састава, боје, укуса и мириса, својства које
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је у њих надахнуто уградио Милисав Миленковић, песник
и приповедач као калемар. Уместо калемарског ножа
Миленковић је употребио свој књижевни дар који је
дивље али слабо родне или неродне трешње са снагом
земље и дивљих гена у себи плодоносним пелцерима или
калемовима духа спојио и оплеменио својом
стваралачком свешћу у родне литерарне воћке са
многобројним драгоценим својствима и моћима ...

Видети више:
https://sites.google.com/site/velikazavetina/odabrane-kritike-o-pojedinim-srpskimpiscima/kalemlenatresnalavanikolajevica%E2%80%9Cmilisavmilenkovic

*
(ЗАПИС 31) МОЈ ПРЕДАК ЈЕ ДРВО, најновија књига
песама С. Гароње... / Анђелко Анушић

(Славица Гароња: Мој предак је дрво, Књижевно
друштво «Свети Сава», Београд 2007) - Неко је давно
написао, и биће да је то био неко из света књижевности,
да је песник по много чему сличан дрвету: са
егзистенцијом (телом) на земљи, коренима у
архетипском и предачком, духовним стремљењима и
визијама у небеском. Дрво, као и песник, умире
усправно, и њихова смрт не може остати неопажена. Она
доноси извесне потресе у животном миљеу култура
којима припадају. Наравно, оних култура које имају свест
о пунини и дијалектичком јединству животних и
духовних потенција, свест о вертикали и целини ...
Видети више:
http://kapijazavetina.blogspot.com/2008/12/blog-post.html

*
(ЛИТУРГИЈА) Колона мрава је текла као црна
речица према Великој магази
Наставак 9. романа „ЛИТУРГИЈА“

НИШТА нас је дочекало на почетку, тј. уочи Великог
Четвртка 1995. године, по доласку у Босиљковац.
НИКО не треба да живи само од својих речи. Зар не,
Филипе Сенковићу, свакоме писцу треба забранити да
зарађује новац продавањем својих речи и мисли?
Било би добро да сваки писац буде по занату нешто
друго и орач по наследству. Да живот не би пролазио тек
тако, сваки човек нека ради неки посао користан и
опипљив. Нека буде земљоделац, пекар, обућар, ковач,
златар, професор, лекар, библиотекар, архивар,
археолог или дипломата. Јер речи и мисли нису неко
занимање него животворна музика сваког занимања. ...

Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/12/%D0%BA%D0%BE%
D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B0-%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D1%86%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87/

**
(Едиција ЦАРСКИ РЕЗ – препеви – Руска поезија ) ОПЕТ
МАРИЈА КОЛОСОВА, песник Беле гарде

...Дорогой Мирослав, я прочитал стихи на Вашем
сайте хттпс://ситес.гоогле.цом/сите/едитионсецтиоцаесареа/руска-

поезија/маријанаколосова1903-1964

Перевод «Хлеб и кут» мне очень понравился. К
сожалению, я не смогу перевести на сербский язык стихи
Марианны Колосовой – для этого надо быть поэтом. Вот
еще несколько стихотворений М. Колосовой:
ОБЫВАТЕЛЬСКИЙ ТЫЛ

Клянемся гранитом традиций
И сумраком братских могил,
Что мы не отступим с позиций
В глухой обывательский тыл!
И солнце не видит незрячий,
И песню не слышит глухой…
Победу и боль неудачи
Разделим мы между собой.
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Так было и будет. И вечно,...

Видети више: https://sites.google.com/site/editionsectiocaesarea/ruska-poezija/opetmarijakolosovapesnikbelegarde

*
(Едиција ЦАРСКИ РЕЗ – препеви – Прозори ЗАВЕТИНА
) ПРЕПЕВИ дела српских песника на друге језике ,
Александар Лукић
Видети више:
хттпс://ситес.гоогле.цом/сите/едитионсецтиоцаесареа/прозоризаветина/александарлукиц

*
(Едиција ЦАРСКИ РЕЗ – препеви – Дела на страним
језицима писаца који живе изван Србије) Ђорђе
Николић
....Као студент, у Америци је седамдесетих и
осамдесетих година сарађивао са елитним руским и
пољским емигрантским књижевницима-дисидентима
Чаславом Милошем, Тимотеушем Карповичем и Јосифом
Бродским, у Паризу са Андрејом Сињавским, Владимиром
Максимовим,
Александром
Галичем,
Наталијом
Горбаневскајом и у Цириху са Лазом Костићем. ...

Видети више: https://sites.google.com/site/editionsectiocaesarea/dela-na-stranim-jezicima-srpskih-pisaca-koji-zive-izvan-srbije/dhordenikolic

*
(ОРЛУШИНА) ОДГОВОР
Војиновић Јегдић

НА

ПИСМО / Бранка

Приказ књиге пјесама: ,,ПИСМА ИЗ СРБИЈЕ - BREV
FRAN SERBIEN“ Слободана Бранковића
Писање писама је некада био прави изазов у коме
смо показивали свој краснопис и познавање
језика.Савремена средства комуницирања избацише из
употребе тај диван начин општења и замијенише га
бржим али сувопарнијим порукама.Остасмо ускраћени на
љепоти ишчекивања писма од пријатеља које нас је
увијек обрадовало.Ипак, ових дана добих изненада на
поклон писмо, чак више њих и прочитах их са великим
задовољством. ...
Видети више:
http://krmikovac.wordpress.com/2012/09/13/%D0%BE%D0%B4%D0%
B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D
0%B8%D1%9B-%D1%98%D0%B5/

*
(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) Поетичка екцплицитност
... о књизи "Кукавичлук" А. Лукића / Шајтинац

Поетичка експлицитност,изговарање и озвучавање
„садржајне мучнине”. Веризам као тврдња и
квалификација која одзвања,одјекује чак и кад је Знак
или
грч,метафорично
отето
од
успоравајуће
реторике.Поезија неукроћене преосетљивости али и
жестоких чулних узорака.Доказ да поезија није лирски
афоризам али
ни
клозетски графит,триповање и
реповање али ни трбузборачка и мумлајућа
самодовољност.
Доказ да је поезија ИЗНАД. Без обзира како то ко
схватао или не...
Видети више: http://m950.wordpress.com/2012/09/13/poeticka-ekcplicitnost-o-knjizi-kukavicluk-a-lukica-sajtinac/

*
(ЗАПИС 32 ) ОДСУСТВО ЦЕЛИНЕ / Милица Лилић
Јефтимијевић
ВЕРА У ИСЦЕЉЕЊЕ
Св. Василију
Са овом „ рибљом кости у грлу“
Ослабљена сам
На могу даље
А пустиња бескрајна.
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Нигде речи утешне.
Само звери около, гладне.
Пред силом љубави у мом оку
Приђоше припитомљене
Јер обожи их твој лик.
Устрајно чекам
Да својом моћном руком
Донесеш исцељење
И избавиш ме,...

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

*
(ЗАПИС 33 ) П А С Т И Р / Светозар Н. Поповић
И Исуса су разапели на крсту
О чему је размишљао остало је да нагадјамо
Зашто су га разапели пише у Библији
Коју слабо или никако не читамо …

Видети више:
http://administracijanecistekrvi.blogspot.com/2012/09/p-s-t-i-r-svetozarnpopovic.html

*
(ЗАПИС 34 ) ХЕРАКЛИТОВ ЛОГОС. ЈЕДНА ПЕСМА
/ Бошко Томашевић

Оно што ми у нашем приватном животу и у једној
намерној и опростивој наивности називамо лóгосом
казују нам глаголи са значењем стварати и чувати којима
се наговештава да је он, у једном синонимном схватању,
једна кружна форма Речи па стога може бити назван
песмом, причом, бајком, драмом, епом или, опет,
поемом, романом, сагом, легендом, литургијом. Такође и најопштије - Говором, Писмом, Смислом, Мером,
Мером...
Видети више: http://zavetinekruna.blogspot.com/2012/09/heraklitov-logos-jedna-pesma-bosko.html

*
(Библиотека ЗАВЕТИНЕ 1) КАТАСТАР, АНЂЕО И
СМРТ / Живодраг Живковић

Из књиге Живодраг Живковић : ИЗАБРАНЕ И НОВЕ
ПЕСМЕ; Јефимија, Крагујевац, 2001, 228 стр.; стр. 148149
... Наклобучено лице Анђела личи на цваст
Лице тамно од бдења на коме се сјаји
Само сенка Земљомера (обриси у злату!)
Треба му помоћи да одврне славину
И у аков потекне прасак винограда
И да у муљању измери сваки зев плода ...
Видети више: https://sites.google.com/site/inicijativalukic/listajuci-periodiku-knige/zivodragzivkovic

*
(ЗАПИС 36)

ЗАВЕТИНЕ од вечерас на ЈУ ТУБУ

9. октобра 2002. године тачно у 12: 05 ч. почела је
Конеференција за штампу поводом изласка нових
бројева часописа "ЗАВЕТИНЕ Плус ултра", 1- 4 / 2000. и
УМЕТНОСТ МАХАГОНИЈА, 3 - 6 / 2002. и изласка ДЕЛА
Мирослава Лукића Опус Уметност махагонија.
Програм. - 1 : ЗАВЕТИНЕ, 1-4 / 2000.
(Музички прилог; Свилен конац... Драган Лаушевић,
проф. музике.) 1. ЖИР И ЧИР (1) (ученик) (чита Тијана
Остојић, ученица 8-3) 2. Садржај ЗАВЕТИНА, кратки
историјат - уредник М. Лукић&амп;; 3. Белешка о
Одојевском (ученик, стр. 31 - 32) (чита Дина Сајех,
учница 8-3). 4. Наталијин врт (Лукић, стр. 56 - 57) (чита
Наташа Јанковић, ученица 8-3). 5....
Видети ише: http://malazavetina.blogspot.com/2010/08/blogpost_04.html

*
(ЗАПИС 37) КОЛИКО СЕ ПОЗНАЈЕМО

Колико познајемо Србију? Мало? Много? Половично.
Слабо.
Колико познајемо севроисточну Србију? Звижд? Пек?
Млаву? Хомоље.
Неки делови Србије су обрасли
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лишајевима и маховином.
Наше познавање је сумњиво.
Много тога о Србији не знамо.
А и оно што знамо често није сигурно …
post.html

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

*
(ЛИТУРГИЈА) Успешнија је на земљи организована
глупост него дезорганизована памет.

Десети наставак романа „Литургија“
... Све ја важно, али је храм најважнији. На њему се
вреди
задржати, на Вознесењу Господњем, јер "храм је
језгро у којем је сабијено све што је учествовало у
стварању света. Али само стварање је једна наглост,
налик на отварање врата. Тако и преображај који се
догоди у храму значи да биће добија нову снагу која га
преображава, уздиже, али и покреће. ...
Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/13/%D1%83%D1%81%
D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%98%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D
0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB/

**
(ЗАПИС
40)
Егерићев
авантуризам/ Зоран м. Мандић

антологичарски

Поређење и неизбежан закључак...

Видети више:
http://zavetineabovo.blogspot.com/2008/11/egeriev-antologiarski-avanturizam-zoran.html

*

(ЗАПИС 39) МЕСТО ПОД СУНЦЕМ / Владимир
Јагличић
Ненаду Милосављевићу
1

Јура је ушао у моју собу сав свечан, као упарађен.
- Да частиш!
Опет, помислих. Јура је увек имао неки разлог због
којег бих га частио.
Упитно га погледах.
- Нашао сам ти ухљебије!
- Ја имам ухљебије, Јура - рекох тужно - Добро знаш
да га имам. Већ сутра хватам аутобус за Варварин. Као и
толико пута пре тога.
- То што си имао до данас, окачи мачку о реп. Имам
прави посао за тебе! ....
Видети више: http://dalekoodsunca.blogspot.com/2012/09/blogpost.html

*
(ЗАПИС 42) : »Ветар понад гора« Мирослава
Тодоровића / Адам Пуслојић
… Рекао бих да песма „Стихови висина“ представља
бисер-пример
поетске
творевине
захвалне
за
конкретније видове анализирања Тодоровићеве поетике
ове најновије, можда уједно и најбитније фазе
песништва, а поготово оног који захвално може
илустровати принцип трансформације „описа“ у тиху
нотацију, својствену искуству и симболу зрело-сти
песничког бића. Синтагма после свега сад узлеће у –
понад!
Спис и опис раније фазе Тодоровићевог
певања сад постаје меморијски камен тихе нотације
искуства, завршни акорд бића. Готово као код Бетовена.

Видети више:
http://pismoizkarantina.blogspot.com/2011/02/blog-post.html
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*
(Канал ФИЛТРА) Закључни осврт / Белатукадруз

...
Већ сам био завршио једну своју књигу есеја,
крајем лета, у коју су ушли, махом, моји објављени
текстови (објављивани последњих неколико година у
нашим листовима и часописима), и писао сам Поговор за
ту књигу. Позајмио сам наслов за ту књигу из опуса
Николаја Велимировића. Писао сам о књижевним темама
и ауторима чија дела се нису бавила револуционарима и
трагедијом Европе (а- "Револуционари носе барјак смрти
са насликаном главом мртвачком. Зашто? Зато што
верују у вечну смрт и привремен живот на супрот цркви
која верује у вечни живот и превремену смрт", б "Трагедија Европе је у томе што се приволела царству
смрти, које сматра вечним а одбацила царство Живота
вечнога. Ухватила је савез са смрћу. А чим се везала са
смрћу, она се везала и са паклом и пакленим својствима,
тј. са лажју и преваром и грабежом и отмицом и убиством
и мржњом и сујетом и сваком другом сујетом, и сваким
другим гробним смрадом" - Велимировић). Тај поговор
који сам писао и написао, пре него што сам прочитао
Јеротићеву књигу, није ме чинило задовољним,
напротив. Он ми се једноставно "отео", прерастао у увод
у другу започету књигу мојих есеја (ЂАВОЛИ ОДЛАЗЕ,
МАЈМУНИ ДОЛАЗЕ, за коју сам као окосницу, већ у првој
половини 1994. године, написао неколико есеја о
Ј.Бродском, М.Булатовићу ,Данилу Кишу и Александру
Лукићу); Јеротићева књига ми је помогла нарочито
његови разговори са оцем Тадејом, да се помирим са тим
да мојој припремљеној, првој књизи есеја, једнодтавно
није потребан никакав поговор, да се поговор који сам
написао може прелити као вода у спојеним судовима, у
наредну књигу есеја...
Видети више:
http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83/%D0%B7%D0%B0%D
0%BA%D1%99%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%80%D1%82/

*
(ЗАПИС
50 ) Веб издање „СЛЕПИ ВИДЕ“ –
непознате драме познатог песника

Када су 1962, пре више од три деценије, Миодраг
Павловић и Светозар Бркић, у редовном ЛХ колу СКЗ
објавили песме Радомира Продановића под насловом
Глас,наша јавност је открила једног значајног српског
песника, који је био мртав већ осамнаест година
Штампањем његове драме Слепи виде наша позоришна
јавност добија драму која је више од пола века у
рукопису остала загубљена и која се сада нуди машти
неког савременог редитеља.
Да ова драма постоји остало је записано у „Напомени"
штампаној у поменутој збирци песама. Међу сачуваним
рукописима, од драмских текстова наводе се под бројем
7 - Снови, драма у три чина (сачувана су само два чина),
под бр. 13. план за драму о хварској буни, под бр. 14
план за драму Беда, а под бр. 15. драма - Слепи виде (у
целости)....
post.html

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

*
(ЗАПИС 44 ) КРСТОВИ ЗЛАТОМИРА СТЕВИЋА

КУЧЕВО - У недовршеној цркви Вазнесења господњег
у Мишљеновцу код Кучева владика браничевски
Игњатије прекјуче је освештао крстове, поклон бравара
Златомира Стевића (46), родом из суседног села Српци.
Стевић је крстове сам израдио, у радионици у
Швајцарској, по одобрењу власника фабрике код Сан
Галена, у којој је већ 19 година запослен. Већи крст,
висине 1,90 метара, биће постављен на централну
куполу, а мањи, висине 1,70 метара, на црквени звоник.
Израђени су од нерђајућег челика, тешки по 50
килограма, а њихова вредност је око 3.500 евра.
Ова донација само је једна од многих, којима Стевић
већ годинама помаже свој родни крај ….
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Видети више:
http://kompleksspasovo.blogspot.com/2008/07/krstovi-zlatomirastevia.html

*
(ЗАПИС 46 )
Библиотека
ПОРОДИЧНА ЗАВЕТИНА

ПОСЕБНА

... Да ли ће живот који ми је Богом дат и задат бити
довољно дуг и донети очекиване плодове, да могу,
заиста, и основати, сазидати Музеј Немогућег Ратара?
И оно о чему сам сањао годинама, о чему ни сада не
престајем да сањам : оснивање Комплекса Спасово?
Живот је ипак прекратак; лете године и деценије.
Српски писац, који је имао несрећу да живи крајем
другог и првих деценија трећег миленијума на Балкану,
и то писац који није био у близинама власти, и чија дела
свет није штампао штедро, није могао да, одвајајући од
уста своје деце, и од својих, започне изградњу ни
Комплекса Спасово, ни Музеја Немогућег Ратара.
Оно једино што би могао, и што се стварно може, то
је, да оснује једну библиотеку, не баш импозантну попут
библиотека које оснивају председници САД, или други
богаташи и мецене …
Видети више:
http://zavetineplusultra.blogspot.com/2008/06/biblioteka-posebna-porodina-zavetina.html

*
(ЗАПИС 49) Наметачки, издавачки промашај „Десет
векова српске књижевности”...
…....Тихомир Брајовић, ...својеврсно „реновирање
канона националне књижевности” такође сматра
дискутабилним. При том као главни проблем оваквог
опредељења види његову провизорност, будући да је
као основ за поменуто „реновирање” било могуће узети
тек едицију „Српска књижевност у сто књига”.
– Могуће је питати, а с обзиром на начелно позивање
на „нова сазнања и мерила”, који су то параметри били
одлучујући за, логичан и очекиван, избор из
стваралаштва Јована Дучића, али не и других првака
српске модерне, Диса, Пандуровића, Ракића. Исто важи
и за присуство авангардних писаца (увршћени Црњански
и Р. Петровић, не и Драинац и Дединац), посебице
надреалиста, од којих је на списку Оскар Давичо, али су,
бар засад, изостављени Душан Матић и Александар
Вучо.
С
књижевноисторијског
и
критичарског
становишта нарочито је, такође, занимљива недоумица о
принципима
селекције
донедавно
идеолошки
неподобних писаца, међу којима је у односу на
Станислава Кракова, примерице, предност добио
Милован Ђилас. Пажње вредна заступљеност
савремених писаца показује пак потпуну превласт
прозаиста (Јосић Вишњић, Албахари, Басара, Г.
Петровић), док је најмлађи увршћени песник Милосав
Тешић, што значи да су изостали неки песници већ
завршеног опуса (Б. Петровић, А. Ристовић), а целе
песничке генерације остављене „на чекању” – став је
Тихомира Брајовића.
Видети више:
http://tzvkulturnidodatak.blogspot.com/2010/08/blog-post_23.html

