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ОФИЦИЈЕЛНА КЊИЖЕВНОСТ. 
РАЗАРАЊЕ БАСТИОНА И БЕТОНА
(Изводи.Одабрана места)

ПРОВАЛИЈА 
СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

РУШЕЊЕ ИЛУЗИЈА

Историја српске књижевности – истинита (ако таква буде
икада  написана!)  –  мораће  да  проговори  о  књижевним
обманама  не  тако  давних  времена,  о  унапред  нарученим
књижевним  наградама,  о  ујдурмама,  ћифтама,  кумовима,
партијским  миљеницима,  фаворитима  кланова,
чудовиштима  свих  врста.  Многи  ће  у  новонаписаним
историјама српске књижевности миленијума који надолази
бити сведени на праву меру свога талента, ако су га имали.
Ма  о  коме  да  је  реч:  о  Ћосићу  или  Исаковићу,  С.
Раичковићу, М. Селимовићу или Мирку Ковачу, Басари или
Д.  Ковачевићу…  Могао  бих  да  наведем  подужи  списак
имена;  међутим,  занимљивије  би  било  да  пишем  о
вампирима  или  пре  о  вампировићима –  бићима  само  на
први поглед анахроничним, фантастичним. Оно што осећам
је  неизрециво и  можда најфантастичније  на свету.  Нигде
нема толико камелеона, чини ми се, као у овом народу. Овај
народ више није оно што је у својим најбољим тренуцима
био. Да ли је још игде на кугли земаљској толико развијен
осећај  за  трпљење  и  мазохизам?  Зашто  би  се  Петар
Петровић поносио зато што је Србин?  Српска књижевна
критика  –  она  права  и  пожељна  –  не  постоји! Теза:
Српском књижевношћу и културом влада (прегрубо би било
рећи  духовни  гангстерај  и  књижевна  лаж)  –  монополско
књижевно  предузеће  илузија звано  „књижевна критика“.
Српској  књижевности  су  потребна  истинита,  а  не  лажна
мерила мрска Космосу и Господу. Српској књижевности је
потребна  Истина,  Лепота,  Усредсређење.  Докази.  Од
књижевности вредне памћења овде нема ни К; царује оно
што  обични  људи  зову  „паучина  домаћег  паука“;
мимопролажење…  У  српској  књижевности  је  сувише
прашине,  суровости  официјелности,  бешчашћа  и
формалина. Таква слика обесхрабрује. Зар је само неколико
часних  писаца  и  млађих  људи  помислило  да  је  најбоље
спалити своје рукописе и не укључивати се у тај зверињак?
Нема  пречег  посла  данас  за  једног  истинског  песника,
писца или критичара, есејисту, чини ми се, до да прихвати
пркосну  књижевну  судбину  и  уложи  своју  снагу  ума  у
отпор логици истих, истог…  Већ тридесет и више година
пишем и гледам многе људе који су у књижевност залутали,
подносећи  са  смешком  охолост  самозванаца,  нечувену
дрскост  копилана  и  подлост  доушника  и  интриганата.
Књижевност  је  пуна  снобова,  скоројевића,  лажних
књижевника. Корисних књижевника. Они добијају награде;
они  путују  у  далеке  земље  о  државном  трошку;  њихове
књиге штампају у хиљадама хиљада примерака. А колико је