*
(ЗАПИС 47 ) BELATUCADROS – БЕЛАТУКАДРУЗ

Белатуцадрос (Исијавање један, светао). Британци.
Очигледно рана верзија Бран Блажени, и јасно сродна
реч са Белом. Он је награђен од стране обичних војника
на северу Британије током римске окупације ....
Видети више: http://zivotjesenisan.blogspot.com/2012/05/belatucadros-belatukadruz.html

*
(ЗАПИС 55 )
Стојковић

ЕСЕИСТИЧКА ПОЕЗИЈА / Душан

(Зоран М. Мандић, Бог у продавници огледала,
Интелекта, Ваљево, 2010)
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Кренимо од наслова. Он је несумњиво симболичан.
Шта Бог тражи у продавници огледала? Јавља ли се као
муштерија или као неко, ко осмотривши оно што му
огледало приказује, жели да промени свет? Хоће ли, као
Алиса, да се у огледало увуче и открије онај други,
паралелни, одсдањани или сањајући, сасвим свеједно,
свет? Јесте ли он творац и онога што се иза огледала
збива? Која је, уосталом, симболика огледала? Истина,
самоостварење, мудрост, ум, душа, натприродна и
божанска
интелигенција,
искреност,
чистота...
Амбивалентно по значењу, може бити и соларно и
лунарно. Може ли се данас уопште споменути, када је о
књижевности реч, огледало, а да се Борхесу не обрете у
наручју? ...
Видети више:
http://avatarplusultra.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

*
(ЗАПИС 64 )

Књижевни архив ЗАВЕТИНА

СЕБИЧНИ МУЗЕЈ

…"УЗМИТЕ папирну траку и спојите јој крајеве
изврнувши их у облику осмице: добили сте Мебијусову
траку, која је за математичаре тврд орах. То више није
цилиндар, имамо само спољну и унутрашњу површину
које се неприметно стапају. То је сада деформисани
цилиндар, уврнути ваљак унутар кога би се
моторциклиста у непрестаној кружној јурњави нашао у
одређеном тренутку на леђима с точковима мотора у
ваздуху!
Стварност треба изобличити, само мало је изврнути
да би нам открила нове размере простора и времена. …
Видети више:

http://homoljskimotivi.blogspot.com/2009/02/blog-post.html

*
(ЗАПИС 64) Болује јаблан у авлији песника .../
Мирослав Тодоровић
„И дрво је рекло немој. Јутро моје бело...“ тако гласи
стих Бранка Миљковића у песми Горан. Симболика овог
стиха је имала судбинску улогу у животу овог песника.
Шта је рекао јаблан у дворишту песника Петра
Новитовића када је уместо земаљских животодајних
сокова усисао отров. -Не листа ти јаблан, суши се казаше песнику који је лето проводио у свом селу
Ступчевићи, пољу до
Моравице. Неко је преварио
жиле, сипао отров који се користи за заштиту биља од
корова.Сметала му лепота, шумор лишћа, птичији пој,
срдила јесен када лишће опада и преко поља га ветар
носи ...
Видети више:
http://zavetinemobarovinstitut.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

*
(ЛИТУРГИЈА) Увод у књигу са седам печата
( 10. наставак романа ЛИТУРГИЈА)

МИШЉЕНОВИЋИ су добегли са Косова у Звижд и
Босиљковац после Велике сеобе Срба, и Рукописна
књига је дошла у њихов посед после тога, дакле у 17.
веку. Та књига је постала саставни део – не само
фамилије Мишљеновић – она би могла да припадне и
читавом српском народу кроз време.
КОСОВО – први завичај Мишљеновића, онај
изгубљени, незаобилазан је у овим записима због много
чега.
Велики је то временски лук, који је захватила ова
књига, и у том раздобљу су се догодиле најсудбоноснији
догађаји по српски народ.
За политичаре Косово је понекад било захвалан терен
за манипулацију.
За песнике није било само поље на коме се одиграла
Косовска битка, ни позорница пораза и издаје, ни
гробница два цара – већ Сион, место указања, стајна
тачка с које се кренуло увис и показала способност да се
поверује у нешто велико и важније од нас…
Рукописна књига је доспела у посед
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звишке фамилије Мишљеновића из ТАМНОГ ВИЛАЈЕТА.
Она је основ или жир недовршене књиге ПОРОДИЧНЕ
МИТОЛОГИЈЕ. Каква је судбина ове књиге? ...

Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/16/%D1%83%D0%B2%
D0%BE%D0%B4-%D1%83%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0/

**
(ЗАПИС 65) БУНАР ,БЕЗДАН
Белатукадруз

ПЛАЧ И БОГ /

Јон Милош : ОВИДИЈЕ НА ЛЕДЕНОМ БРЕГУ…

"Чинило ми се да човек увек пише за некога, а кад
уметнички пише , да пише за већи број људи.Докле год
нам је стало до некога , дотле нашом несрећом можемо
да управљамо ; још увек може да нам послужи" (Пол
Валери , Песничко искуство, Просвета , Београд, 1980,
Варијације . Белешке...Вечна тишина... стр. 66)
А Јон Милош? Ко је то?
Остао сам дете
Говорим отворено свима
На три језика
Може се видети ко сам
У свему дрхтим од самоће
У Југославији нисам био Југословен..
Видети више:
http://zavetinealineja.blogspot.com/2012/09/blog-post_16.html

*
(ЦЈЕЛОМУДРИЈА) «Морални распад и демонија
времена у којем живимо» , или о проблемима у
раду школских библиотека у Србији

(..) Не тако давно, (1992. ) један наш преводилац и
песник питао је великог француског филозофа
румунског порекла Сиорана или Чорана како објашњава
«морални распад и демонију времена у којем живимо?»

Знате шта је одговорио:
То су природни процеси. Оно што називамо
процесом има негативно одвијање. Сваки корак унапред
који човек чини окрене се против њега.
То пише у књизи ПРИРУЧНИК О СТРАСТИ Емила
Сиорана ( +1995, Париз), стр. 110, објављеној у преводу
на српски Петру Крдуа за овогодишњи Сајам књига.
Сјајна књига алхемичара парадокса који је имао посебан
дар казивања коме је прибегавао како би избегао јалова
теоретисања о филозофији. Књига је изашла у само 500
примерака а заслужује да је има свака библиотека, а пре
свега јавне и средњошколске библиотеке. У колико ће
библиотека у Србији, стићи, де факто, ова, и на стотине
других вредних књига објављених током ове 2009.
године? Одговор на ово питање отвара и многа друга
питања и пружа прилику да се баци извесна светлост и
на спектар других проблема и мука, којима су изложене
школске библиотеке у Србији.
Многима је познато из дневне штампе да тек
половина школских библиотека у Србији испуњава
минималне услове европских стандарда. Од око 1800
школа у Србији све би требало да имају библиотеке. Од
тога једва да половина испуњава минимум стандарда ....
Видети више:
хттп://цјеломудрија.блогспот.цом/2012/09/блог-пост.хтмл

*
(ЗАПИС 42)
Бранковић

СТО ЗА ЈЕДНОГ /

.... Поштовани,

Слободан

Ево неколико мојих песничких редака.
Још у рукопису су изазвали различите реакције. Мали
осврт на критичке погледе.
"Сто за једног" може се третирати и као забелешка,
песнички документ, покушај поетске (само)опомене...
Заснована је на монструозној чињеници.Нема двојбе да
ли се догодило-оно што се догодило ма колико се некима
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данас чинило невероватним.
Где и када?
На тлу окупиране Србије у Другом светском рату. Не,
нигде другде, и никада!
Међу замеркама аутору, била је и она: "Чему то сада",
"Није то тема за песника"...
" Зна ли аутор за мисао Теодора Адорна о томе као
"чему поезија после Аушвица..."...
Зашто песнику не би било дозвољено да проговори о
ономе што чини ма ко као припадник исте врсте, свакако,
и различитих врста?
Видети више:
http://pismoizkarantina.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

*
(Магазин ФАНИКА) КАКО ИЗБЕЋИ АРМАГЕДОН /
Слободан Чворовић

... Живот на флуидној менталној равни. Све му је
познато, све зна и ништа није „његово“ осим бојених
успомена. Оне не боле ако се верује да оне и јесу стаза
живота коју бојимо својим осећањем „по избору“. То што
смо сада у материјално бољој или горој ситуацији, не
може да уздрма успомене…Живи се и са познатим,
топлим енергијама простора и догађаја; улица, школе,
установа, неба, познанстава, доживљаја…који вас онда а
и данас, утешно обликују. Од Вас зависи…
Опстаје већ годинама. Он је један од уметника коме је
немогуће затворити енергију духа-душе и она се
промаља са знањем које мора да се изговори, испева,
искаже, ослика…нађе разумљиву форму.
Прво што је као сваки уметник-интелектуалац, желеомогао да чини, односило се на покушаје исправки
међусобних односа? Испуњавао у ствари основни
задатак уметности. Освешћење простора око себе, људи,
себе самог, средствима душе и духа – бојом, тоном,
мелодиком речи…Разбијао, несвесно, тзв. негативну
енергију која се као грип ширила и у разним валерима
шири простором…
Видети више:
http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/09/18/kako-izbeci-armagedonslobodan-cvorovic/

*
(ЗАПИС 37) КРИК, КЛЕТВА И ПЛОДНА СРПСКА
ПСОВКА / Златко Красни

Ако би не само по наслову његове претпоследње
збирке песама „Небеско чудо“, већ и последње
„Ваздушна опасност“ неко хтео да Милисава
Миленковића дефинише као песника чији је духовни
поглед уперен пре свега у најтрансценденталнији и
најтранспарентнији елемент – небо, тај не би погрешио,
ни формално ни суштински, јер је аутор управо током
последњег пролећа последње године, века и миленијума
итекако имао разлога за такву перспективу: не само због
секира које су са неба падале, већ и због стања овог
„унутрашњег неба“, властите душе коју је ваљало
одбранити од невидљивих пројектила 10-главе аждаје ...
Видети више: http://misljen.blogspot.com/2012/09/blogpost.html

*
(ОРЛУШИНА) АЛФА
Александар Лукић

И

ОМЕГА

ХХ

ВЕК

/

Раних шесдесетих година, у току лета
кад се ниси умео одбранити од напасти мува
у штали и кад се краве празне сипајући
крављу балегу под себе на под штале,
тај измет округао налик цветовима сунцокрета
отац би босоног подбочивши се о тело краве
које су узгред буди речено крстили именима женске
чељади
из куће, као да притиска гас на папучици
наизменично притискао и попуштао стопало;
шљапкајући по крављем измету.
Та слика се заглавила у мом сећању. …

Видети више:
http://krmikovac.wordpress.com/2012/09/20/%D0%B0%D0%BB%D1%
84%D0%B0-%D0%B8-

82

стооке васељенске новине будућности

%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D1%85%D1%85%D0%B2%D0%B5%D0%BA%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/

*
(ЈЕДИНСТВЕНО САЗВЕЖЂЕ)
Владимир Јагличић

Значење свега /

- Капакопо сипи мипи?
Хиљаде пута то смо, већ, чули. Презрели смо
шатровачки. Ушао је у моду преко Зоће, понављача који
нам је дошао из града. Тако су рекли: из града. Нисам
знао где је град. Сигурно, иза плавог брда. Ускоро је
цела школа говорила на шатровачком:
- Јепедипи гоповнапа!
Не, ја и Миле Перац смислили смо наш говор,
савршенији. Овај је ширио речи и оне су постајале
брбљарија. А ми смо говорили сажето: разумели смо се
само нас двојица, а често ни ми сами потпуно - наш језик
није значио много, па је, у неку руку, значио све. А ко је
икада разумео значење свега? Први је проговорио Миле
Перац, док смо играли кликере. Пожуривао ме да
одапнем стакленац, стиснут коленцетом скврченог
палца, утакнутог у надстрешницу средњег и домалог
прста (кажипрст је утезао кликер, а палац служио као
окидач).
- Буји паји! - рекао је Миле Перац.
Знам да то није то рекао пожурујући ме, већ да ме
поремети, како бих промашио рупу.
- Клај клај - одговорих ја спокојно.....
Видети више:
https://sites.google.com/site/zavetineagregat/home
https://sites.google.com/site/zavetineagregat/faqs/znacenesvegavladimirjaglicic

*
(ЗАПИС 40) ВАТРА / Милисав Миленковић

Старац је седео на ниском кућном прагу. Повремено
би покушавао да се усправи , ослањајући се танким и
сасушеним рукама о испуцалу даску затворених кућних
врата. Као да ;је покушавао да устане да би проходао
или да би отворио врата очигледно добро замандаљена
иза његових леђа. Сав тај његов напор личио је на
батргање младог и немоћног птића који покушава да се
осмели за свој први лет. Покушаји су се проредили, јер
га је сустигао старачки умор, као и сазнање да је све то
узалудно. Нити може да хода, нити да отвори врата. Тада
се примирио, не очекујући било шта.
Било је то оно доба дана између сутона и сумрака, док
се још издужене сенке сламају и стапају са блиском
кадифом ноћи која ће их ускоро све прекрити....
Видети више:
http://zavetineabovo.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

*
(ЗАПИС 19 ) ДОБИЦИ ГУБИТНИКА / М. Лукић

Драгомир Матић: НЕУПОКОЈЕНИ И ОСТАЛИ,
Апостроф,Београд, 1996.
Коначно је угледала светлост дана књига прозе
(збирка приповедака), широј јавности недовољно
познатог, Драгомира Матића, некадашњег заменика
главног уредника Браничева, песника и есејисте,писца
полемичких расправа и истраживача културне и опште
историје Срба, аутора до сада једне једине објављене
збирке песама Лептирица (чекала на објављивање више
од деценије), Србина рођеног у Источној Босни,писца
који се почео бавити писањем поодавно - још као кадет
војне школе у Задру. Многи ће ову његову најновију
књигу читати као дело закаснелог писца, али они који су
,стицајем околности,имали прилике и да га лично
упознају, познато им је да представља човека изузетне
животне судбине и несумњиивог књижевног дара ....
Видети више:
http://majdanbodler.blogspot.com/2012/09/blog-post_20.html

*
(ЛИТУРГИЈА) Парадокс. Ослобођење – окупација
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(12. наставак романа „Литургија“)

(Такозвано ослобођење или окупација комуниста)
ПОП Николај Јакушев побегао је од терора
бољшевика, а
дочекао је дане и ситуацију која је била иронија
историје и судбине.
Када су "окупатори" и њихови домаћи помагачи
стезали обруч око разбијених групица партизана у
нашем крају, поп Николај је крио учитеља Мику "Брку" и
неколико његових другова у олтару наше босиљковачке
цркве! Јер волео је учитеља Мику "Брку".
Почетком септембра 1944. године кад су одступале
немачке
јединице из Русије, није пошао за Немцима. Био је већ
стар да би поново бежао од баука комунизма...

Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/20/%D0%BF%D0%B0%
D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%92%D0
%B5%D1%9A%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1
%98%D0%B0/

**
(МАЈСТОР НАД МАЈСТОРИМА : Словенска барака) ТИ
СИ МОЈ ЧОВЕК / Радивој Шајтинац

На оне задригле, плећате, окретне што
у раскораку ко да су на леду
обрћући се око себе
изводећи статусну пируету
из далека, из кључа-дугмета,
скривеног у маљавој шаци подно прстена и кратких
ноката
угасе велики ауто, и маше се истовремено
за мобилни из ребра, муда или дупета
нећеш ми веровати ја не обраћам пажњу
али на твоју зебњу да ће ти неко
украсти или однети пажљиво наслоњен
и ланцем увезан бицикл
у вреви прописа, у чорби од гестова
ћуди ,околности,шифри и догађаја
падам незадрживим, спонтаним саучешћем ...
видети више: http://trgovcisvetloscu.wordpress.com/slovenskabaraka-sajtinac/ti-si-moj-covek-radivoj-sajtinac/

*
(МАЈСТОР НАД МАЈСТОРИМА)
мајсторима / Белатукадруз

Мајстор

над

Дуд пљуцка на прошје и на пећ за хлебове; у пећи
дрема мачак боје пепела. Жут багрем је процветао, и
плав. Кревети за рани расад црне се, као прошје. Гране
смокава умотане јесу, и жбуње, рибизле, у мреже од
губарове свиле. Гугутке у кафезу као да су скамењене.
Гугутке на бресту и грлице на дивљим орасима преду од
сребрне свиле успаванке за жабе испод старих ћерамида
на крову.
Светлост на разбоју тка ћилим, мотиве: капије црне и
затворене, јаросне ћутљиве старце проћелаве; ћуране и
по неко јагње…
Мајстор над мајсторима блене
у пробушене шерпе, лонце и стабла јабукова.
У сенке дрвећа, и сенке преминулих што се враћају
преко пустих градина, као сенке облака… На тавану је,
на отпаду неписана историја племена осуђеног да
ишчезне…....

Видети више:
http://trgovcisvetloscu.wordpress.com/2012/09/22/%D0%BC%D0%B0
%D1%98%D1%81t%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81t%D0%BE%D1%80%D0%B8%D
0%BC%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D
0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/

*
(ОБЕШЕНЕ НОВИНЕ) Слојеви и носталгије /
Драгољуб Стојадиновић
Понекад протекну многе године у
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књижевном раду једног писца, напише многе збирке
песама, приказе књига, начини разна драматуршка
сочиненија и увек је негде на трагу, негде на ивици да се
коначно настани и да се на најбољи, онај једини,
властити начин коначно изрази и све се, од књиге до
књиге, некако као одлаже. Ту је, само што није, а ипак
као да није то оно потпуно, оно врхунско, оно где је
човек комплетан, потпун и сав ...
(Реч на промоцији романа „БОЛЕСТ БРЕСТОВА“
МИЛИСАВА МИЛЕНКОВИЋА у Пожаревцу 22. јануара
2009.г. Стојадиновић први пут објављује у "Сазвежђу
ЗАВЕТИНА".)...
Видети више:
http://zavetineaneks.wordpress.com/o/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D
1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D
0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%99%D1%83%D0
%B1-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%B4/

*
(ОРЛУШИНА ) Круг / Јован Пејчић

„На почетку књижевности у историји човечанства“, с
меланхолијом открива Волфганг Кајзер, „налази се дело
пронађено у рушевинама код Вавилона: тужбалица да су
све поетске теме заправо већ истрошене.“1
Нико данас, разуме се, није у могућности да провери
у коликој је мери сведочење старовавилонског песника
истинито.

Видети више:
http://krmikovac.wordpress.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80
%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D
0%B0/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B5%D1%98%D1%87%D0%B8%D1%9B/

*
(ОРЛУШИНА ) СТИГ КАО РАПСОДИЈА ИЛИ ЛЕГЕНДА
О ДЕВОЈЦИ С ВЕЛОМ / Др Драшко Ређеп

У претходној белешци за ново читање лирике
Милисава Миленковића неопходно је напоменути да се
нашем гласу придружи уверење како је, у овом великом
свету недоумица и многобројних наших познанстава,
неопходно, велим, увек и увек помишљати на само
неколико имена.
Као у Малом принцу Антоана де Сент – Егзипери, када
пустињска биљка напомиње да постоји тек неколико
људи, бар оних које је она видела, и као код Елијаса
Канетија који тврди како током живота упознамо три или
четири хиљаде људи, али увек помињемо само шесторо
или седморо, тако и код Милисава Миленковића помисао
на родну кућу, на оца и мајку, на Стиг ...
Видети више:
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0
%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%B
8%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1
%98%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%98/

*

(ПРОТИВОТРОВ)
фонтана

Зоран М. Мандић Кафкина

Изабране песме ...
"Шумадијске метафоре" у УКС, у понедељак 24.
септембра 2012.
Тачно у 12 часова, у понедељак 24. септембра 2012.,
у Великој сали УКС, биће представљена респективна
овогодишња издавачка "берба" једног алтернативног
издавача, тј. "Шумадијских метафора" у УКС, и у оквиру
ње - књига песама Зорана М. Мандића, добитника
ПОВЕЉА ''КАРАЂОРЂЕ'' ЗА 2011. годину за животно
дело.
Видети више:
http://zavetine.wordpress.com/2012/09/22/%D1%88%D1%83%D0%BC
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%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0
%B5-%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%81-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%99%D
0%B0/

*
(ЛИТУРГИЈА) ВОЂА РЕВОЛУЦИЈЕ И ПОЛИТИЧКЕ
КУКАВИЦЕ
- наставак 13. романа „Литургија“

После смрти мога сина Божидара, поп Николај
Јакушев је,
враћајући се са помане, пао у јарак. Поломио је ногу.
У ствари, неко га је проштаком млатнуо по глави у
помрчини. Стева Туљин и други који су знали да
попраљају поломљене ноге трудили су се, али узалуд.
Стара поломљена кост не може да срасте. Агонија попа
Јакушева потрајала је недељама. Поразбољевали смо се,
после Божидарове сахране и Петра и ја, па нисмо могли
да обилазимо попа. Служавке су му покупиле оно злата
што је имао и вредније ствари. Почеле су вашке да га
једу, толико је било вашију. Мадрац је почео да трули од
мокраће, федери зарђали...Видевши да отац Николај
броји последње дане, Ласта Колар једног дана изнео је
попа у наручју као дете под орахе у порти на неку
поњаву. Душеке је запалио и погорео ваши. Угрејао је
воду и напарио
попа. Подшишао је Николаја Јакушева, а онда
окречио парохов дом...Зашто баш Ласта Колар, а не неко
други? Нико се други није сетио ни смиловао, а Ласта
Колар јесте зато што је запамтио незаборавне вечери
када је поп Јакушев успевао, не само све госте у
ВЕЛИКОЈ МАГАЗИ, већ и мушкатле у саксијама, да напије
...
Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/22/%D0%B2%D0%BE%
D1%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0
%B8%D1%98%D0%B5-%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0
%BA%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D
0%B5/

**
(ПРЕВРЕДНОВАЊЕ) МИКРООРГАНИЗМИ - САН КРЕАЦИЈА (СИГНАЛИЗАМ) / Миодраг Мркић
... Наговештај теме

Мислимо да основне духовне способности (разум,
машта, осећање и воља) као и основне духовне
делатности наука и уметност као видови креације имају
неку своју основу у биохемији мозга и тела, дакле на
микро нивоу (ћелије, гена, микроорганизама - бактерије,
вируси, ново откривени приони, који живе у човеку или
се нађу у човеку као ексцес). Значи, говоримо о
интелигибилности на нивоу ћелије - интелигибилност
ћелије, тела, мозга, интелигибилност ирационалног…,
сна… Интелигибилност у дубоким слојевима еволуције…
детињства, регресије…
Доста смо ствари овде натрпали, наговестили. Но,
хоћемо за почетак да кажемо да верујемо и да у неком
смислу доказујемо да постоје релације микроорганизам сан - креација (сигнализам).
Рад духовних способности човека има за основу ...
Видети више:
http://prevrednovanje.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

*
(ЗАПИС 40) УНИВЕРЗАЛНА СИМБОЛИЧНОСТ /
Чедомир Мирковић

Ову песничку књигу* Милисава Миленковића
сачињавају две обимне поеме, уоквирене са по једном,
пролошком и епилошком, поетички дескретно, а
сврсисходно интонираном песмом.
Инспирацију и смисаону окосницу за поему
Стршљенови на Велику Госпојину у Заови, поетску
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параболу о злу, о његовим тамним разлозима и обредној
суштини, Милисав Миленковић је нашао у истинитом
скорашњем догађају, нападу разјарених стршљенова
шаролику масу света окупљену код стишког светилишта,
манастира Заове...
Види више: http://zavetineabovo.blogspot.com/2012/09/blogpost_24.html

*
(ПРОТИВОТРОВ) АВАНТИ ПРЕВАРАНТИ
ПОЕТИКА РЕЦИКЛАЖЕ / Радивој Шајтинац

ИЛИ

Не усуђују се да пажљиво поступају читачи
Јер њихова су то чеда рецепције
Објашњавали су их и превијали
Толико пута,створили од њих геронтолошке величине
Гуруе,легенде,
страдалнике
квазиверсичког
пожртвовања

Не виде да од педестак песама
само су три нове, да је измењен наслов једног цуклуса
И наравно наслов главни
Ваљају тромб и ужеглину
Житко-читко уваљују као ново
Слепи их заговарачи канонизују
Подмећу протезе,посуде и пелене
Награђују као сањиве педанте
Самоубедјене споре глисте на тлу којим судба хода ...

Видети више: http://zavetine.wordpress.com/2012/09/24/avantiprevaranti-ili-poetika-reciklaze-radivoj-sajtinac/

*

(ЗАПИС 52 ) КОЗА / Владимир Јагличић

…. - И куд ћу сад са два леша - вајкао се Војин. Поведеш тако, некога...
Деда и унук су лежали један поред другог, на табли
славског Војиновог стола. Дечака су Војин и Никола једва
пренели преко ливаде, тек кад је пала ноћ, плашили су
се снајпера. Требало их је сада сахранити, где и како?...
За дан ћемо бити у Србији - рече Никола. - Нека их,
засад, у колима. Није много топло, издржаће, само их
треба увити, из лешева стално истиче нека течност...
post.html

Видети више: http://odavde.blogspot.com/2012/09/blog-

*
(ЗЛАТНИ РАСУДЕНАЦ) МОАРА ПАРАСИТА : Лице /
Белатукадруз

... ...Већина песника (говорим о оним најбољим)
обично појма немају о величини и дубини песничке
снаге, којој је по величини и дубини равно једино
читаочево памћење: памћење оног читаоца који је у
свом бићу истовремено и лабуд, и рак и штука...
Ова књига се никада неће моћи објаснити до краја,
јер онај који ју је стварао осећао се мозаички: као лабуд
који тежи облацима, као рак који иде унатрашке, као
штука која вуче у мутну дубину - и све то у једном бићу.
Вероватно је Емерсон у праву када је једном приметио да
је поезија била написана пре свију времена: и вероватно
продрети у оне регионе, где је ваздух музика, где је сан
истина, значи чути понеку од тих првобитних мелодија и
вреди покушати и записати. Речи и песме су сасвим
индиферентни облици божанске енергије... Фантазија,
која тече, која се не мрзне, изузетно је важна, а
најважније је не зауставити се код уобичајених значења
речи или појмова, него их употребити за своје нове
мисли... (стр. 318) .....
Видети више:
http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/09/24/moara-parasita%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D
0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/

*
(АКАДЕМИЈА АЛХЕМИЈЕ) ЗАБОРАВ ИЗВОРНОГ
ОДРЕЂЕЊА ПОЕЗИЈЕ / Бошко Томашевић

Започињући писање овога рада налазимо се у
прилици да на је¬дан абревијатуран начин поновимо

87

новине друге српске ренесансе

оно за шта смо се током последњих двадесетак година
залагали, наиме да потврдимо своје песничко и поетичко
увере¬ње да је поезија на песнички начин уређена
онтологи¬ја која, као и "прва философија", пропитује
изворни однос бивствовања према бивствујућем. Појам
онтологије, њено име, овде, дакле, означава једно
"испитивање и одређивање усмерено на бивствовање
као такво", односно на оно испитивање које је унутар
песничке проблематике одлучујуће, наиме проблематике
тубив¬ствовања из кога и за кога не само да философија
јесте1, већ и поезија. Указивање на овакву баштину
поезије јесте заправо указивање на свеприсутни заборав
њеног изворног одређења који, колико и философију,
прожима током два и по миленијума трајања западног
мишље¬ња и певања …
Видети више:
http://akademijaalhemije.wordpress.com/%D1%83%D0%BD%D0%B8
%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D
0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D
0%B5%D0%BA%D0%B0/zaborav-izvornog-odredenja-poezije-boskotomasevic/

*
(ИЗРАВНАЊА) Лако је било Скерлићу / Радован
Бели Марковић

Помишљам нешто, овако матор, дупло старији од
Скерлића, кад је напустио овај наш књижевни и српски
свет, помишљам – лако је било Скерлићу. Неколико
романа око њега, прегршт песника у целом видокругу,
једна једина права домановићевска птица ругалица, као
савременик, неколико приповедача који су више
уздисали, наличили, више имитирали, копирали и још
више по биртијама пили. И само један условно говорећи
модеран, онако снохватичан, „чупав и занесен“ песник
коме је са лакоћом и са великим густом онако сурови и
неправедно, као петлу који прерано кукуриче, критиком
за памћење, он, Бесни Скерла, заврнуо шију.
Он је стајао као грмаљ, ма какав грмаљ, као киклоп
међу њима, онако виспрен, оштрорек, прек колико треба
и разуман колико се год може, образован да разуме и
строг да суди и пресуђује. Литерате нису ту биле само
његов забран у коме их је расађивао за памћење и
историју, они су тако често били његово обданиште и чак
понекад његово забавиште....
Видети више:
http://poglediiskosa.wordpress.com/2012/09/24/%D0%BB%D0%B0%D
0%BA%D0%BE-%D1%98%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%9B%D
1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80/

*
(ЛИТУРГИЈА) Трагедија, неописана, на помолу...
(наставак 14. романа „ЛИТУРГИЈА“)

ТРИ месеца после смрти Николаја Јакушева, изврну се
и умре
и моја Петра. Умрла је после јаког назеба, ноћу, у сну.
И тако сам поново био сам, све ређе сам одлазио на
салаш у Дубравама. Био сам препуштен себи усред
ВЕЛИКЕ МАГАЗЕ. Живео сам са стварима и покушавао
сам да им похватам тајне, како би једнога дана свака
ствар сама из себе проговорила. А кад би ветар отворио
врата собе у којој сам најчешће седео, ја сам говорио:
Вељко! Ја сам дозивао: Учитељу, Мико!
Нико се није одазивао.Моја унука Божана је
навраћала
свакодневно са њеним дететом, Филипом. Звао сам:
Филипее! И дете се одазивало из соба ВЕЛИКЕ МАГАЗЕ,
по којима је радознало тумарало...
Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/24/%D1%82%D1%80%
D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D
0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
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%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%83/

**
(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) Веровали или не или
"Објекат 505"

Многи су чули, а многи и нису - Аеродром Жељава
(“Објекат 505″) вам је у време бивше Југославије био
нешто попут Ареа 51 за американце, само мало
другачије. Смештен у срцу бивше Југе, у Босни покрај
Бихаћа тачно испод планине Пљешевица, иако највећи
војни објекат био је то најтајнија и начувнија локација у
бившој СФРЈ.
Чак су се испредали, и преносили “са колена на
колено” митови и легенде о “мртвој стражи” која чува
објекат, о “авионим који излећу из планине”, као и друге
приче достојне барона Минхаузена креиране у народима
блиским претеривању и митоманији....

Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%81%D0
%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0/%D0%B7%D
0%B0%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%98%D0%B5/ver
ovali-ili-ne-ili-objekat-505/ ,

*
(ЗАПИС 52) ЕКАТЕРИНА ПОЉАНСКА, Русија: Не
тугуј, душо...
... Тополе секу. Од паперја се бране
Што у јуну лебди као да је зима,
Авлијама вијуга, шири се на све стране
И лови сунчеве зраке међу облацима.

Тополе секу. Чини се просто и јасно –
Страдале су толико од снега, ветра и кише
Да су се крте гране свиле ка тлу опасно.
Одслужиле своје. Нека их нема више.
... видети више: http://odavde.blogspot.com/2012/09/blog-

post_26.html

*
(ШИБАЊЕ)
Тодоровић

БОЖЈА

ВИЗУРА

/

Мирослав

... ДРУГА СТРАНА ВИДЕЛА

Сачувајте зелено дрво у срцу,
и можда ће на њега слетети птица певачица!
ДОК сам по свету и свој живот тражио
И не знајући носио сам у себи ове пределе
У мени је живео воћњак понад родне куће
Мотрио сам кроз те пејзаже
С обе стране светлости
Пејзаже лица земље света овог
Сада у завичајном пејзажу
С искуством живота којем не требају речи
Спознајем савршенство тишине у родној кући
Кућа празна пуна самоте
У воћњак стигли нови житељи
Међу стаблима јабука и јошт живих успомена
Буја народ шуме
Виоре се брезице грана багрем
И храст је овде нашао станиште ...

Видети више:
http://zavetineaneks.wordpress.com/o/%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D
1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D
0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0
%B8%D1%9B/

*
(ОБЕШЕНЕ НОВИНЕ) Писмо Браћи Лукић /
Радивој ШАЈТИНАЦ
АЗИЈСКИ КРУГ

КРЕДОМ Постисторијска тржишна
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психоделија

Десиће се
Биће то датум округао
Као споља провидан изнутра отрован кликер
Бајчица играчкица,шуштећи сумрак
Звезде, војници, капи, зенице,штипаљке
Словенски кркљанац, кинески пијац
И неуништиви прекоредни историограф
Кантар- модла по хоризонту од росног кеза

Хајде да се сликамо,гримасом и грчевима
Молећиво
предлаже
гипсано
и
пунолетно
новорођенче
Некима који га носе, чувају , избељују још више ...

Видети више:
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
%B2/pismo-braci-lukic-radivoj-sajtinac/

*
(ЗАПИС 23) НАШ НАРОДНИ “СИГНАЛИЗАМ” /
Миодраг Мркић

“Сигнализам” у народном стваралаштву је присутан.
Овај наш рад, а поготову део у коме говоримо о првим
искрама сигнализма, био би непотпун без извесног броја
речи о “сигнализму” у народном стваралаштву,
митологији. У ликовном делу “сигнализма” у народним
творевинама видимо један крајње естетски економичан
дух монтаже, колажирања, контаминације. Подсећамо да
и Ејзенштајн говори о монтажи као древној техници,
поступку, изразу….
Видети више: http://mladisuzovci.blogspot.com/2012/09/blogpost.html

*
(Бифе »БРИОНИ“) Уз збирку „ПАКАО“ Милисава
Миленковића
у издању „Браничева“ Пожаревац, 1969. године

Србољуб Митић
Иако се фактуром чини нешто херметичка
Миленковићева поезија се одликује истанчаном
рустичношћу и чврсто је везана за поетске просторе
родног краја. Скоро у свакој његовој песми спонтано и
упечатљиво се јављају раскошни тонови завичајних
инспирала, изаткани од чаровитог тајанства и
мистичности поетског бића стишке равнице.
Милутин Срећковић
Песничка књига „Ране“ Милисава Миленковића има у
својим најбитнијим метафоричким и мотивским
опредељењима једну изразито згуснуту емоционалност,
из које извиру основни тонови њене инспирације. Ту
емоционалност Миленковић преводи у језик поезије....
Ранко Рисојевић
Сведоци смо једне чудне појаве – да људи који живе
потпуно нормалним грађанским жиотом стварају
уметничка дела нонконформистичка, дакле, у неку руку,
бунтовничка, изражавајући на тај начин, експлиците,
своје унутрашње проклетство. Отуда за „чиновнике
свакидашњице“ може се условно рећи да су чиновници
пакла једне отуђене стандард цивилизације ...

Видети више:
http://zavetinebr1.wordpress.com/2012/09/26/%D1%83%D0%B7%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D
0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D
0%B2/

*
(ZAVETINEIN) ПИСАЊЕ НЕНАПИСАНОГ / Бошко
Томашевић

Писање ненаписаног постоји! Тако каже Маргарет
Дирас. Додуше, она то каже са извесном сумњом. Вели:
“Изгледа да постоји писање ненаписаног.… једно кратко
писање састављено једино од речи, речи без граматике“.
Није нам јасно зашто Дирасова на почетку реченице
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ставља реч „изгледа“. Зашто та несигурност? Писање
ненаписаног постоји! Постоји један бескрајно танак усекразмак измедју писања и ненаписаног. Тешко замислив,
додуше. Али постоји. Пишемо, а још нисмо написали.
Тако, ин мацро, можемо разумети живот једног писца ...

Видети више:
http://zavetinekruna1.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0
%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1
%80/pisanje-nenapisanog-bosko-tomasevic/

*
(ЛИТУРГИЈА) Успомене су имале риболик изглед
и пловиле су према њему као јато...
( 15. наставак романа „Литургија“ )

... Зеленим језером пловио је натрули ковчег према
њему. Кад му се приближио, подигао је његов поклопац
и не нађе ништа друго до РУКОПИСНУ КЊИГУ, КЊИГУ
ПРИМАЊА И ИЗДАВАЊА, и једну коју је тек била
започета. И препознао је рукопис инока, и својих
далеких предака, прадедова, властити рукопис. Читао је
полако и пажљиво осећајући страх од Последње
реченице, веровао је да она мора бити судбоносна и да
је боље да је не прочита, да не иде до краја. Усудио се и
прочитао последњу реченицу - Да крај живота нашег
буде хришћански, без бола, непостидан, миран, и да
добар одговор дамо на Страшном Христовом суду,
молимо - и зачуо неки глас са дна ковчега: "Добро
дошао! Да си још који час изостао, била бих и ја умрла!
"
И Смрт, која је лежала на дну ковчега, усправи се и
загрли га као девојка, као Д о с т а П а в л о в а , и указа
му се читав његов живот. Успомене су имале риболик
изглед и пловиле су према њему као јато...
Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/26/%D1%83%D1%81%
D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE/

**
(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) ЖЕНА У ЦРНИНИ ...

…Трагајући по Забрези за старим женама које су
имале блиски сусрет са светом Петком, пут узбрдо довео
ме је до куће Борике Радуновић (90).
- Чујем добро, а слабо видим - рекла ми је на почетку
нашег разговора.- Тебе добро разазнајем. Светлиш ми ка
светлост, помози ми Боже. Одавно осећам да ће неко
непознат однекуд да наиђе, да му испричам оно што
ником нисам. А ти тачно пиши све што ти будем рекла …
Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1
%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/zena-u-crnini/

*

(ПИСМА) МИРОСЛАВЉЕВО, Мера
Бранковић

/ Слободан

Поштовани,

У ноћном аутобусу, при слабој светлости, прегледавах
писмене студената с Косова, на путу с југа на север.
Негде, људи у дубоким чизмама и оружјем пуним
муниције, зауставише, изведоше и претресаше до голе
гоже. Беху бесни на мене, јер не нађоше ништа.
Кад пређосмо имагинарну границу, прво место на које
наиђосмо, незнадох које, али ја рекох
некоме скривеном испод мог расцепљеног седишта:
МИРОСЛАВЉЕВО, ако и то, у даљини, беше Србија.
Из тог хронолошког белега је и посвета Господину
Мирославу Лукићу под именом Мера...