међу њима оних истинских духова који проширују човекову
душу  за  огромни  свет  маште  и  који  отресају  прашину
свакидашњице са сиве и тривијалне и језиве слике нашег
света?  „Књижевност  би  остала  без  многих  својих
истакнутих  представника  да  су  имали  могућност  и
прилику да се иживе као војници или политичари, или бар
као светски људи.“ Допада ми се ова тврдња Парандовског,
није без основа. Српски писци, у највећем броју случајева,
нису  умели  да  се  понашају.  Додуше,  постојао  је  један
писац, који је знао; и који је престао да буде писац, када је
постао политичар (Коча Поповић). Многи који су почињали
да улазе у књижевност када је споменути својевољно из ње
изишао,  понашали  су  се  супротно. Многи;  има  их  на
десетине.  Зато  ми  и  немамо  истинских  књижевних
величина у другој половини ХХ века. Немамо књижевника,
или их има врло мало,  који су гледали у даљину, када су
тражили своју отаџбину. Многи су скупили своја плућа и
удахнули тзв. полет, не свето и мудро из недогледа, јер они
то нису познавали. Многи су направили такве компромисе,
које  не  трпи  права  књижевност.  Постали  су  добровољне
слуге Ћесареве, дичећи се тим. Добро је што су, крајем ХХ
века, неки српски новинари и писци, постали политичари, и
чак лидери: врло добро за српску књижевност…  Постоји
бастион официјелне књижевне критике и литературе, са
својим  кумовима  и  чудовиштима.  Српска  књижевна
критика  –  она  права  и  пожељна  –  не  постоји!  Постоји
неколико  илузиониста,  махом  на  Универзитету  или  у
близинама  САН,  те  на  ћепенцима  високотиражних
дневника, који жаре и пале. Критичари нису ништа бољи
од  народа  из  којега  су  изникли;  кад  бисмо  им  поређали
имена,  учинили  бисмо  им  почаст  коју  нису  заслужили.
Књижевни  арбитри  текуће  књижевне  критике  нису
„имбецили“,  напротив.  Међу  њима  има  врло  способних
твораца тзв. књиж. илузија. Писати о арбитрима и сивим
еминенцијама зоне сумрака српске књижевне критике значи
суочити  се  са  вештим  обманама  и  предрасудама  разних
врста, заћи у област разоткривања и (пре) вредновања. Шта
је критика? Шта би критика могла бити? Бранко Лазаревић,
између осталих, одговорио је на ова питања. „КРИТИКА И
КРИТИЧАР. – Критичар је, кроз историју, служио другоме.
Он  је  био филозоф,  или реторичар,  или граматичар,  или
историчар, или психолог, или биограф, или библиограф. Тек
данас он постаје оно што мора да буде: уметник“ (Бранко
Лазаревић,  „Путокази – Перерге и паралипомене за  једну
теорију“, Крфски Забавник, Крф, 13/II, 15. мај 1918, 22–23).II, 15. мај 1918, 22–23).
— Прво фототипско издање Крфског Забавника у целини је
урађено  према  примерцима  који  се  чувају  у  Библиотеци
Матице српске – Сигнатура: ИР IV 83.1.1. Приређивач овог
издања је Миливој Ненин (Бјеседа – Ars libri, Бања Лука –
Београд 2005, 407 стр., 30cm). ). Боље икад, него никад! 

                                     Белатукадруз

          неуништив нанос, пластика!
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ФАНТАЗМАГОРИЧНА 
ИСТОРИЈА Валтазар 
Превалез XIII

I

ПОВОДОМ ЗАБОРАВА

Нема  веће  даљине  од  заборава,  написао  је  Милош
Црњански. Хајде да пламичком одличних прича осветлимо
ту таму! (Васа Павковић, априла - маја 2006 у Београду, у
предговору књ.  Девет заборављених приповедача, Едиција
Браничево, Пожаревац, 2006, стр. 7)
Показује  се  да  је  српска  књижевност  истовремено
невероватно  конзервативна  и  заборавна.             
Писац који се једном, обично за свог живота, није уписао у
тзв.  канон  српске  књижевности  има  мало  шанси  да,  у
будућности,  његово  дело  буде  прочитано.  А  још  мање
вредновано  на  прави  начин.                       
Неки  писци  су  тога  свесни  на  време,  отуда  "гребу"  и
рукама и ногама да се, рецимо, упишу на листу добитника
НИН-ове.  Будућност  им  се  се  онда  чини  извеснијом.
Други писци, они којима до тога није стало, или се нагонски
гаде разноразних "игара" на књижевној сцени свог времена,
писци  који  су  жанровски  другачији  (не  смем  да  кажем
оригиналнији)  или  који интенционалније  припадају  неким
другим парадигмама знања, чак и важним, и при томе су
врхунски  њени  представници,  немају  у  српској
књижевности и њеној канонској парадигми никакве шансе.
Или су им шансе изузетно мале…
Итд.
Ако је тачан овакав начин закључивања, ако је заснован на
стварима и аргументима о којима се углавном ћути, онда је
тзв. српска канонска књижевност  паклено место, а њени
творци, саучесници и подупирачи, бетонски подупирачи  —
програмираног заборава. Службени Гласник је не тако давно
громопуцателно најављивао нову књигу Д. Ћ. као "наставак
најимпозантнијег  и  најзначајнијег  дневника  у  српској
књижевности"!!!!  (У  туђем  веку)  док  се  такве  књиге
штампају  и  намећу  по  сваку  цену  са  највиших  места  -
колико других битнијих и релевантнијих рукописа чами у
тами, на таванима, у подрумима, у мемљивим архивима и
библиотекама?
       недеља, 02. октобар 2011.

II

ПОТЕМКИНОВА СЕЛА

Шесдесетогодишњак  сам.  Свашта сам  претурио  у
животу преко главе и свачега сам се нагледао. Не један мој
вршњак  успео  је  да  објави  сабрана  или  изабрана  дела  о
трошку народа. Ја сам своја једва објавио, и то први пут као
пилот  издање,  а  други  пут  као  дигитално  непрофитно
издање – о  с в о м  т р о ш к у! (Као Настасијевић, или као
Бора Станковић  Нечисту крв некада. Ја признајем да сам
неуспешан писац, и знам да нисам једини. Исто тако, врло
добро знам,  да се  сав  тај наш тзв.  данашњи књижевни
успех  своди  на  нешто  незнатно,  тужно,  бирократски

кочоперно, на нешто што може стати у једну кутију за
ципеле испод ормана или кревета…
Ја знам да ће све то покрити дебеле  наслаге прашине. Јер
сви ти књижевни успеси стечени овде на Балкану у другој
половини  20.  века  морају  проћи  то  стање  таложења
прашине.  Доиста,  то  је  видљиво  у  библиотекама!  То  је
видљиво и тамо где се рециклирају тиражи тзв. тиражних
писаца  по  укусу  неколико  умишљених  и  амбициозних
универзитетских  професора –  промашених  уредника!
Предлажем да проверите,  ако  не верујете:  довољно је  да
дела тих тзв. успешних наших писаца оставите било где на
отвореном  месту,  у  соби  или  напољу,  па  ћете  се  брзо
уверити  како  ће  их  прашина  нападати…      
Било би добро да овде има успеха  макар у  било  чему,  у
поезији,  прози,  у организованости друштва.  Али мени се
чини да је овде најуспешнији најгори неуспех, који је у знаку
Нуле. 
Ако још увек нисмо стигли до броја Један, то значи, како би
Шејка  рекао,  да  не  можемо  ићи  надаље,  тј.  да  нема
квалитативне  промене.  А  када  отворите  тзв.  културне
додатке  српских  високотиражних  дневника,  тамо  вас
запљусне  вампирска фотогеничност генија, који вас лецну
својим месарским и парохијским изгледом. Ко су ти људи
који  покушавају  да буду  паметни,  оригинални,  отмени?...
Ех, новајлије у свему,манипулатори и манипулисани, знате
ли да  отменост служи човеку који  је  има да би сакрио
своју  величину?  А  величина  није  сама  себи  циљ,  већ
средство  да  се  постигне  ништавило.  Јер  и  ништавило  је
речитије  и  делотворније  од  онога  у  шта  већ  пола  века
покушавају да нас убеде као у успех.
Ако  су  Рембо,  Кафка  и  Настасијевић  људи  очитог  и
непорецивог  неуспеха,  можете  ли  замислити,  ако  се
поштено  и  дубље  удубите,  где  су  ови  данашњи дигнути
високо,  као  паунови  ноћу,  у  највише  крошње  столетних
дудова? Не дај боже да се стушти нека олујина, невреме, све
би то љоснуло у трену и разбило се у парампарчад. Јер тај
наметнути  успех  нема  крила,  као  паунови.…      