Видети више:
http://70653dotcom.wordpress.com/2012/09/27/%D0%BC%D0%B8%D
1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B
5%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D
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0%BD%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D
0%B8/

*
(Магазин ФАНИКА) НЕЗАТВОРЕНА КЊИГА /Душан
Стојковић

Када се пише о једној од најзначајнијих песама
свеколике српске поезије, "Санта Мариа делла Салуте"
Лазе Костића, уобичајило се, у последње време, да се
она означи као најзначајнија звучна песма свеколике
српске лирике. Тиме, као да се потискује у други план
њена семантичка раван, а она је, заправо, изузетно
сложена и чини ову песму једном од најзагонетнијих
међу онима које имамо. Проблем се јавља већ када
покушамо да одредимо јесте ли она љубавна,
рефлексивна,
метафизичка,
симболичка
песма,
романтичарско сновиђење или нешто мимо тога, или све
то заједно. На страну, што Костићева песма, никако,
поред "Стражилова" Милоша Црњанског, складаног по
принципима фуге, не може бити најзвучнија песма
песништва којем припада.
Снежана Радојевић је у првој својој песничкој
збирци – Језик на платну (Прометеј, Нови Сад, 2009) –
покушала до максимума да озвучи властите песме.
Успела је у томе, али је ударила у зид. Да је наставила
тим путем, њена поезија, не само што не би донела
никакве новине, већ би се усидрила на нимало плодном
песничком тлу у којем се звуку указује могућност – а он
је обилато користи ...
Видети више:
http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/09/26/%D0%BD%D0%B5%D0
%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD
%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0
%B8%D1%9B/

*
(МАГИЈА МОЈИХ ПОСЕДА)
(одломак)

Бело, црвено црно

Сви имају на лицу маске тзв. Нормални
мештани, било да су из Општинског места,
Раброва, Мишљеновца, или Дубоке,
незадовољство и равнодушност, којим
прикривају своје лукавство.
Отац не живи за сина, већ напротив, гледа
да га се отараси.А ако при томе може
понешто и да ушићари – пуна капа!
Ко је овде побожан? И кога брига за Сина
Божијег, Разапетог? -Ма то су све смислили
лажови, попови, мутиводе – тврди са
сигурношћу научника обичан сеоски ћата,
умишљен, уображенко, убеђен као да је
посисао сву мудрост света зато што је
научио да цифра слова, како овде обично
кажу за некога који има леп рукопис…

Видети више:
http://s1957.wordpress.com/2012/09/28/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%
D0%BE-%D1%86%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA/

*
(ЗЕЛЕНИ ДУЋАН) – ДВЕ НОВЕ КЊИГЕ Александар
Лукић и Миодраг Мркић
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: https://sites.google.com/site/zavetine2012/contact-us
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*
МРКИЋ, Миодраг, 1932 Есејистичке драме:
[трилогија] / Миодраг Мркић. - 2. изд. (тј. 1. изд.) . Београд: М. Мркић, 2012 (БеоградЧ Академија). - 879
стр.: ауторова слика; 24 цм.
Видети више:
https://sites.google.com/site/zavetine2012/services/cenovnikzelenemagaze

*
(ЗЕЛЕНИ ДУЋАН) MOARA PARASITA : Лице

Пуста воденица Белатукадруза у издању Едиције
Браничево, 2012 библиотека: AB OVO
Белатукадруз
MOARA PARASITA
Књига се може поручити директно од издавача
видети: http://www.czkpo.rs/edicija/moara.html
Edicija BRANIČEVO
Видети: https://sites.google.com/site/zavetine2012/home

*
(АЛМАНАХ за...) УСУДИЛА СЕ РАДОСТ / Радивој
Шајтинац
Пришла и ујела
За оно место где почива одсутност
Неприличан је светли облак између зидова
И оних окана и врата без икаквих обећања
Мишеви певуше,прети им окружујућа црвоточина
Однекуд чак и мирис,стари знак растајања
Дугме на поду, муве између сна и зевесе,
Све се слаже с паучином као
Што се и светло одбија од мутног стакла
Излазећи западали смо само у
Ко густ честар зид нејасних разлога
А сада као да се чују и маказе И ...

Видети више: http://kn950.wordpress.com/2012/09/30/usudilase-radost-radivoj-sajtinac/

*
(РЕХАБИЛИТАЦИЈА)
Из рукописа
БУДУЋНОСТИ / Миодраг Мркић

СЕНКЕ

....“Пара
књижевни
критичари,
критичари
официјелних региона, узалуд су тражили надахнућа од
човека… Тражили су љубав и истину од писаца
познатијих као Јексераши и Парајексераши, и шта су
нашли?... Славне промашаје… Писце који другују у
тврдим повезима… Заступници лажи и паралажи, гордих,
сујетних, лицемерних, осредњих анегдотичара, мајстора
лицидерских срца… Неки пресвучени само звани царићи
Парајексераша… “ Јесте – кипти од свеобухватних мисли
о типовима, о репрезентима времена. Надилази ово што
говори Лукић, превазилази јединку. Каква слика
времена!....

Видети више:
http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/2012/09/30/%D0%B8%D0%B7
%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0
%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%9B%D0%BD%D0%BE%D
1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3/

*
(ИЗРАВНАЊА)
Из "Божје визуре", рукописа
песама Мирослава Тодоровића

С ДРУГЕ СТРАНЕ ПЕСМЕ
По ко зна који пут пребирам по листовима.
Сређујем, прецртавам, преписујем, бришем, трагам,
цепам, по ко зна који пут...Видим, на папиру зачео се
стих, пламичак палацне, угаси се, још мало
светлуца...утихне. Па, поново, пребирам по листовима...
Реченица без тачке. Кренуо сам на пут, на по пута стао,
изгубио мисао, никако да се сетим, тако и ова
незавршена стих реченица...
И данас пребирам по фасциклама. Рашчишћавам,
овај фрагмент је избледео...
Видети више:
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http://poglediiskosa.wordpress.com/2012/09/30/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0
%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE/

*
(ЛИТУРГИЈА) Све чешће у сновима и сећањима...
(наставак 16. романа, чије је публикованје у току!)

Све чешће у сновима и сећањима, Павле
Мишљеновић, трчао је кроз виноград Мишљеновића. На
крају је салаш, пивница, а Павлов прадеда Павле Други,
под јастуком је држао - поред РУКОПИСНЕ КЊИГЕ буклију пуну ракије, с времена на време је пио, па би и
праунука понудио. Павле Други живео је од раног
пролећа до касне јесени - не у кући него - на салашу уз
Зукву, и волео је (кад процветају дивље трешње у
околини) да спава на плевњи. Уочи једног Белог Петка
беше ноћу провала облака. Корито Зукве било је
претесно за огромну количину воде која се мутна као
орање ваљала са брда, рушећи од Саставака све пред
собом, носећи ишчупано дрвеће, пластове, камаре са
сламом, плотове, вракњице. Бежали су Босиљковчани
кроз помрчину и пљусак узбрдо, нарочито они што имају
авлије уз Зукву, према Старом Гробљу. Под Крстоношним
храстом дочекали су магловито свитање.Тад су имали
шта да гледају!Није било више Мишљеновићевог
дворишта ни поља, вода је нарасла до прозора кућа и
арова, а волови су злослутно мукали. Пљусак је већ био
престао, и сељаци су загрнутих ногавица покушавали да
отму оно што је Зуква понела. И већ је на неки начин
мали Павле био ожалио свога прадеду Павла Другог ...

Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/30/%D1%81%D0%B2%
D0%B5-%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%9B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%BC%D
0%B0/

ACEC ECCCCC. ADCC EC CCCCCCD CCCCDCCECCCD
CDEC CC BDCCEC DCDC C CCCDCCC. ADEC CCC. ADCCC
BCECCCCEC, D-C BDCCEC. BCCCCC
ACCCDCCC.
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ПРЕТЕК

Мисија “ЗАВЕТИНА”

Све има своју цену! Издавање часописа није исто што
и природа ждребета. Нису потребне коцке шећера.
Потребно је нешто друго…Часописе “Заветина” не
издржава држава
Заветине постоје скоро 30 година, као Пишчева
издања. Као својеврсна уметничка моба. Удруживање
дара и мара слободних појединаца, без обзира на веру,
језик, национално порекло, показало се као најжилавије
у српској култури. Пишчева издања су преживела многе
бродоломе, катастрофе, распаде држава и породица,
система, једноумља и бирократску кочоперност.
Часописе Заветина не издржава држава, моћни
ментори из таме или неки други заштитници. Издржава
их претплата, купци, ретки дародавци. Али понајвише их
издржава упорност, Бог,
можда инат и жеља за
друкчијим.
Подршка часописима Заветина долазила је, зачудо,
од оног света коме су се окретали, у своје време,
издавачи Српског књижевног гласника. «Истина и лаж
су супротности. Достојанство и модерност не иду руку
под руку. Као ни политика. Баш због тога, уреднички
напори М. Лукића, а посебно његова критичарска
делатност, рад на превредновању у српској
књижевности, представљају изванредну и посебну
“грађу” за изучавање примењене етике и морала у нашој
уметничкој књижевности друге половине 20. века, као и
почетка 21. века…..“ (Миодраг Мркић, већ наведени рад,
стр. 32) То је написао човек кога су «Заветине» жестоко
критиковале. Први критичар, који је, у српској
књижевности написао књигу о – превредновању.
«…Свака права критика је истовремено и имплиците
самокритика, аутокритика. Нека манифестна поетика,
филозофија. Дакле, критиковани писци не треба да
брину. (…) Приређивач и оцењивач моје споменуте
књиге провокативно мисли; асоцијације које подстиче
нису књишке, конфекцијске. За разлику од текуће
критике, којом доминира одаџијси дух са наказном
маском тзв. професорског свезналаштва, приређивач је
оцењивач друге феле…. Сигурно би било добро када би
се нашао неко од млађих људи, који следи Лукићево
поштење, искреност, жустрину и уверења, који би смогао
снаге да састави један зборник одаџијско – бирократских
– официјелних критика!…» (Мркић, исто, стр. 25)
*

НЕОЧЕКИВАНИ ГЕСТ ЗАВЕТИНА

Овде ће моћи, убудуће, тј. почев од почетка лета
Господњег 2013. године, конретно - од 20. јуна, да се
бесплатно прелистава, чита, НУЛТИ и сваки други
следећи број новина српске ренесансе - тј. стооке
ЗАВЕТИНЕ. (Овде: на интернет локацији „Људи
месечеве светлости“). „Заветине“ су напуниле
Спасовдана 2013. године тридесет пуних година живота;
и током те три протекле деценије, поред књига, успеле
су да штампају и стотинак бројева часописа („Заветине
Плус ултра“, „Трећа Србија“, „Дрво живота“, „Уметност
махагонија“, и „Идентитет“) , као и два броја зборника
„Велика магаза“. Све је то штампано у симболичном
броју примерака – за (није ли претерано рећи?) „јатаке“
неке друкчије Србије, неког друкчијег постојања, од оног
које се отрцало и окоштало деловањем паралитичног
социјализма са тобожњим људским ликом- титоизма...
Народна библиотека Србије има обавезне примерке тих
свесака, које се разликују од часописа које је
финансирала држава у распадању, до њих је лако доћи
истраживачима, али не и читаоцима, па ни
антикварима.Понеки од тих бројева часописа „Заветина“
који су престали да излазе сачувани су и као
дигитализована издања. И овде ти бројеви часописа који
су престали да излазе, могу да се прелиставају кад год
то неки радозналац пожели, или посумња у „Заветине“ и
њихову мисију или суштину.
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Учинили смо доступним, дакле, пет дигитализованих
бројева часописа, баш овде, на овој интернет локацији,
посвећеној излажењу новог књижевног часописа
„ЗАВЕТИНЕ+“, који ће, даће Бог, дуже потрајати као
серијска публикација, и направити, надамо се, плодну
синтезу својих претходника. У неку руку, то је можда и
окаснела промоција тих штампаних бројева, необична и
планетарна, јер сада ће те бројеве моћи да прелиставају
читаоци из Аустралије, Америке, Русије, Европе, Африке,
што је до пре само десетак година било незамисливо. И
наравно, ако некоме треба да будемо захвални због тога,
то нису надлежна српска министарства, пре свега
министарство културе, већ WordPress. (Уредник Бела
Тукадруз )
**

Поводом „Старог покварењака“ /Бела Тукадруз

Шта, уствари, представља, то, што је насловљено
насловом “Стари покварењак”?Одломак из интимног
дневника? Стихове?
Тема живота и његове пролазности опседала је многе
песнике и писце.
“Лудо је замерати животу што пролази, кад знамо да
му је сав смисао и сва вредност у том што је пролазан,
али од те недоследности мало ко може да се одбрани,”
пише Иво Андрић. На другом месту Андрић сматра:
”Живот нас начне негде дубоко у нама; неприметно и
неосетно означи место са којег старење треба да
отпочне свој рад, а оно онда наставља и довршава
посао” (ЗНАКОВИ ПОРЕД ПУТА, Сабрана дјела Иве
Андрића, друго издање, Свјетлост, Сарајево, 1977, 576
стр.; стр. 82).
Ко или шта је покренуло оно што је Богдановић
насловио као “Стари покварењак”? Животна свирепост
која постоји према старијим и слабијим људима?
Можемо нагађати. Шта добијамо нагађањима?
“Стари покварењак”, Стојана Богдановића, по свему
судећи, није најбоља, најубедљивија песма,
овог
песника, али је репрезентативан пример, једног, рекао
бих,
недовољно, познатог опуса
на самом рубу
периферије савременог српског песништва. Та песма
садржи све врлине и мане једне књижевне парадигме,
која је само на први поглед опште место многих песника
и песама. “Стари покварењак” је, по Богдановићу, живот
– живот који је, најгрубље речено, прошао.
Андрић је писао да би људе требало “зарана учити да
се не плаше времена. Од свих људских страхова тај има
најмање основа и оправдања, јер почива на илузији и
самообмани. Врло рано, још у детињству, испречи се
пред човеком пустиња времена; изгледа му опасна и
непрелазна, и стреман је да прихвати све што га спасава
од ње. Тако, бежећи од непостојеће пустиње дугих
часова и празних дана пред нама, ми трчимо лудо
усусрет злом случају и туђим људима који нас
искоришћују, пословима који нас убијају, или
недостојним разонодама и пороцима који нас прво
срамоте па затим уништавају. Унесрећујемо се као
заслепљене птице, без потребе, не примећујући да то
испред нас није никаква ни ледена ни огњена пустиња,
него земно време нашег јединог живота, наш насушни
део у постојању” (Андрић, исто нав. дело, стр. 85 -86).
Појашњавају ли ови редови смисао и тајну споменуте
Богдановићеве песме “Стари покварењак”? Да ли је та
тајна парадигматична, можда налик на кинеске
ковчежиће?
Можемо ли урањајући у тајну само једне песме,
разумети и друге песме истог песника?
Можемо се даље питати: питања чекају на своје
одговоре.
Првих неколико Богдановићевих књига разликују се
од потоњих; ту има примера поезије и стихотворства које
је у
сенци тзв. стандардне поезије седамдесетих,
поезије мутаната.
Можемо ли написати, ослањајући се на околност да је
стицао и стекао успешну каријеру математичара,
универзитетског професора, да се Богдановић није
спремао за песника?
Велики је временски размак између
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објављивања прве и друге Богдановићеве збирке, више
од четврт века?
Да ли је Богдановићев стваралачки развој текао
пожељно?Ако одговоримо потврдно, наћићемо се у
извесном шкрипцу, с обзиром на околност да је прошло
скоро четврт века између објављивања прве и друге
песникове збирке. Прву своју књигу Богдановић
објављује код једног алтернативног издавача, као
уосталом и остале. Значи ли то да је као песник имао
проблема са објављивањем и издавачима минулих
времена? Не верујем и није ми познато. Вероватно је
ствар у нечему другом… “Нема сумње да Богдановић
својом поезијом потврђује Кафкину мисао да је уметност
подухват читаве личности, и да је зато у основи
трагична”, пише Мирослав Тодоровић, песник-критичар,
познавалац Богдановићевог опуса и судбине. Поезија
коју Богдановић пише не само да је трагична већ и на
моменте и израз апсурда.
Оцењујући високо невелик опус Богдановића, М.
Тодоровић претера када устврди да се “самосвојност
Богдановићевог исписа” (израза?) “изражава и у
склоности да тематско-садржајну сферу надопуни
животно уверљивом иронијом и хумором комбинујући
садржајно са непредвидивим очекиваностима…”
Правде ради треба рећи да Богдановић није
многописац.
Објавио је шест збирки стихова невеликих обимом.
Знатна је разлика између те прве и три последње
песникове збирке. “Црна рупа” (2003, 2004), “Господар”
(2004) и “Човек песма” (2007) долазе, како Тодоровић
сматра, из сопственог осећања живота и времена, “кроз
живот и прикљученија лирских јунака”. За разлику од
једног Винавера, или Бранка В. Радичевића, који на
аутентичан начин обликују песничке приповести (ако се
тако
може
рећи),
Богдановић
се
користи
онеобичавањима друге врсте (Тодоровић циља на
утицај Данила Хармса).
Покушајмо да то, ако је истина, проверимо на примеру
песме “Стари покварењак”.
Та песма у целини гласи:
једнога дана онај усрани живот
прође поред мене
као поред турског гробља
ни помоз бог (…)
зајеба ме и оде у песму
сад се он тамо башкари
тај стари покварењак
све нас је оставио на цедилу
уопште кад све саберем
не разумем мачку
шта ће њој девет комада
не зна маца
шта је пасји живот
Да ли би било боље да се песма завршила стихом све
нас је оставио на цедилу? Можда.
У том случају песма би гласила овако:
једнога дана онај усрани живот
прође поред мене
као поред турског гробља
ни помоз бог (…)
зајеба ме и оде у песму
сад се он тамо башкари
тај стари покварењак
све нас је оставио на цедилу
Била би нешто краћа, заокруженија, изразитија.
Стихови остатка:
уопште кад све саберем
не разумем мачку
шта ће њој девет комада
не зна маца
шта је пасји живот
представљају вишак. Без њега песма може.Па ипак,
није ми падало на памет, да их као приређивач,
одстраним. (Изостављен је само пети стих песме – у
овом избору, у договору са песником – због опсцености.)
Последњих пет стихова споменуте Богдановићеве песме,
представљају извесну црнохуморну, гротескну поенту.
По уверењу М. Тодоровића, Богдановић “Уверљиво
саопштава, с дозираном фактографијом, родословну
линију, око чијег се тока осликавају призори живота и
времена, са песниковим поимањем историје и наума, да
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се заветно, кроз биографију и “спољашњи ток живота
објасни властити смисао”. Смисао у коме се лични
доживљај и стварносни подаци са тематским
садржајностима и суштинским карактеристикама, кроз
властито духовно значење, остварују као мит. (….) “
“Црна рупа” и “Господар” зраче универзалношћу “која
кроз властиту причу и личну поетику прелама мноштво
судбина које се кроз, животне и судбинске линије Николе
и Драгиње, кристалишу у истинско поетско јеванђеље”
(Мирослав Тодоровић, поговор збирци “Црна рупа”Линије живота и судбина, Ниш, 2004, стр. 57-58 ).
Богдановић не пише дуге песме*.
Богдановић не пише стихове о Богу. Опседнут је
универзумом песме. Да ли ће се мисао овог песника
завршити Богом или Геометријом? Ко то зна?
Према Мирославу Тодоровићу, три последње збирке
песама Стојана Богдановића – чине “јединствено
песничко
ус/тројство у којем су све три књиге у
вишеструкој, тематској и поетској, сагласности и
обједињујућем оквиру”.
На први поглед, ово је истовремено и јасно и нејасно.
Заслужује ли Богдановић тако високе похвале за три
књиге које је објавио последњих година? И због чега?
Богдановић песмом имплицира – како пише М.
Тодоровић – животну и стваралачку филозофију кроз
властити песнички поступак универзализације стиха.
Универзалном кружницом поезије обухватио је мноштво
битних тема дубоког доживљаја живота и судбина
(господар и завршни круг песама збирке човек песма:
некад и сад, после рата, између два рата, наши) кроз
које се преалама и осветљава страшна, српска, историја.
Епски контекст прожима ову лирику која је, и, својеврсно
лирско сведочанство са одликама великог песништва”.
Богдановић неће бити запамћен као песник по
неколико својих првих књига, већ по онима које је
објавио последњих година, у којима се оцртава обрис
“својеврсног епа о прецима и потомцима. Фатумски пут,
предака и потомака, испеван је стиховима из којих
проговарају аутентичне судбине” (како је приметио М.
Тодоровић, с којим се у понечему можемо и сложити, а и
захвалити му се због индиректне помоћи око
приређивања књиге изабраних песама С. Богдановића).
Песник, универзитетски професор и математичар,
Стојан Богдановић, у својим последњхим збиркама
учинио је видљивијим ону другу, потиснуту, придављену
Србију. Али, ма колико то парадоксално звучало,
Богдановић није песник друге или треће Србије, већ
песник оне Четврте Србије, која се дави у кошмарима и
противуречностима. Његове књиге су неуједначене;
разликују се по периодима настајања, по могућим
директним и индиректним утицајима; понекада су и
помодне и личе на многе друге књиге које су радо
објављивали наши чувени пропали издавачи минулих
деценија. Међутим, тамо где се Богдановићева поезија
одваја од мутаната и уображених бирократских песника,
тамо где постиже универзализам и ванредну сажетост,
ова поезија наговештава и неке друге и друкчије књиге
овог песника. Надам се, да ће нови рукописи овог
песника проћи обавезну
редакцијску, уредничку и
лекторску, па ако хоћете, и стилистичку процедуру.
Кад кажем да је Богдановић изразит и одличан, прави
песник Четврте Србије, мислим на последње странице
књиге “Човек песма”.
Ево једне од слика те тзв. Четврте Србије:
завршио се рат
наши су сада уместо лозе
садили крстове
Овај избор је један од могућих избора. Приређивач се
трудио да пробере из Богдановићевог опуса оне стихове
који – како би то рекао Тодоровић – уверавају у
мистичну, судбинску, повезаност свега…
Средином августа 2008.**

М. Л.

___________
* С тим у вези: М. Тодоровић је написао: Богдановићеве “кратке
песме су дестилати најчистије суштине…,дочим се садржајна кажа
песме отвара кроз асоцијативне призиве и студиознија разматрања
песме.
“Поезија је, пише Бродски, синоним за економичност. И зато све
што чинимо је да рекапитилирамо, макар у минијатури. Ствар је у
томе да, будући највишом формом људског начина изражавања,
поезија није само најсажетији већ и
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Коментари на страницу “Разлика”
Слободан Чворовић:
Заиста вам хвала, г-дине Морославе,
на вашој
васпитаној вољи и времену!
Песма коју сам вам послао под називом Србија, (нисте
је објавили, с правом, верујем, само је повод овог
кратког осврта..) написана је почетком деведесетих –
или можда јесте, нисам је нашао, као што не могу да
нађем ни песму ЗАВЕТ коју сте објавили пре пар бројева.
Просто ваљда не умем да се снађем!?…Она је и један
поетски вид есеја ми, “НАШ ПУТ” истих деведесетих.
Традиционализам је (пре бих ту реч употребио, него
конзервативизам) звонио, драо се, бауљао, као медвед
сокацима, улицама, пољанама, Србије…разумећете ме,
верујем! Код Берђајева он је “чуваркућа”, руског
пребогатог наслеђа не само у литератури.., у свему!
Пошаст “љутог” комунизма, раскид је са свим
формама – културе живота – почев од изјаве руске
комсомолке – на некој од комсомол.седница – да је она
спремна да: “…задовољи, све другове којима треба
здраво, сексуално окрепљење..”.И – добије аплауз.
Моје лично тумарање, почетком домаћег рата,
завршило се формом сазнања брошуре Николаја
Велимировића “Рат и Библија” (осмишљене у УСА,
почетком 20-ог века)
Као што и наводи Берђајев, хришћанство и није
могло да буде револуционарни, већ другачији пут.
Сазревања и освешћења, рећи ћу;
И зато је решење у хармонији мудрог, традициоконзерв. духа или форме јин-а и могуће, али сверазумевајуће, покретачке, савремене “машине живота”…
Ово је мој веома, веома, кратак осврт,
тренутни…поздрав!
Извор <Противотров>
http://zavetine.wordpress.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%
D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D
0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0
%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%
B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1
%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BAa/

_______

најкондезованији начин преношења човековог искуства”. Овај
принцип песник Богдановић потврђује антологијским минијатурама и
бриљантним поентама, које су такође, својеврсна рекапитулација. С
друге стране, ове песме лапидарношћу, елиптиком и идејом су
“релејна станица за даље” (Перс), оне подстичу нове песме и кроз
велику пустоловину поетског духа наново творачким духом постају
Песма. господ је створио човека и песму / да се воле / до краја
математички прецизно рекапитулира песник, многа сазнања истине…
Мирослав Тодоровић:Човек песма, васколика кружница
стиховима, поговор, в. у књ. “Човек песма”, Врање, 2007, 68 стр.; стр.
58-59

** Стицајем невеселих околности овај избор Богдановићевих
песама није одштампан 2008. године. Случајно сам га пронашао, ових
дана, на селу. Сређујући нашу библиотеку која више личи на
магацин, складиште, а мање на библиотеку. Срећом сачувао сам
архиву “Заветина”, припрему, коректуре, напомене аутора. То је
требало да буде прва штампана књига у новопокренутој едицији
„Дрво живота“ “Заветина”, али на жалост, то није остварено. – Јесам
ли био престрог према Богдановићу? Можда. Али песник који није
спреман да истдржи строгост једног уредника или критичара свога
времена, нека се не време пишмани писања песама… Тако мислим и
данас… У сваком случају, додељујући Богдановићу књ. награду “Дрво
живота” скренуо сам, верујем пажњу на песнике оне друге,
неконстантиновићевске Србије, која се овде игнорише, како у
најтиражнијим дневним новинама, најутицајнијим, тако и свугде
другде, од СКЗ до САН, које су напросто “окупирали”, зна се ко! (21.
април 2013)
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*
ПИСМО ИЗ ЧЕШКЕ
December 20, 2011 10:41 pm

Prof.Dr. Rajko Dolecek DrSc

Ostrava, Češka, 20.12.11. Dragi Miroslave, pošto ste me
tako i Vi oslovili, hvala na pesmama. Ja dobro govorim srpski, imam srpsku gimnaziju, mama mi je bila Srpkinja iz
Bosne, tata Čeh. Ja sam lekar, profesor univerziteta, prilično
mator (86 godina), volim Dučića, Rakića, Šantića, itd. imam
magičnu knjigu Bogdana Popovića iz 1936.godine “Antologiju
novije srpske lirike”, volim Verlaina i Baudelaira, koga ste baš
spomenuli, i ruske, engleske, nemačke, stare rimske pesnike., našega Seiferta, ali sada sam se poslednjih 20 godina, u kojima je zadesila nesreća svetskog zla moj srpski
narod (mojih 50% krvi) posvetio istoriji, te sam napisao
Necenzurisane slike iz istorije jugoslovenske braće (2007,
440 strana), Necenzurisane slike iz istorije Kosova i Metohije
(2009, 360 strana), Razgovori sa generalom Mladićem
(2010, 165 strana), koja je izašla ovde kod nas (2010) i na
srpskom+češkom (368 str.), sa puno mojih slika generala,
patrijarha,itd. 1998 i 2001 su mi izašla dva izdanja na srpskom“Opružujem Evropsku uniju, Nato i Ameriku”, u 2001
/drugo izdanje sa 485 str.), ova knjiga je izašla ovde u Češkoj
u tri izdanja na češkom i engleskom. Knjiga o Ratku Mladiću
se rodila iz više razgovora mene i moje pokojne žene sa generalom, koga veoma poštujem i sa kojim smo bili u vrlo prijateljskim odnosima. Nosilac sam ordena Svetoga Save
1.stepena od Njegove Svetosti Patrijarha Srpskog Pavla, od
Radovana Karadžića imam orden Njegoša, imam Vukovu
nagradu..Eto, dragi Miroslave, poslaosam Vam svoje “srpske”
akreditive, pošto sam video i nešta malo i pročitao iz Vaše
vrlo impresivne poezije. Mnogo Vam hvala. Srpski je moj
maternji jezik. Za vreme prljave NATO agresije sam bio
predsednik Češke fondacije prijatelja Srba i Crnogoraca (koji
su u stvari etnički Srbi). Sada je umroHavel, koji je pogazio
bratske srpsko-češke odnose. Bilo mi je milo, da stanujete u
ulici sa imenom čoveka, koga jako cenim, volim,a to je
Serdar Janko Vukotić, o kome sam meditovao kad smo sa
ženom Dobrom i sinom Brankom posećivali Mojkovac…Eto,
šta sve ispade od poznanstva na e-mailu.
Onda još jednom puno iskrenih pozdrava, uz naše
pravoslavno … za nedelje i onda još Srećna Nova 2012 godina, da bude stvarno srećna, zdrava i uspešna ne samo za
nas, nego i za srpski narod. Rajko sa 50% srpske krvi, što ga
čini ponosnim
Извор <Противотров>
http://zavetine.wordpress.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%
D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D
0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0
%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B
C%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5/

*

Како се то ради у Србији?То јест у Народној
библиотеци Србије?
Према писању Политике: Књиге из Дворске
библиотеке бачене у контејнер

Нема огрешења о Закон о културним добрима, каже
Владимир Шекуларац из Народне библиотеке Србије
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Екслибрис Дворске библиотеке (Фото З. Анастасијевић)

И просјак је пре неколико година на тренутак могао да
се осети као краљевић, јер је уместо корице хлеба поред
контејнера могао да набаса и на књигу из чувене
Дворске библиотеке.
Наиме, те 2005. године, када је прављен попис у
Народној библиотеци Србије (НБС), неколико књига из
библиотеке Обреновића и Карађорђевића, чији се део
чува у Народној библиотеци, нашао се на улици,
захваљујући несмотреним војницима на одслужењу
цивилног војног рока у овој установи. Како је дошло до
тога?
Према документима које смо добили из НБС сазнајемо
да је директор Народне библиотеке Сретен Угричић
2005. године донео Одлуку о смањењу броја потребних
примерака публикација у фонду Народне библиотеке.
Доношењу ове одлуке претходила је иницијатива
Љубомира Бранковића, руководиоца Одељења за
чување и приступ фондовима, којом је аргументовано
указано на проблем недостатка простора у депоу. Тиме
је предложено да библиотека убудуће чува музејски
примерак књиге, њен први примерак и дупликат, а након
ова три, сваки наредни примерак, библиотека неће
чувати.
Све је, заправо, почело још 1946, када је управник
краљевских добара Никица Кнежевић предао део
Дворске библиотеке (20.709 књига) управнику Народне
библиотеке Душану Милачићу. Владимир Шекуларац,
начелник Одељења за унапређење библиотекарског
система НБС, објашњава да је највећи проблем што
Дворска библиотека (ДБ) тада није добила статус
културног добра, што је допринело знатном осипању
њеног првобитног фонда. Међутим, статус културног
добра, за време владавине комуниста, „династичка
библиотека” није ни могла да добије, јер је њихова
намера и била да је униште. Библиотекари су се ипак
потрудили да највредније књиге утопе у фондове
Народне библиотеке….
видети више: http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Knjige-izDvorske-biblioteke-bacene-u-kontejner.sr.html

видети последње коментаре:
Zarko Stopalic | 24/08/2012 12:08

Gospodin Sekularac kaze da je formalno sve bilo po
Zakonu. Mozda je i u pravu. Ali to nije bitno. Pitanje je, ako
nije bilo doboljno mesta, zar nije bilo logicno da se pokrene
izgradnja novog objekta za arhiv, ili iznajmi prostor? Da li to
znaci da ako Narodni Muzej nema dovoljno measta, da se
bace slike Monea, Renoara, Sumanovica ili Velickovica, da bi
se napravilo mesta? Nisam jos cuo da neka Skupstina
Opstine otpuzti zaposlene, zato sto nema dovoljno mesta u
zgradi? Alibi nije bitan, gledajmo malo sustinu! A zbog te
sustine neko treba da odgovara!
Nikola Radosavljevic | 24/08/2012 14:30
Kakvi “nesmotreni vojnici”? Nesmotreni su civili koji su im
to naredili da ucine, upravnici sa svojom svitom savetnika!
Ugricic! Mozete misliti!
Dušan Trajković | 24/08/2012 18:05
Ovaj tekst je pisan kao neka senzacija , ali se jasno stavlja do znanja čitaocu da su bačene knjige četvrti i svaki dalji
primerak jedne knjige.Možda bi pametnije bilo da su knjige
prodavane ili čak poklanjane umesto da su bacane.Bilo kako
bilo ,ako za 100 i više godina nikome nisu trebale ,malo je
verovatno da će i ona 3 primerka u narednih 100 godina
neko čitati što opet daje pretstavu o kvalitetu i knjiga i onih
koji bi trebalo da ih koriste.
_______________

погледати и : БАЦАЊЕ КЊИГА ВРАЋА У МРАЧНО
ДОБА

Несхватљиво је да се нико није сетио да позове Двор
и понуди нам да преузмемо књиге, уместо што их је
бацио у ђубре, каже престолонаследник Александар
Карађорђевић
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Престолонаследник Александар Карађорђевић

Поводом обелодањивања да су поједине књиге из
Дворске библиотеке, које се чувају у Народној
Библиотеци Србије, отписане као вишак и тако се нашле
на улици, и контејнеру, огласио се и престолонаследник
Александар Карађорђевић.
„Као старешина Краљевског дома Карађорђевића и
грађанин ове земље, сматрам да је инцидент са књигама
које су завршиле на ђубришту апсолутно неприхватљив
и шокантан. Застрашујуће је да књиге које су биле део
Краљевске библиотеке и нашег културног наслеђа током
владавине династија Карађорђевића и Обреновића, а
које су и даље део културног наслеђа Србије, заврше на
овакав начин”, написао је престолонаследник у
саопштењу.
„Сматрам да је ово непојмљив злочин учињен према
нашој култури и да књиге из Дворске библиотеке не
смеју и никада нису смеле да се нађу на ђубришту. Ове
књиге су својевремено однете из Краљевске у Народну
библиотеку како би се о њима водило рачуна, како би се
тамо чувале и излагале, а не да се отпишу као стари
папир”, истиче Александар Карађорђевић.
„Политика” је, да подсетимо, изнела протеклих дана
на који начин су књиге проглашене вишком. У Народној
библиотеци Србије (НБС), због недостатка места у
депоима, одлучено је да се у њој убудуће чувају само три
примерка одређене књиге, остали примерци те исте
књиге, укључујући и „дворске” да се изнесу из депоа
НБС. Бивши управник заобишао је Управни одбор који је
требало да одобри овај потез, па су књиге проглашене
вишком.
– У двадесет и првом веку, где постоје бројни начини
комуникације који нам стоје на располагању, заиста је
несхватљиво да се нико није сетио да позове Краљевски
двор и понуди нам да преузмемо књиге, уместо што их је
бацио у ђубре. Ја сам покренуо пројекат каталогизације
дела библиотеке на Краљевском комплексу, и био бих
веома срећан да сам могао да преузмем те старе, ретке
и вредне књиге, истиче престолонаследник и додаје:
– Важно је истаћи историјску чињеницу, да су владари
из династија Карађорђевића и Обреновића били велики
покровитељи и добротвори писмености нашега народа и
наше државе. Овај несхватљив поступак, који нас
културолошки враћа у мрачно доба, захтева
одговарајућу реакцију надлежних институција у
проналажењу
одговорних
лица
и
њиховог
санкционисања. Свакако сам увек спреман да подржим
пројекте од културног и историјског значаја за нашу
земљу, и све институције и појединци увек
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могу рачунати на моју пуну подршку.