                     25. септембар 2009. Београд 
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Белатукадруз

ПРОВАЛИЈА 
СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

СЈАЈ И БЕДА УМЕТНОСТИ ШКАРТА

ПРОЛОГ УМЕСТО УВОДА

...Сви су — а да то не знају, јер неће да знају
— ШКАРТ  историје,  Бела  Гордост,
европејска;  сами  су  себе  осудили,  и  не
треба нико да им суди. Тзв. наука и критика,
култура и издаваштво, Потемкинова села у
којима су  рођени,  школовани и  порасли,
медији, позивање на Европу и свет (који
свет?), на лепоту и љубав, обмане и опсене,
наметања, свиме су се тиме послужили, и
многим другим стварима,  као  мостом из
варварства  некултурног  у  варварство
културно,  из  варварства  невештог  у
варварство вешто.

 Једно од библиофилских издања „Заветина“ 
(2004) — изгубљено, узгред буди речено

Шкарт  је  за  собом  мостове  порушио.  Све  су
обесветили,  чак  и  обичај  сахрањивања.  Српска
књижевност  и  култура  је  почетком  трећег
миленијума:  једно  буре,  у  коме  незрело  и  труло
превире, а киселина која из њега истиче није ни за нос
ни  за  језик.  Троглава  моћ  официјелне  књижевне
критике је саградила палате лисицама и вуковима, а

праву српску културу и књижевност је оставила без
крова.

Сирота  у  Бога,  шта  та  књижевност  и  култура
имају, кад Њега немају?....

Докле ћете да продајете маглу и фалсифкате? О
каквом духу смеју да говоре и пишу они који су
изгубили веру у дух? Зар нису научени и добили
једну  другу  веру,  веру  у  крв?  Доктор  Дух  је
банкротирао у  Србији  већ почетком  20.  века,  а
један други доктор, Доктор Крв је привукао многе
пацијенте  к  себи.  Тај  Доктор  је  отац  рођени
Доктора  Смрти,  који  од  тридесетих  година  20.
века овде царује.

Доктор  Крв  и  Доктор  Смрт,  изгубљени  дух  и
изгубљено  здравље,  овде  већ  деценијама
одређују,  диригују  и  повлаче  конце.  Дакле,
банкрот.

Они  су  произвели  монструме,  бумбаре  и
вампировиће. Чудовишта способна да иду само
једним путем. Тај пут се завршава ћорсокаком,
на  Отпаду.  Ко  је  међу  њима  био  способан  за
властито  распеће  и  жртву?  И  ко  се  од  њих
приближио  правом  бићу  стварности?  Ко  је  од
њих истовремено ишао путем што води на исток
и на запад, ко је од њих био у стању да иде на
оба  та  пута  истовремено?  И  најбољи,  тзв.
аналитичари  међу  таквима,  су,  суштински
речено  незналице.  Тражили  су  ствари  у
стварности, и сада им се смеју не само ствари,
него и све друго, смехом сатане!....

БЕЛАТУКАДРУЗ:  ДОКТОР  СМРТ
Пожаревац:  Едиција  Браничево  –
Центар за културу, 2003, 184 стр.;  стр.
151-152

PS.   Прави увод,  у  ову књигу је  изгубљен,  заједно са
невеликом књигом – библиофилским издањем „Уметност
шкарта“, где је објављена подужа потерница за једном
наметачком  уметношћу  и  наметачима  минулог  века.
Часописно  издање  ове  књиге  је  узалудно  чекало
храбријег издавача, али пошто су се они завукли у рупе,
оно  се  поново  појављује   овако,  како  у  ствари  треба,
безмало после десет година, прегледано, исправљено, и
верујем – обогаћено...  