видети цео чланак: http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Bacanjeknjiga-vraca-u-mracno-doba.sr.html
видети коментаре: Banaćanka Objektivna | 25/08/2012
11:10

Prestolonaslednik je apsolutno u pravu, vreme je i da
naša vlast pokaže da joj nisu važne samo banke i javne
nabavke, već i kulturna baština ovog naroda, pa da nešto i
preduzme povodom ovog skandala.
Петар Миловановић | 25/08/2012 12:41
Интересује ме како ће бити кажњен тај што је наредио
да се књиге из Дворске библиотеке баце у ђубре? Десет,
петнајест година због културног геноцида над Србима?
Да чувају само три примерка књиге из Дворске
библиотеке, а чувају по стотину примерака „Манифеста
комунистичке партије“, „Марксовог Капитала“, „Сусрети
са Стаљином“ и „Сабрана дела Светозара Марковића“!
Избеглице и прогнаници, спасавајте Србију
|
25/08/2012 13:02
Замислите ко све може да ради у Народној
библиотеци Србије? Колико нам то говори о амбијенту,
ужем и ширем. Нашта ова Србија личи?
Извор (ПРТОТИВОТРОВ) :
http://zavetine.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%
D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0/%D1%81%D1%82%D
1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0/

*
Избор из поезије најревноснијих сарадника
„Заветина“
Александар Лукић НАКАЗЕ

Размишљајући о вредностима живота нисам далеко
доспео.
Некако ми се чини да стојим од почетка на истом
месту.
Куповина намирница на пијаци, ценкање са
продавцима,
вести о току рата, мајка која наочиглед пролазника на
улици
шамара синове близанце, бачена штака вири испод
киоска заједно
са банкнотом новчанице која је некад важила.
Сад се за ту новчаницу нико не сагиње.
Преко ноћи, бар тако изгледа, отаџбина
постаје логор разбојника. Свештеници предњаче
међу нама. Џаба им црне мантије, џаба свете књиге
кад свако од попова настоји да имитира краља у
парохији.
Да сачувају главу људи од страха тимаре
једни друге, лажима без ногу, као што домаћин
у рано јутро у штали са говедима чини,
месец је исти, само је година друга дошла у тишини
мртвачки ковчег белег је месеца овог, иако
би се дало рећи да је то пролећни месец
са којим почиње да буја зелена трава.
Ти поспани читаоче, где се налазиш лудо?
У затвору. Пољском клозету. Скривен.
Поштујеш правила напујдане гомиле парламента, оштре секире.
У име отаџбине чиниш издају најсветијих права
живота слободе и истине. Од свих животиња крава
легне у хлад неког дрвета да прежива.
А ти представу о јавном моралу не квари
на груб начин. Јуче смо били убице заједно
саборни другови. Неко мора да вам то каже
у светом тројству потенцирати нежно једно
има смисла. Около нас су све саме илуминације
тама и облаци кроз које каткад пробије светло,
да можемо видети наша наказна лица.
Мирослав Б. Душанић
НА РУБУ ПАМЕТИ
Данима ево
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Бол ме узео под своје
Скакуће с пршљена на пршљен
Враголасто зарони у кичмени канал
И дуго гњури
По кичменој мождини
С нервима се игра
Пипка
Претражује
Понекад се смјести у лијеви кук
Или лијеву плећку
Али не да мирује
Него се заврти у мјесту као вретено
И неуморно буши
Не одустаје
Не посустаје
Данима ево
Бол ме узео под своје

Да га укроте
Посјећивао сам људе од знања
Докторе свих струка
Изверзиране психотерапеуте
Траваре
Бапске врачаре и шамане
Али он никако да ме се окане

Не страхује од ауторитета
Ни хируршки нож
Ни морфијум таблета
Ништа му не смета
Не хаје за празник и нерадне дане
Ни недјеља му није света
Па слободно по мом тијелу шета
Опсесија

У сумрак
кад нестају сјенке колебљиво и
постиђено и нечујно попут лептира.
Свјетлост
кад претекне и прескочи скривен
праг и мирис вечере окупира улице овог града
кад залутам заслијепљен
бојама реклама
кад мјесец покаже своје лице
на општинском тргу
па се скрије
иза торња цркве Светог Јакова
кад још један дан замре
кад кришом нечија рука отвори прозор
с погледом на улицу
и нечије лице брзо замакне у капију иза угла
кад се правим да нисам ту
и да нисам ништа видио
кад осјетим румен у лицу и од стида
пожелим мртвачки сандук
кад уздахнем нијемих усана као наказа
(опуштених руку)
кад небо изгуби форму
и кад се зграда општине с другим зградама стопи
и постане нејасна препрека
кад се тишина споредних улица разлије
кад на Хилдесхајм падне сан
тежак и суморан
и гријех се удоми у забрављеним
дневним и спаваћим собама
кад још само храбри кроче плочницима
из времена давно прошлих
кад се (сваких четврт часа) сасвим
сабласно огласи звоно цркве Светог Андреја
и обзнани избројено вријеме
и поезију пуну мистике
кад се мисли обрушавају као громови
и патим
и бдим док град (бар тако се чини) у сан плови
на крилима анђела
кад за себе пожелим парче неба
свој комад плочника
мјесто на клупи под тополом у градском
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парку
комадић шуме на рубу града с љесковим
шибљем
глас који познајем
кокетан, лепршав, чежњив…
Али ничег нема, све је узалудно
ни топлине даха, ни уздаха
као да се све (мени потребно) изгубило у тами
ни чудовишта да се исцере
да ме заплаше, да ме присиле покрету.
О како је тешко у овом граду призивати дјетињство
прочешљавати прошлост
тражити истину
остати у раскораку
сумирати искуства прохујалих година
изван круга
кад ослушкујем самоћу
кад размишљам о свијету и промјенама
и у мислима премошћавам границе које нас раздвајају
кад исписујем писмо загледан у даљину
и застанем
јер ми се најважнија ријеч загубила
кад пропадам у туђини
кад нестајем у тами
кад помислим да сам на рубу понора
остао без успомена на кораке, на стопе, на ликове
кад ми вријеме постаје експлозија
и пријети да ме разнесе…
А само сам један од многобројно изгубљених
које нико не тражи
избрисан из свих сјећања.
Много је година протекло
смијенили се прољећа, љета, јесени и зиме
измијењали се режими
дошли су неки нови пјесници
који никада нису читали Рилкеа
ни пјевали о неутјешној љубави
о самоћи која опсиједа и дави…
Вријеме се одвози зачараном кочијом
и нестаје у небеским провалијама
с цијелом породичном историјом
и не помажу запомагања и чуђење
јавна прозивања и осуде
и вапаји немоћних
у овом времену нема невиних
под пријетњама строгих казни
силници нас избројали и разврстали
и нико не говори о трагедији
и све се догађа први и посљедњи пут
и схватиш да си, гдје год да живиш
на мјесту погрешном.

______ Извор: Из рукописа М. Душанића:http://miroslavdusaniclyrik.blogspot.com/2013/02/blog-post_27.html

Зоран М. МАНДИЋ

ПОЛАКО СТАВЉАМ КЉУЧ У БРАВУ

Полако стављам кључ у браву
Никуд из песме
Не смем да се предомислим
У публици цифара
нека други рачунају
помажу сказаљкама да не стану
у мору граматичких и генетских грешака
налазим разлоге за тугу Језика
Ни он не сме да се предомисли
у свему што је његово у мени
стадо гласова попут стада облака
На хартији празнине прецртано сунце
Утисак претворен у киклопа који жваће
мој страх
обува моје ципеле
одлазећи у шетњу да ме пресретне
Зато никуд из песме
Затварам радњу
Отпуштам слике
Намештаји и тако кваре вид
Добро сам отпоздрављам киклопу
журећи да бацим кључ низ падину
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Радивој Шајтинац

НАЋИ ИМЕ ЗА ПРОВАЛИЈУ

“Ugliness-is beauty”
Boris Ryzhy

У пукотину, у бездан бацила је
Крвави тампон
С олакшањем, прихватила уредним ноктима
Знојавом шаком управљаче свог
Трамваја
шоферка с именом из ледене бајке
И пратећи је дуж линије
Од фабричке болнице до пионирског парка
Следимо велике прозоре
Нашу децу они и даље снимају кроз те мрље
И музге,скорелу чађ,дим и издркотину
Наша деца и старци,
на тим сликама
Убедљиви ко предсмртници,пред сан или клање,
свеједно
Изгубљених погледа иза тих завеса од пљувачке
Блесаво спокојни што седе и смрде
Њихов је риалити пун јонизатора,
аспиратора,допа и тетра пака
Малих пластичних боца непознате изворске воде,
вафла од свежих корала,
похованих банана, ананаса у дрхтурећим
коцкицама пихтије,шарено чајниз зрневље,од меса
,,осмеха и љуте паприке,цика,кетеринг,петинг и
мехурићи,
сити чоколадни трачеви и предлози за
светску досаду
наши су старци котрљајуће ругобе,монструми
погане издржљивости, увек у саплитању преко
исколаченог погледа и поиспадалихих вештачких
вилица
па све то још с плакатима о
за смотру,митинг, систематски преглед
стрепеништем с увојцима црне и масне паучине,
интервју
клозетарке -слободарке са нарцисима у
опараном зембиљу,
препознатљиво пиће (…)
Мирослав ТОДОРОВИЋ
ИЗ СЕОСКЕ СВЕСКЕ

“Радећи тако на земљи, човек осећа како му се
здравље враћа“
Утка у песму Читање песник
Јингерову белешку из Кавкаског дневника
Радим ево на земљи и
Живим истину тог стиха
Пробудиле позне године и живот у мени земљоделца
Орем копам осећам
Људску топлину пролећне земље
Живим снагу летње врелине
Слушам јесењу радост зрења
Чујем из тишине
Земља се у мени исповеда
Мотрим како се свезнајући гласи у светлости јесењој
И слушам смртну студ зиме
Стварност склопљене књигe
Из свега како око невидљиво гледа
У зеленој светлости видика слушам поезију
Без речи кружи пером исконски универзално
Све што језик видела слути ја мотрим
Листак будући треперим понад гора
Осећам унутрашњу мелодију пејзажа
Дамара у мени чујем је у земљи
У коју полажем семење молитвено
Теби налик Творче у јутру песме ове
Копао сам земљу
Пригртао је очински уз стабло саднице
Умор ме натапао рад крепио
Осећао сам то из дана у дан све више
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Из небеске тишине земље у мојим рукама
С мислима песме која се догaђа
У светлости вечерњој и ноћној тишини
Човек се кроз поезију и земљу
Приближава Небу и истини.
Анђелко Анушић

ДА СЕ НЕ РАЗМИНЕ СТАРО И НОВО
Милион година спрема се цвет
За пчелин пољубац
Венчану уру са својом суштином
Млади женик за кога раде
Силе и престоли драгуљара
Ткачи ветра му на горским брдилима
Свадбену песму ојкају
Алхемичари неба и земље
Неуморно посленишу:
Науку мириса
Знаност драперије
У рудама и минералима разлажу
Луче слад од пелина
Као светлост од таме
Од пелуда развенчавају
Нектарну горчицу
Богињу поезије
И песник се
Хиљаду и стотину година више
Припрема за сусрет са својим прецима
Млади предак у сопственом колену
Стар као књига над књигама
Дете беле пчеле
Пергаментна латица на сунцу
Истргнута дахом херувима
На разбоју језика
Старачке кости
У младом телу утеже
Да се не размине старо и ново
Душан СТОЈКОВИЋ

***
ништа које си
кружећи с другим ништа
постане Ништа
што хтело би да оништи
ништину свога ништовања
увиди само
како ништа му не недостаје
да би уништило
ништа у којем јесте
како би се обрело
у ништа које није
ништа од тога ни више
ни мање
иста
чиста
ништа

Љиљана Вујић Томљановић (1958 – )
ЈАБУКА И КЊИГА

ооо читава вјечност за један једини трен
за слаткасти гутљај руменог заборава
за шачицу сунца у нечијим очима
и шта је мудрост што лије испод пера
него слика непребола – оно што смо били
као највјернија свједокиња сјећања на оно
што непрестано у нама недостаје
а књишко знање кроз постојање
само је доказивање неоправданости сумње
у Ријеч над ријечима по имену Љубав
у питкоћу и сласт без кушања
(......)
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DRUGI ŽIVOT “Ljudskih slabosti” ili GUBITAK KAO
DOBITAK Predraga Čudića

Nedavno je odštampana, posle mnogo godina, zabranjena i uništena knjiga pesnika i satiričara Predraga Čudića
„Ljudske slabosti“. To je lep trenutak za srpsku kulturu i
književnost i ozbiljna opomena vlastodršcima svih
boja...Pošto je reč o zaista „fantomskoj“ knjizi, koja nije
imala priliku da živi onda kada je prvi put odštampana, zbog
današnje generacije mladih čitalaca, pozivamo srpske
književne kritičare da pišu o ovoj knjizi, kritički naravno...
Autobiografija
Rođen 1943. u Risanskoj br. 4 pored Palate pravde, Započeo
gimnaziju Stevan Sremac u Senti, odmah pored rodne kuće
Sremčeve, a završio istu pod itnenom, iznenada biagopočivšeg
na državnim poslovima, Moša Pijade. Diplomirao Opštu
književnost sa teorijom na Filološkom u suton šezdesetosmaških
protesta. Lutaotrbuhom za kruhom od nemila do nedraga, od
honorarca na radiju do ambasadora. Najveći deo radnog veka
proveo u Biblioteci grada, video svojim oćima desetine hiljada
nepotrebnih knjiga. Ali, nažalost, nisam kao kolega bibliotekar,
slabovidi Borhes, stvorio maestralnu sublimaciju svega toga.
Naprotiv, uprkos svemu viđenom napisao petnaestak knjiga
poezije, proze, poezije za decu, Preživeo u dva maha suđenje za
verbalni delikt. Još uvek na sreću živim u blizini Palate pravde,
ali na bezbednoj distand; čekam i verujem u pravdu i njenu
pravednu sporost, kažu da rukopisi ne gore.

Ali ovo je Savamala, ko zna!?
___
Ali svetli cifjevi džepne revoludje nalažu mi da predložim
reformu sahrane. Ljude koji ginu u saobraćajnim i drugim nesrećama nositi direktno u kasapnice i prodavati na kilo. Mrtvačeva
familija će tako imati koristi od prodatog mesa, a ne izdatke kao
sada. To je prvi korak u reformi sahrane i prvi korak progresa,
pobede krize mesa. Petogodišnji plan reforme početi već sutra.
Ljude umrle prirodnom smrću koristiti u mesnoj industriji, a one
koji su svet napustili posle zarazne bolesti, preraditi pomoću
specijalnih tehnoloških procesa da bi se sprečifa mogućnost
prenošenja zaraze. Ukinuti groblja, dosadašnja groblja ili ostaviti kao kulturno istorijske parkove, ili preorati i zasaditi povrće.
Groblja su veoma plodna, videćete, biće i dve tri žetve godišnje.
Da bi se ljudi navikli na sve to, na naglu promenu jelovnika,
meso treba reklamirati, a cene moraju biti populame. Nećemo
više ići na grobove naših bardova nego ćemo se, prolazeći kraj
kasapnice, sećati: Eh, ovde smo nekad kupili kilogram velikog
poete, metafizičara i nežnog mislioca. I naši preci su jeli ljudsko
meso, a zašto smo ga se mi odrekli, zar su oni bili neljudi!?
Pobedimo predrasude, olakšajmo sebi život. Nije li sve to zamajavanje oko čovekove sahrane jedan klasni običaj, klasno zlo i
ništa više!Neka živi naša xepna revolucija!“

(tekstovi sa unutrašnjih klapni, drugog – nekada zabranjenog i
uništenog izdanja Čudićevog romana, koji se pojavio 2013. godine u
„Ediciji Podzemna struja“ pod naslovom : Predrag Čudić: LJUDSKE SLABOSTI: Zapisi jednog smetenjaka, Beograd: Levo krilo d.o.o, u tiražu od
500 pr. – ISBN 978-86-89225-01-3 (Ur. Tomislav Marković)

Mali, krivonog, brkat i rošav...

(Odlomak iz romana „Ljudske slabosti“)

Nema razloga da mi ne verujete! Mali sam, krivonog,
brkat i rošav. Ne znam da li da vam pokažem fotografiju? Ali
i na fotografiji biste videli to isto: mali, zdepast, krivonog,
brkat i rošav. Za lov na muve sam odlično građen, jer jasno
je da su za muve niži tipovi bolji, brže se kreću i izdržljiviji su.
Ja sam muve, možda je to moja greška, lovio golim rukama.
Drugi su imali razne sprave, pomagala... Najbolje bi bilo da
prekinem. Jer, po svemu sudeći, ovo što radim ne vodi ničemu. Zašto bi meni prijalo da pišem istinu? A ako ćemo govoriti samo istinu, ono o zavesi koju sam pre poćetka spustio
čista je izmišljotina. Da li ste vi bili tu kada sam spuštao
zavesu, da li ste prisustvovali mom svečanom spuštanju
zavese? Međutim, žalosna je istina, da sam ipak učestvovao
na konkursu za ubice muva. Naravno, taj konkurs je bio u
Nepalu, aja sam lovio ovde kod nas, naše, domaće muve.
Kad sam ulovio tri sepeta, tražio sam mogućnost da s plenom
odletim u Nepal, da uzmem nagradu, ali niko nije hteo da mi
plati put, peške ne bih stigao na vreme. I tako, sve je propa-
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Sada očajavam gledajući uginule muve, ovde se taj
drago-ceni teret ne može unovčiti. Recite mi šta da radim?
Tri sepeta muva, dva meseca mukotrpnog lova? Uništio sam
sve muve u okolini, i to da mi se ne plati. Eh, da sam u
Nepalu, sad bih bio bogat! Odmah se vraćam, izvinite, prozujala je jedna, vrag će je znati otkud se ispilila! Možda je bila
samo ranjena, izvukla se iz sepeta. Jeste li je čuli i vi?
Prozujala mi je prkosno ispred nosa! Do viđenja, vraćam se
odmah, samo da je stignem. Uh, ala sam se zadihao, znam,
suvišno je i govoriti, osećate to. Jurio sam je do dubrišta, ali
nije se ta rodila koja će meni umaći. Eno je, leži sad iščupanih nogu i krila, u stvari, ostavio sam joj samo jednu nogu,
da se vidi da je živa. Kaznio sam je. Hoću da je mučim.
Zašto da je ne kaznim?! Pa otkud njoj, molim vas, ta drskost
da pokuša bekstvo? Neka sad beži slobodno, neka skakuće
na jednoj nozi, kunem se časnim krstom da na nju više neću
obraćati pažnju. Reći ćete da sam svirep? Ali, molim vas,
dragi intriganti, zašto se vi toliko zanimate za moju svirepost? Ako sam svirep, ostavite me na miru, gledajte svoja
posla, šta njuškate? Ja radim sve ovo besplatno! Nikakvog
interesa nemam. Ne, ne može se meni zameriti da sam
lenština i parazit, eto lovio sam samo-pregorno tri meseca
muve. Ne, neću nikakvu titulu, nikakva zvanja...
Lagao sam, nikakve muve nisam lovio, stvarno, zanosio
me je konkurs za ubice muva u Nepalu, ali nisam učestvovao. Bilo bi glupo, ipak, njihov šef je raspisao konkurs za lov
na nepalske muve, a ne naše. A onu jednu, koju sam jurio
do đubrišta, nju sam stvarno kaznio, neka ispašta zbog
svega, zbog propuštene moje prilike da se proslavim i obogatim. O, kad bih se bar osećao uvređenim zbog svega toga?
Nikako da se bar kobajagi prenem. Da kažem: od sutra ćemo
prevr-nuti ploču. Počećemo novi život - ima još vremena! Ali
kako to da učinim kad ne osećam potrebu za tim?! Kako je
lepo podsmevati se, pijuckajući kafu sa šlagom, propalom
muholovcu.
Od sad ću, ne obraćajući pažnju na vas, zaklinjući se da
ću kao svedok na sudu govoriti istinu i samo istinu, reći:
Ništa me se sue to ne tiče, ja sam završio gimnaziju! Ja sam:
ne muholovac, propali muholovac, nego čovek sa gimnazijom. Socijalistička: matematika, hemija, fiskultura, nemački,
engleski, latinski, istorija! Sve sam to savladao! Jer kod nas
sve što je čovečije ne sme da bude strašno! Ja sam erudita,
znam tridesetak latinskih poslovica koje sadrže svu mudrost
svetsku, znam nekoliko hemijskih formula i nijedno agregatno stanje vode ne može me više iznenaditi.
Etiam auera calcaria acutos dentes habet. Ha, ha, ha,
znam da vas pola pojam nema šta sam rekao. Ko vam je kriv
što niste obrazovani. Vidim vas, ha, ha, ha, kako buljite kao
telad u šarena vrata. Oni koji imaju nekakav priručnik, njima
je donekle lako, pronaći će oni šta to znači, ali oni koji nemaju leksikona neka pitaju na 666 898. Ha, ha, ha, to je moj
profesor latinskog, ha, ha, ha! Baš sam vickast! Stvarno
okrenite njegov broj, znaće on već. Broj je taj još uvek njegov, juče sam razgovarao sa njegovom udovicom! Idem da
večeram, ne ljutite se. Prezalogajite i vi,pa da se nađemo
posle večere. Gde god hoćete, nema tog mesta na svetu koje
mi ne odgovara. Ja više volim komarce od muva. A vi? Ne
marim, može deset komaraca da navali, ja ništa. Ubijam što
može da se ubije, ostalo trpim. Dao bih sto muva za deset
komaraca. Večerao sam, a vas još nema. Čekam vas i
uzdišem. Evo, već je pola deset, a vas ni od korova. Ne mogu
da počnem bez vas. Sećate li se šta smo se dogovorili pre
večere? lzneverili ste! Uostalom, to se od vas moglo očekivati. Možda ste otrčali da se raspitate šta ona poslovica
znači. Dobro, o latinskom nemate pojma, ali da bih proverio
s kim se družim, recite: kako je umro don Kihot?... Niko
ništa. Pa, don Kihot nije umro, on je besmrtan. Ha, ha, ha,
ha! Priznajte da sam stvarno erudita, to je sad u modi!
Izvinite, neko zvoni! Možda ste to baš vi, izvinite, samo da
vas pustim unutra!... Niko?! Kako to da objasnimo? Niko pred
vratima, niko u hodniku, ni iza vrata, ni prema podrumu?!
Uostalom, šta da vam pričam. Homo sum: humani nihili a me
alienum puto! Pa zašto me tako gledate? Kako s vama,
pobogu, da razgovaram kad ne znate latinski?! Rekao sam,
upamtite jednom zauvek: sve što je Ijudsko nije mi strašno.
Jer, bez obzira da li smo bili mamu-zani zlatnom mamuzom
ili ne, patili smo, i zlatna mamuza ima oštre zube. Šta ćete:
istorija je učiteljica života! Istorija je učiteljica života moje
učiteljice istorije. Gde su ti sada koji su nas mamuzali tokom
vekova? Lako je bilo njima da mamuzaju zaveden, lud,
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naivan narod. Nek dođu sada, pa da ih opalimo po njušci.
Jer, mi, iako nismo svi komunisti, za komunizam smo! Jerje
ono što mi radimo najbolje moguće govorila je moja učiteljica istorije. Gde su sad oni koji su kinjili sve moje napaćene
učitelje, dedove mojih drugova, ljude našeg grada, zemlje,
gde su sad ti koji su nam zadavali tolike udarce, nestali suha, uništeni su, gotovo je s njima! Je li moguće, drugovi i
drugarice, da smo ih uspeli likvidirati!? Ako je tako, svima
vama dodeljujem odlikovanja za hrabrost u rodoljublju.
Zadužena za pitanje: narod u borbi protiv narodnih neprijatelja u sumračno predvečerje velikog praznika revolucije,
četvrtog časa, učiteljica učiteljice života je udarala staračkim
dlanom o sto. Postigli smo sve što smo želeli i pored teškoća.
Iščistili smo u narodu narodnog neprijatelja: neke smo proterali preko granice, neke pobili u bekstvu, neki su sami od
sebe nestali bez traga, neke smo prevaspitali, i sad ih ima, al
malo, bezopasni su, mada se dobro skrivaju, podmukli su,
mada izgledaju naivno, krvožedni su, mada izgledaju pitomo,
neprijatelji su našeg napretka - vrag će ih znati šta imje!
Trebalo bi ih sve pohvatati pa poslati na lečenje. To su sve
klinički slučajevi, beda i šljam, izgubili su vlast pa imje krivo,
hoće pošto poto da umešaju prste u naše bolje sutra. Ali
sreća je naša što se svi slažu da smo mi nepobedivi! Svetla,
pozitivna, prava istorija našeg društva počela je početkom
drugog svetskog rata. Sad ti se ja uplićem u ovo predavanje
i predlažem da se drugom svetskom ratu ispeva himna. Svi
kažu da to nije lepo, to je zlonamerno. Ali ja tvrdim da niko
unapred ne može da zna šta ja hoću da kažem tom himnom.
Naša stara učiteljica istorije, ah, naša stara učiteljica života
govoraše: Danas smo svi svedod daje Stara bila propala
buržoaska monarhija sa nesposobnim kraljevima ijoš gramziirijim političarima. Vi niste to sve mogli da vidite, ali uerujte
mi na reč! Časna reč, partijska, govorila je stara, u pedesetoj primljena u partiju, časna komunisti čka reč, dok smo
živeli u staroj kao da sam bila slepa, sad mi se tek veo skinuo sa očiju. Naša istorija nije duga, ako sue saberete: dvadesetak godina, ali svima je jasno da smo odavno bili u pravu.
Ima teškoća, ali nema nijedne ozbiljne istorijske slabosti. Sve
je na svom mestu i možda ću ja umreti, govorila je često
učiteljica života, ali vi ćete se setiti kako samja govorila da
idemo samo napred i, kad ui budete u mojim godinama, ova
zemlja će biti raj na planeti. Sm će nas ueličati, ceo svet će
se kajati što nije išao našim putem, a mi smo svima nudili
naš primer, nikad mi nismo bili sebični. Kajaće se sutra oni
koji nam se danas iz zlobe smeju, ogovaraju nas na sve
strane, i na Istoku i na Zapadu a turisti će tada više dolaziti
zbog našeg fenomenalnog uspeha nego zbog naše krasne
prirode. Jer, mi jesmo siromašna zemlja, ali mi imamo sve:
najbolji narod, najbolje pionire, omladince, radnu snagu,
intelektualce, političare, najbolju oranicu, najbolje pašnjake,
najbolje, naravno, ovce, najbolje rudare, i, samim tim,
najbolje rudnike, najbolje radnike i, podrazumeva se, najbolje fabrike i tako do u besk-raj. Samo da se to još malo uredi,
samo da zagladimo posledice rata i bede stare i mi smo već
na konju. A sve je počelo kada je Hitler kao manijak naualio
na našu zemlju zato što muje narod rekao: "Ne!" Ustuari,
počeloje ranije, ali tad je malo ko slutio da će biti onako kako
najbolje može da budel Znate, i Hitler je pogrešio, nije umeo
lepo sa našim narodom, njegoua teorija je u početku bila
dobra, ali to beše privid samo! "Zavadipa vladaj!" Toje kod
nas palilo samo u početku, posle se narod opametio, video
je da je bolje brat-stvo ijedinstvo nego... zavadipa vladaj!
Naoružao se narod kako je mogao i pošao goloruk, bosonog,
žedan, gladan i neobučen protiv... do zuba, desetostruko
jačeg neprijatelja, tukao gaje golim rukama, herojski.
O, istorijo, istorijo, učiteljice našeg najnovijeg života, uzvikujem sa bolnim sećanjem u grudima i prelazim na hemiju,
organsku i neorgansku hemiju - našu budućnost. Jer ono što
je bila: velika, krvava, neustrašiva, pravedna, herojska,
neosocijalistička, nepoštedna, goloruka, nesebična, krvava,
ne znam da li sam krvava već rekao, ali neka, još jednom
kažem: krvava, triput podvlačim, pardon, samo da prelis-tam
novine, znate li da je umro ciganski kralj Južnoafričkih
Cigana, evo, proverite, na drugoj strani, zamislite, otišao je
da umre u Južnoj Americi, u Santjago: ciganski roman-tizam,
pomozite njegovom sinu da se popne na ciganski presto,
iako je ciganski, presto je presto, oh, gramatičari, lektori,
pomozite mi da stavim tačku, nikako da se snađem, počeo
sam o borbi golorukoj i bespoštednoj, pa prešao preko krofni
i smrti ciganskog kralja na izbor novog kralja, a tačku nikako
da stavim, da uobličim, da zaokružim misao
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moju, o, lektori, lektori, pomozite, upomoć! Ja sam kao onaj
naš pisac veliki što u tri toma nije stavio tačku. Nagradili su
ga za to. Hvala hudoj sreći mojoj pisačkoj, tačka je stavljena, istina, ispod znaka uzvika, ali, ipak, tačka je i ispod znaka
uzvika tačka, hajd, na zdravlje, uspelo je! Rekli smo: hemija
je naša duboka i visoka budućnost, kao što je istorija naša
prošlost. Da li ste vi za organsku ili neorgansku hemiju? Šta
se osvrćete? Nema nikoga iza vas, vas, baš vas pitam!..
Hemija će koristiti društvu a društvo hemiji! I tako će to
jedno uz drugo napre-dovati dok jednog dana ne počnemo
hemijskim putem proizvoditi ljude! Tad smo u komunizmu,
jasno je, hemija plus revolucija, a može i obrnuto! Ali hemija se neće zadržati na živim ljudima proizvedenim bez slabosti današnjih, nego će ići dalje, usavršavaće savršene,
nema tu nacija i nacionalnosti, nema tu rasa i klasnih razlika, svi slični kao pivske flaše, a nesalomljivi. Hemija ih
proizvede i da na raspolaganje partiji, a partija posle
osvešćava, osmišljava... Ali nećemo mi hemijskim putem
samo ljude proizvoditi. Sve, sve što treba. Recimo: svinje! U
epruvetu naliješ malo kiseline organske, malo ugljenih hidrata greješ 11 retorti, malo belančevina, mineral koji pridodaš,
brnjicu, promućkaš sve to, triput greješ, jedanput ohladiš i,
gle, već ^rokće svinja. Nema tu da se krmača prasi, pa da
paziš, da svinjce ćistiš, da koncentrat daješ, i kad izneseš na
pijacu, pa zaceniš, svi kažu: skupo je. Ovde, kod nas, kad
dođe to sto čekamo, ne, ne, greška, izvinjavam se, mi ne
čekamo nego hrlimo prema cilju; kad tamo dođemo, onda,
uđi u laboratoriju a njih će biti na svakom ćošku, i reci: hoću
svinju od sto pedeset kilograma žive vage, i dok si popušio
cigaretu, ona grokće i skici, trepće, ne može da se na svet
navikne, a već slanina od pedlja, to će bili komunizam! Ali,
bez hemije - ništa! Pa naši će komarci med nositi. Mož'te
misliti kako će biti kad komarci budu med nosili! Ukrstićemo
mi pčelu i komarca, u krv će nam direktno med ubrizgavati,
umesto svraba osećaćemo slast! A ovih današnjih komaraca
hoće li biti? Hoće, bar za one koji ne mogu bez njih, neko je
navikao da se češe. A kako će se oešati ako ga ne svrbi?! E,
radi tih biće i starih komaraca, današnjih, ali to sa pčelamakomarcima, to je budućnost. ,Ier, stare još uvek svrbi svetski bol! A kad smo već kod svetskog bola, malopre sam se
vratio od berberina. Na putu za komunizam svratio sam do
berberina jer mi je kosa bila preko ušiju. Sve je bilo dobro
dok me je šišao i poverljivo u uho šaputao kako više ne može
da ide na pecanje, ali kad ine je počeo sapunjuti, pa kad me
je uhvatio za nos i počeo brijati ispod nosa! Odmah sam
odlučio da pustim brkove. Nisam znao da li mi se ruga ili je
to uobičajeno? Ako je to bio berberski stil, pljujem im nasred
stila, nagradio sam ga ironijom: u komunizmu će ribe plivati
rekom sa pecačkim priborom u stomaku i samo će izbaciti,
pljunuti pribor na obalu u ruke pecarošu struk da povuče...
( str. 3-9, drugog izd.)

Svedočanstvo

Predrag Čudić:
Kako sam finansirao štampanje i uništavanje svoje
knjige

Na rukopisu romana Ljudske slabosti radio sam krajem
šezdesetih pod neizbežnim utiskom burne '68. kada sam i
sam bio diplomac na katedri za svetsku književnost i teoriju
književnosti. Odlomke o radniku samoubici objavio sam u
Studentu '69. godine. Knjigu sam ponudio Prosveti '72, a
ondašnji urednik za prozu mi je posle višemesečnog "Čitanja" uredno vratio rukopis, bez nekog određenog obrazloženja, što u ono vreme mladi pisci od urednika nisu mogli ni
očekivati. Nekoliko godina kasnije nezavisni izdavač
Slobodan Mašić počeo je da štampa knjige kao što su: Tikve
Dragoslava Mihailovića, Muka s rečima Miće Danojlića i druge
te sam se ponadao da bi se i moja knjiga mogla dopasti.
Vratio sam se rukopisu posle pet godina i uz neznatna
skraćenja ponudio ga S. Mašiču.
U ediciji Nezavisna izdanja S. Mašića knjiga se pojavila
krajem 1978. Mala knjižara Matice Srpske, preko puta
Gradskog komiteta SK, bila je dovoljno velika za one retke
prijatelje koji su prisustvovali promociji Ljudskih slabosti na
Svetog Nikolu 19. decembra. Nekoliko prigodnih reči recenzenta Miće Danojlića samo su pojačale moje osećanje
teskobe, ali sam se potajno nadao da će naš svetac, zaštitnik našeg doma, Sveti Nikola, učiniti nešto za moju knjigu.
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Avaj, pravi sveci ne čine ništa od danas za sutra.
13. II 1979. zamenik okružnogjavnog tužioca mr. Pantelija
Jerinić na osnovu čl.5 Zakona o sprečavanju zloupotrebe slobode štampe i drugih vidova informisanja, donosi rešenje o
privremenoj zabrani rasturanja knjige: "Ljudske slabosti" od
autora Predraga Čudića iz Beograda u izdanju autora i
Slobodana Mašića iz Beograda - zbog tekstova na stranicama:
9-12 itd. itd... putem kojih se iznose neistinite vesti i tvrđenja kojima bi se mogla uznemiriti javnost čimeje uđnjena
povreda čl. 135. st. 1. tač. 2. Zakona o javnom informisanju.
U obrazloženju mr. P. Jerinića, zamenika okružnog tužioca,
pored ostalog stoji: "U romanu Ljudske slabosti autor se
postavlja kao smetenjak koji đtaocima iznosi svoje zapise.
(Tužilac u podnaslovu knjige nalazi da su to zapisi jednog
smetenjaka, na osnovu toga on zaključuje da je i autor smetenjak! To je verovatno našao u pravosudnoj teoriji
književnosti.) Govoreći o Ijudskim slabostima, kojihje bilo i
kojih će uvek biti, autor pri tome zlonamerno i lažno iznosi
neistine (sic!) u odnosu na jugoslovenski društveno ekonomski ipolitički sistem iprikazuje daje naš socijalistički
samoupravni sistem sazdan na principima negativnih strana
čovekove ličnosti. Ceo roman ima za motiv da putem iznošenja neistinitih turdnji i saopštenja jugoslavensko društvo predstavi kao propalo moralno i ekonomski. Takva saopštenja sigurno determinišu pripadnost autora onim Ijudima koji stvarne
prilike u zemlji izuitoperavaju do otvore-nog negiranja
osnovnih crta društua ifizionomije naše zajed-nice u kojoj se
socijalizam ostvaruje u svim slojevima i struk-turama
društuene zajednice."
Tako je govorio magistar P. Jerinić ne razmišljajući o logici
teksta i podteksta, već samo o tajnom nalogu po kojem treba
likvidirati pisca i knjigu. Baš u to vreme, kad pisci nisu smeli
biti proroci, kada su jedini vizionari bili Kardelj i Tito, nizali su
se sledeći istorijski događaji: Tito je čestitao Čaušeskuu
rođendan, Kastro je slavio 20 godina revolucije, Sihanuk je
pisao Titu, Mikulić, Dolanc i Kurtović su bili na Brionima.
Okružni sud u Beogradu u veču sastavljenom od sudije Simić
Ilije, kao predsednika veća i sudija porotnika Savin Milana i
Samardžija Mihajla, kao članova veća i zapisničarem Mitrić
Stanom, u postupku po predlogu Okružnog javnog tužilaštva
u Beogradu ut. br. 20/79 od 13. II 1979. godine za zabranu
rasturanja knjige "Ljudske slabosti" od autora Predraga
Čudića, a u izdanju autora i Slobodana Mašića iz Beograda,
po održanom pretresu na dan 16. II 1979. godine u prisustvu
zamenika Okružnog javnog tužoca Jerinić Pantelije i izdavača
Čudić Predraga i Mašić Slobodana, doneoje i istog danajavno
objavio

Rešenje

1.Zabranjuje se rasturanje knjige »Ljudske slabosti« ...
pošto se u ovoj knjizi iznose neistinite vesti i tvrđenja
kojima bi se mogla uznemiriti javnost a na osnovu člana...
2.Knjiga »Ljudske slabosti« oduzima se i ima se uništiti,
kao i kliše, a štamparski slog rasturiti.
3.Rešenje okružnog javnog tužilaštva... zamenjuje se ovim
rešenjem.
4.Izreka ovog rešenja po pravosnažnosti objaviće se u
Službenom listu SFRJ.
5.Obavezuju se izdavači Čudić Predrag... i Mašić Slobodan...
da solidarno snose troškove postupka, čiju će visinu naknadno odrediti posebnim rešenjem predsednik veća.
Sud je odbio tvrdnju autora da je u knjizi ispričana pripovest
o životnim tegobama jedne izmišljene ličnosti, da sama
forma proznog književnog dela isključuje iznošenje
"saopštenja i informacija" koje navodi tužilaštvo, da bi se
predlog javnog tužioca mogao odnositi samo na onu knjigu
koja se bavi određenim ličnostima, mestima i događajima.
Sledeći pravnu pouku žalili smo se Vrhovnom sudu Srbije.
Vrhovni sud Srbije u Beogradu u veću sastavljenom od
sudija: Veličković Sretena, kao predsednika veća, dr. Pavlice
Jovana i Jovanović Božidara kao članoua ueća i višeg savetnika Žikić Ljiljane, kao zapisničara, u postupku za zabranu
rasturanja knjige "Ljudske slabosti"...
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"... rešavajući žalbu punomoćnika autora i izdavača
adv. Srđe Popovića iz Beograda Kr. 17/ 79 od 16. II 1979.
godine, na sednici veća održanoj 23. II 1979. godine, u prisustvu zamenika javnog tužioca Srbije Miloša Aleksića, doneo
Rešenje. Odbija se kao neosnovana žalba punomoćnika...
izjavljena protiv rešenja Okružnog suda... Vrhovni sud
Srbijeje razmotrio spise ovog predmeta zajedno sa pobijanim
rešenjem, predloga zamenika JTS da se žalba odbije kao
neosnovana, pa je po oceni navoda u žalbi našao: U žalbi se
zaključuje: knjiga "Ljudske slabosti" je roman na koji se ne
može primeniti zakon o javnom informisanju. Književnost ne
spada u informativne delatnosti i književni izraz ne predstavlja javnu informaciju.
Stav žalbe da se na knjigu "Ljudske slabosti" ne može primeniti zakon ojavnom informisanju, Vrhovni sud ocenjuje kao
neosnovan. Pojam štampane stvarije određen u odredbi
člana 3. Zakona o sprečavanju zloupotrebe Štampe i drugih
vidova informisanja. Pod štampanim stvarima, u smislu tog
zakona, podrazumevaju se knjige... Na osnovu ovih zakonskihpropisa knjiga "Ljudske slabosti"predstavlja štampanu
stvar i zato se na nju kao takuu može primeniti član 135... Ne
upuštajući se u ocenu da lije delo "Ljudske slabosti" roman u
smislu teorije književnosti, ono je u svakom slučaju knjiga... (sic!)