(На самом крају  2019. године, на југу Шведске,  у дому
Анђела прибирања)

НАСТАВАК 
(уз Сјај и беду великана тзв. бирократске књижевности).
 Одабрана места из ДНЕВНИКА Н. Васовића

Од  свих  песника  српског  порекла,  најпризнатији  је  у
свету онај који је две године служио у америчкој војсци ─
Чарлс Симић.

*

Ево како се велики српски дисидент, Б. М. Михиз, мучио
као новинар у комунистичкој Југославији.
Мислим да смо Васа курир и ја били једини људи који
нисмо били чланови партије.
Али, они су се према мени односили лепо. Ја бих доносио
свој  чланак  и  ако  бих  изјавио  свом  уреднику  Зири
Адамовићу,  који  је  био  сигурно  један  од  најбољих
послератних новинара, да је мој чланак у реду, њега нико
није  читао.  Ја  бих  сам  сигнализирао  ако  у  њему  има
нешто  проблематично, па бисмо се онда погађали шта
може шта не  може.  Ако није  могло,  онда тај  чланак
нисам објављивао.
(Из интервјуа са Михизом, Књижевност 1-2, 1998, с. 314-
315, подвукао Н. В.)

*
„Био је то човек са златним мозгом, а одсјаји тог злата
бљескали су у свакој његовој речи.“
(Матија Бећковић о Михизу, Нин, 18. децембар, 1997) 

*
- Да ли је из Југославије долазило доста народа у посету
Хиландару, неки научници?
-  Па  нису  онда  толико  долазили,  још  није  било  онда
толико као што је сад постало.
Ћосић  је  долазио  три  пута  тамо.  Само,  не  сме  да  се
прекрсти  комунац,  мора  да  се  устане  кад  се  ручало,  а
руке на леђа. Ја сам каже комуниста. Па они те истерали
из партије а ти комуниста, бре, ти ниси ништа, реко.

(Шта је човек без вере у Бога II, Разговор са
монахом  Петром, Књижевне  новине  979,
1998, с. 16)

Сад  ћемо  видети  хоће  ли  Господин  Ћосић  бити
принципијелан  па  и  монаха  Петра  прогласити  за
постмодернисту. Јер, како нам је то већ једном објаснио,
ко год се усуди да дирне у његову икону ─ тај мора да је
постмодерниста.

*
„Не полемишем са неистомишљеницима...“

(Добрица Ћосић, НИН, 
26. април, 1996, с. 44)

*
Један  наш  познати  писац  ми  је  испричао  следећу
анегдоту:  једнога  дана  је  бануо  у  посету  Исидори
Секулић  и  затекао  је  како  риба  патос.  Затечен  овом
необичном ситуацијом, посетилац је почео да се снебива,
не знајући како да започне разговор.
У том тренутку, не прекидајући с рибањем, Исидора му
се обрати: „Немојте се ништа чудити. Ово би исто и Ви
требали да радите ─ што чешће. Ако ни због чега, а оно
због Вашег књижевног стила.“

*
У складу са  општом демократизацијом нашег друштва,
нашу  књижевност  стварају  сви:  генерали,  попови,
домаћице,  супруге  познатих  личности...  Најмање  је
стварају писци.  Али,  демократија и  јесте  то:  владавина
већине  над  мањином,  у  свему  па  и  у  стварима
књижевним.

*
Српска држава је пропала, а са њом и Срби. Преживела је
само једна шљива од чијих се плодова може направити
ракија.  Преживела  из  ината  према  држави  у  којој  је
никла,  и  према  људима  који  су  је  одавно  заборавили.
Шљива-Србин.