U Žalbi priložena istovetna mišljenja profesora
Nikole Miloševića i književnika Danila Kiša, koja su u
odnosu na inkriminisano delo kao vrstu umetničke
tvorevine, data sa aspekta teorije književnosti nisu
bitna za ocenu nužnosti zabrane knjige kao štampane
stvari, s obzirom da takva nužnost nije proistekla zbog
književne forme pomenute knjige, već zbog toga što je
autor kao stvaralac izneo neistinita tvrđenja kojima bi
se mogla uznemiriti javnost. U vezi s tim, ni ovaj argument žalbe koji se koristio u pobijanju prvostepenog
rešenja, nije se mogao prihvatiti kao osnovan.
Dakle, sud ne može prihvatiti kao osnovanu tvrdnju
teorije književnosti po kojoj roman nije ni vest ni
tvrđenje i sa informacijama za javnost nema nikakve
veze. Jer je za časni sud pre svega roman štampana
stvar, tj. knjiga!
U žalbi se ističe da je ovde reč o romanu kao
umeiničko književnom delu koji opisuje neverovatne
događaje i koji na svoj način prilazi stvari, pa zbog
toga, svojom neistinom i uzbudljivom izmišljotinom, ne
bi mogao uznemiriti javnost u smislu čl.135. st. 1. tač.
2 Zakona ojavnom informisanju
I ovi navodi žalbe se ocenjuju kao neosnovani.
Knjiga "Ljudske slabosti" nema jasno određene fabule i izričito izražene poruke. Ona predstavlja niz priča
koje nisu ni prostorno ni strogo uremenski određene. U
njima su data: razmišljanja, sećanja na prošlost u kojima autor vodi razgovor sa samim sobom ukazujući pri
tom i na svoja videnja o budućnosti, analize likova u
sredini u kojoj žiue a sue to uz poseban akcenat u
odnosu na samoupravljanje, položaj radnika uopšte, uz
podsmeh našoj revolucionarnoj ratnoj i posleratnoj
prošlosti zajedno sa socijalističkim pute-vima daljeg
razvitka, sa prikazom nosilaca političkih funk-cija kao
nemoralnih, nepoštenih, smešnih i nesposobnih, da bi
čitalac iz svega toga našao poruku koja se uostalom
tako neodoljivo nameće.
Tako je govorio Vrhovni sud Srbije! Ne znam koliko
su naši sudovi bili pravedni, ali ako je Vrhovni ovako
nepismen kakvi su nam tek opštinski?! Mogu li se ljudi
ovakve nepismenosti, uopšte, baviti procenjivanjem
književnog teksta?! Uostalom, možda je to samo deo
naše mračne prošlosti?!
Među brojnim primerima kojima obiluje knjiga i koji
su navedeni u prvostepenom rešenju, stoje i druge
tvrdnje kojima se stvara posebna atmosfera sa jasno
datom pozicijom prema ideji socijalizma, prema
društveno ekonomskim i političkim prilikama u našoj
zemlji. Prema tome, kad se te prilike u našoj zemlji
poistovećuju sa onim sa čim se one uporedo prikazuju
očigledno je da se za njih u knjizi "Ljudske slabosti"
daju neistinita tvrđenja. (Da li je uporedo prika-zivanje
i poistovećivanje? Da li je uporedo prikazivanje istovremeno i neistinito tvrđenje? To znaju samo sudije.)
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Takva sadržina knjige ne može se ni u kom slučaju braniti slobodom umetničkog stvaranja. Jer, kad se ta "sloboda"
koristi protivno interesima društva koji su zaštićeni ustavom,
onda to opravdava zabranu knjige "Ljudske slabosti" kao
štampane stvari.
U konkretnom slučaju se ne radi ni o slobodi umetničkog
izraza. Sud opšte nadležnosti, time i Vrhovni sud se ne upušta u ocenu umetničke i estetske vrednosti pomenute knjige,
mada se čovek ne može oteti utisku nelagodnosti kada se ona
prezentira čitaocu. To doista nije predmet ocene ove odluke.
Međutim na prevaziđene granice dobrog ukusa u negativnom
smislu pri opisu pojedinih situacija se ukazuje samo zato što
su ti opisi tako ukomponovani sa tekovinama naše revolucije,
da one svojim degutantnim izrazom obezvređuju njihov
značaj a time bi mogao da vređa osećanja čitalaca koji su
upravo vezani za te tekovine revolucije i posle revolucionarne
izgradnje.
Sud, dakle, sudi na osnovu utiska o mogućim povređenim osećanjima onih čitalaca koji su vezani za tekovine revolucije!
Stoga Vrhovni sud nalazi da je pravilno prvostepeni sud
ocenio da bi iznošenje neistinitih tvrdnji nauedenih u pobijanom rešenju, kao i drugih, moglo izazvati uznemirenje
javnosti.
Izvršni odbor Udruženja književnika Srbije, koji sam pismeno obavestio o čitavom slučaju tražeći kolegijalnu
podršku, nije me udostojio ni jedne jedine pismene reči, niti
je raspravljao o slučaju "Ljudskih slabosti". Shvatao sam ih,
kolege su bile u velikom poslu oko organizacije partijskog
savetovanja pisaca!
A istorijski događaji u zemlji, koja se dičila da je jedna od
najuglednijih dužnika, nizali su se, ispisujući najveličanstvenije stranice naše istorije: Tito je čestitao 60. rođendan
Džavidu Nimaniju uz orden junaka socijalističkog rada.
Pojavilo se kapitalno delo naše društveno ekonomske teorije
autora Vladimira Bakarića: "Na pravom putu". U Beogradu je
skupljeno 17,5 miliona dinara za izgradnju Škole J. B. Tito u
Kumrovcu! Obeležena je dvogodišnjica smrti Džemala
Bijedića! Beogradska "Radnička štampa" je pripremila novu
knjigu Edvarda Kardelja "Devizni, bankarski i monetarni sistem". Fadilj Hodža je postao savezni sekretar unutrašnjih
poslova. Sabrana Titova dela su i dalje bila najčitanija knjiga.
Pominjale su naše novine i »slučaj moskovskih pisaca oko
"Metropola"«, ali slučaj »Ljudske slabosti« ostao je slučaj bez
adekvatnog odjeka i bez dostojnog komentara. Tako je naša
kulturna javnost na slučaju "Ljudskih slabosti" pokazala svoj
bespogovorni pristanak na marginalnu ulogu koju joj je totalitarna politika dodelila, jalova boljševička politika kao poslednji stupanj razvoja slovenske duše.
Umesto prejakih reči poenta koja košta: Okružni sud u
Beogradu... doneo je dana l. juna 1979. godine Rešenje obavezuju se izdavači knjige "Ljudske slabosti" Predrag
Čudić iz Beograda i Slobodan Mašić da solidarno plate
troškove postupka za zabranu rasturanja knjige "Ljudske slabosti" u iznosu od 2700. dinara, u roku od 15 dana od prauosnažnosti rešenja, pod pretnjom prinud-nog izvršenja.
Obrazloženje Pravosnažnim rešenjem ovog suda... obavezni
su izdavači... da solidamo snose troškove postupka... Kako
je na osnovu troškovnika u spisima ustanovljeno da
troškoui postupka iznose 1.700. dinara, koliko je isplaćeno
iz budžetskih sredstava suda na ime troškova uništenja
zabranjene knjige i isplate naknade "Sl. listu" za objavljivanje rešenja o zabrani, dokje paušal opre-deljen na 1,000.
dinara prema dužini trajanja i složenosti postupka.
I tako sam zbog brige društva za svaki utrošen dinar i
svako nepodobno osećanje stekao retku počast da finansiram ne samo štampanje nego i uništenje svoje knjige. Da li
da to danas smatram dobitkom?!
1991.
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САН

„Ово је све ваше? Ви зидате ову Кућу – кућу свих
кућа?“
Непознати ме гледа : са неверицом и чуђењем.
Не сећа ме се, каже
Да ли ја можда њега знам?
Испред куће јела
при врху црвена и модра
као креста ћурана.
Непознати улази у кућу
гледа кроз прозорчиће,
дванаест прозорчића има:
кроз први се види снег,
кроз други јагњешце,
кроз трећи дивља трешња,
кроз четврти пут широк,
кроз пети плавојка
што љуља боковима шуму,
кроз шести разговор ;
двосмислени, весели,
кроз седми перуника
горска, саса и грмани,
кроз осми кула,
бандера и облак,
кроз девети лампа,
која увек гори
и дубока бразда,
кроз десети јаје
од камена белог,
раоник и разбој.
Немогући ратар,
самоука ткаља,
кроз једанаести звезда
падалица с репом,
кроз дванаести Месец,
ноћна плима мора…
Пошао сам уз пусто брдо
Низ које се котрљају
балвани и метеори.
Крај мене је и жена
ћутљива и прсата
коју не познајем…
Скачемо у понор
у дубину помрчине
Над главама тутње
громови, балвани .
Телефонирам неком што спава мртвим сном.
Телефон је мали н црн
црн као чађа из сулундара
без бројева само
плус и минус
Она жена
још увек пада
у дубљу помрчину
у пећински азил
где украдену децу
држе у ћутљивој дресури
као младе лавове
камџијом…

Прилепио сам се
уз камену литицу
као слепи миш.
Кроз димњак
у стени
тече поточић светли
.
На ком сам ово хоризонту?
Балвани се котрљају
И јече
као поворке народа
што се строваљују
у амбисе.
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Светлост ме може одлепити
од ове литице,
од бивших људи
и сени.
Пузаћу вођен светлошћу
правцем трачка
кога упознах
у неким другим сновима
и световима…

Буђење има арому
хаоса и пустиње,
гавран негде у даљини гракће
и затим наступа тишина
тежа од тиграстих пећинских када
и ваздуха седмог подземног хоризонта.

Дубраве

Златни Расуденац
Столица

Одазивају се одблесцима неизрецивим, титравим
Разапет сам на великом
Храсту Запису
који се осушио

Нови је никао ту негде у близини.

Једино је у визијама могуће Немогуће

Бели се Кула на врх брда
као кост пљусковима прана и ветровима изрибана
Судбина се оцртава све јасније
Без престанка понављај диван сан,
као дечак који наглас мисли.
Судбина се објавила јасно,
као редови јабланова покисли…

Анђео је кроз снове послао наговештења.
А буђење и време откривају
тумачење
и тајни узрок мрачних расположења…
Све временом постане нешто друго,
Земља без слуге и без крста
Планина свој реп има,
Престол и локве
И кревет за Немогућег Ратара.

Бог не заборавља добра дела и
ни једну бразду заорану
Ни брачни лежај усред њиве
Ни изворчиће са водом зеленом,
водом хладном, са водом слатком…
ОБЈАШЊЕЊЕ?

Овај сан и следећи редови заслужују извесно, макар и
непотпуно објашњење. Постоји простор последњег,
апсолутног Ђубришта. За мене је то од најраније младости
био предео између вароши Кучева на обалама Пека и
влашких села Шевица и Нересница - једна од
најчудноватијих пешчаних пустиња са динама високим и по
тридесетак и више метара. Ту су их избацили највећи багерн
на свету испирајући (из шљунка) самородно злато. У тој
пустињи има неколико језера насталим радом багера. Ту сам
у своје време в и д е о Комплекс СПАСОВО.
Зар то није сумануто?Ту на том пешчаном Ђубришту… А
после су се наметнули :Дубраве, предели где је одрасла моја
мајка, Златни Расуденац, имање које је она донела као
мираз, и Столица – имање Лукића далеко од родног села на
обронцима Хомоља, где су некада биле бачије. од којих су
остали само камени темељи..
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Ћерамида, шут и шуме липа…
Ђубриште. На таквом Ђубришту сваки отпадак је коначан
и не може се више употребити.
Предмети овде постоје окренути звездама – то је
најтачније што се може рећи о томе, и то је уочио један од
занесењака, који је ушао у Лавиринт и извшао на једну
светлу терасу. Снашао се у бројним могућностима и сплету
путева који наизглед никуд не воде. Попео се спиралом пужа
на врх Куле, коју сам често видео у сновима.
Као уосталом и СКЛАДИШТЕ….
Он се попео на Кулу, јер у Складишту не постоји хоризонт,
не постоји горе и доле, пошто се складиште “слива у
вертикалу непросторног, бесконачно продуженог ДОЛЕ.
Складиште је обрнута страна пустиње, а као и пустиња, један
(је) облик лавиринта.
На излаз који постоји из лабиринта Ђубришта указује
фатаморгана једног ЗАМКА. За Замак је довољно рећи да је
излаз из лабиринта, излаз из варљиве слободе пролажења,
бирања путева у лабиринту. Замак је, можда, острво
слободе, зоне измирења супротности (медиала), тераса
земаљског раја, катедрала целовитости душе. Можда ову
фатаморгану производи неки демон да би још више замрсио
путеве Ђубришта; то није битно. Ова фатаморгана има свој
реалитет и може се фиксирати. Игра, која се састоји у
фиксирању, заустављању фатаморгане, такође је узалудна
(игра звана сликање, или писање, или ткање, или певање,
или дуборез – додао бих ја , играч и сневач) , али она ствара
магијски круг заштите од демона разграђивања…”
Сањао сам како градим кућу – кућу свих кућа – са
дванаест прозорчића, на последњем , апсолутном Ђубришту,
а када сам се пробудио видео сам само један ЗИД , на
последњем или апсолутном Ђубришту.
Зидао сам га скоро пола столећа.
Тај ЗИД, одваја “унутрашње од спољашњег, или спаја
унутрашње са спољашњим ( intra + extra), или одваја
празнину од празнине; као што каже Бекет : “Иза овог зида
је други пакао“.
Читао сам ово поново и поново :
“Бескрајност и произвољност обличја у лабиринту
показују и КАМЕЛЕОНСКЕ ИГРЕ на Ђубришту, које се
испољава у различитим видовима мимикрије.
Што се тиче космогонијске шеме CADIS ,која је саставни
део фатаморгане 3амка, она сугерише тезу супротну
искуству и опсервацијама на простору Ђубришта. Наиме,
Ђубриште је “рђава бесконачност” простор неодређен, без
координата и без средшита, Шема CADIS напротив, показује
да је свет центричан и симетричан, као што је живи органски
облик центричан и симетричан. То је, значи, свет који
поседује неки пупак, неку осовину, неко средиште. Свет је у
знаку броја четири, али се у овој четворини издваја тројство,
као дизање духа изнад воде, док четврти члан Амен, садржи
свеукупност обличја, почетак и свршетак. Сва обличја дугују
своје рођење апсолутном, белом кругу -јајету и са њиме
кореспондирају. Свет је коначан и само четвртина му је
продужена у бесконачност, а и та бесконачност је
обухваћена овом коначношћу. Простор и време су пирамиде,
и оне имају свој позитив и негатив…”
И Дубраве, и Златни Расуденац, и Столица, налик су на
шиљак, на пирамиду, као и једна планина, не тако далеко
(Ртањ, стварни географски и митолошки центар Балкана).
Са њих је долетала фатаморгана Комплекса СПАСОВО :
Бачија, Музеј Немогућег ратара и пастира, мала црква
Вазнесења Господњег не већа од оне у Витовници, и Кула од
белог камена, висока, са терасом , са погледом на предео
благости. Благословљена перспектива, руком св. Луке…
Како се уосталом и звао човек који је засновао имање на
планинама на извору Манастиричке реке, и чије смо име
претворили у презиме…
Регистровање толиких предмета Складишта – не само
оног званог североисточна Србија, Балкан, или Стара
Европа, који се могу наћи на напуштеним салашима, или на
таванима опустелих кућа, рудника сребра и злата, по
џеповима дечака, или на огромним ђубриштима сваког већег
села, могу се обавити под наслонима пространим будуће
Бачије, или крај ЗИДА, оног који ћу зидати од раковбарског
лаког камена, или оног испод рановачког Црног Врха,
заједно са једним козаром којег је анђео научио како се
фиксирају фатаморгане, илузије илузија…
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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,

118

стооке васељенске новине будућности

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)

Сазвежђе ЗАВЕТИНE
( Мирослав Л укић)
Београд
180 309 Београд
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