(Београд: Народна књига, 2004)
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да плаши никога: ако је нешто поезија, то с временом не губи,
већ – најчешће – добија. Захваљујући временској дистанци,
аутор према ономе што је написао има много објективнији
однос, него у данима непосредно што је завршио једну песму,
или једно дело. Са дистанце од 25 година, ја, дакле, према
Судбини раба Мирослава, имам мање болећив – објективнији
однос од некадашњих уредника.23 Укупно, дакле, четрнаест
песничких  књига,  песника  различитих  генерација  и
сензибилитета и неједнаких стваралачких могућности, на око
хиљаду страница! Од тога, две књиге су објављене као прве
књиге  аутора  (Зубановић,  Милатовић).  Све  те  објављене
књиге, а посебно те прве две (узгред буди речено,  младих
људи  који  су  „похађали“  онај  Павловићев  курс  писања
поезије), завредиле су већу пажњу од рукописа Судбина раба
Мирослава. И од још стотинак рукописа! 
1993/1994.  године,  када  сам  радио  на  двема  антологијама
српске поезије 20. века, ја сам се, поново сусрео, са едицијом
Савремене  поезије „Просвете“  за  1973.  годину.  Као
уосталом, и са многим другим едицијама које су објављивале
поезију  српских  песника,  листовима  или  часописима,
прашњавим и заборављеним,  у периоду јесен  1944. – јесен
1994. године. Само из једне од тих књига „Савремене поезије“
(1973)  „Просвете“  изабрао  сам  нешто  (из  књиге  Бунари
Радоша  Модричанина  Р.  Андрића).  Нисам  то  учинио  из
каприса!  (Неки  од  тих  аутора  заступљени  су  песмама  из
других њихових, бољих књига.) Тиме је, делимично, што се
мене тиче, разрешена дилема око тих књига.  Сада сам их
читао, заборављене на полицама, као антологичар, а 1973.
године, као млад песник, као читалац, руковођен покушајем
да проникнем у  критерије  уредника „Просвете“ приликом
одабира рукописа и – зашто бих то прећутао – да докучим
зашто су мој рукопис вратили, одбили, елиминисали? Посао
антологичара  је  мукотрпан,  али  и  занимљив:  он  пружа
другачије  и  свеобухватније  увиде  у  песништво  једног
раздобља.  Да  додам,  истине  ради,  и  следеће.  У  коначном
издању  антологије  Несебичан  музеј  Плус  ултра  (Заветине
Плус ултра, 6. издање, Београд 2005), само су два песника
о(п)стала  од  оних  14  из  1973,  и  то  са  песмама  из  неких
њихових других, потоњих књига! 
На пожутелим корицама мога рукописа  Судбина…, неко је
написао број 89, неко у редакцији – и тај број сигурно значи
број пристиглог рукописа (пристиглих рукописа те године је
вероватно  било  преко  стотину  –  ето,  то  би  можда  била
чињеница на коју би се уредници могли с правом позвати:
били су затрпани понуђеним рукописима, па им је један или
на десетине – промакло?).  Могу се, наравно, позвати и на
свој  ауторитет,  „угледних  песника“,  на  свој  песнички
„инстикт“?  А можда су  те  године  могућности   штампања
„Просвете“ биле да објави само две прве књиге? Ја сам, хтео
не  хтео,  и  сада  налик  на  неког  који  кружи као  киша око
Крагујевца: обзиран према уредницима, из поштовања према
њима као песницима. Али, хтео то ја или не хтео, ако ми је
стало до истине, постоји и један други Обзир: ма и узалудна
брига  о  оним  рукописима  које  су  Раичковић  и  Павловић
одбили, вратили почетком 1973. Они знају колико је враћено
рукописа: 75 најмање, ако не и коју десетину више! Колико је
оних  одбијених  песника,  игром  случаја,  сачувало  своје
рукописе? Колико је оних, данас, који имају снаге да о томе
проговоре јавно? И тај други обзир немилосрдно води човека,
оног  који  је  сачувао  своју савест,  да  се  замисли и  сети и
поново  чује,  ако  може,  „примални  крик“  угушених  и
одбијених рукописа и књига. 
У Србији су дужи низ година, као уредници, у најутицајнијим
издавачким предузећима (државним, под контролом власти
ондашње,  „Просвета“,  „Нолит“)  радила  три  најистакнутија

српска песника: Попа,  Раичковић и Павловић. Објавили су
они,  као  уредници,  и  успеле  рукописе  и  књиге,  али  су  –
фаворизовали и оне песнике који долазе и који се донекле
приближавају  њиховим  песничким  концептима.  Тиме  су
друге, можда и несвесно, онемогућавали. „Најјаче“ државне
издавачке куће, тј. књижевне редакције, биле су затворене, да
не  кажем  заковане  ексерима.  Имале  су  монопол,  друкчије
речено. Тек са покретањем београдске  Књижевне речи и са
њеним деловањем, тај монопол и та моћ су, наједанпут, не
доведени  у  питање, али  нешто  се  догодило…  Ако  неког
Попа,  Раичковић или Павловић нису хтели да објављују у
„Нолиту“  и  „Просвети“,  објављивали  су  га  уредници
Књижевне речи – имао је право да постоји и пружена му је
прилика  да  постоји…  О  приликама  књижевног  живота
седамдесетих  у  Београду  мало  има  сведочанстава,  и  није
тешко  разумети  зашто…  Већ  у  првом  броју,  уредници
Књижевне  речи  отворили  су  врата  многим  младим  и
непознатим писцима дајући им значајан простор. Тако је тамо
први пут у првом броју  штампана  и  моја  подужа „песма“
Судбина раба Мирослава. 
 Априла 1972. године неколико млађих књижевника извело је
„књижевни пуч“: Срба Игњатовић, Милисав Савић, Видосав
Стевановић,  Гојко  Ђого,  Слободан  Ракитић:  покренули  су
Књижевну реч која је била отворена млађим писцима, онима
чије су рукописе одбијали тзв. „велики издавачи“, који су то
били само по имену.  — Промоција првог броја овог листа
беше у Удружењу књижевника Србије. За столом су седели
млади  тада  уредници  новог  књижевног  листа  и  покојни
Драган Јеремић. Ја сам седео у публици, у другом или трећем
реду. Драган Јеремић је упућивао замерке новом уредништву.
Поред осталог, замерио им је што су велики простор дали
сасвим  непознатим  младим  писцима.  „Погледајте  ову
страницу: аутору песме ‘Судбина раба Мирослава’ дали сте
скоро  читаву  страницу  великог  формата!“  Савић  је
интелигентно изнео противаргументе  Д.  Јеремићу:  „Млади
писци негде морају почети. Ви не кажете да ли су ти стихови
лоши или не, да ли су те приче лоше или не…“ „Али молим
Вас, ко је тај Лукић? Дали сте му простор као каквом већ
афирмисаном писцу.“ Д. Јеремић је био уредник Књижевних
новина. Тај дух Д. Јеремића био је присутан и у редакцијама
тзв. великих државних издавача... Књижевна реч је узбуркала
тада жабокречину нашег књижевног живота. Да су оснивачи
и уредници Књижевне речи били истрајнији и доследнији,
слика  нашег  књижевног  живота  би  изгледала  нешто
другачије. Није моје да се бавим „трансакцијама“ које су неки
од уредника Књижевне речи временом направили са неким од
уредника  великих  издавачких  предузећа,  пре  свега
„Просвете“.  Ја  више  немам  илузија.  И  ја  не  желим  да
извлачим све закључке који се, из свега што сам овде набацао
могу  извући,  не  зато  што  немам  грађанске  и  списатељске
куражи. Кога, осим Бога, имам сада да се бојим и шта је то
што  могу  да  изгубим,  сада  после  четврт  века?  Шта  је
поштеније: ћутати о томе како су уредници, који су стекли
висок углед као писци, давили као мачиће у лавору неке од
младих писаца? Фаворизујући своје пулене, оне безопасније,
безбојније? Лаж је да је лако било оним младим писцима који
су  имали  дара  и  искуства  да  објаве  књигу…  (Мирослав
Лукић,  Канал  Филтра  I,  Едиција  Заветине,  Београд  2006–
2007, 284 стр., 64–80, Сабрани радови, CD Вечити чудесни
коренови, књ. 5)  — Мирослав ЛУКИЋ ГРАЂА КОЈА СЕ
ПРВИ ПУТ ОБЈАВЉУЈЕ. О ДОМАЋЕМ ПАУКУ. ..

БЕЛАТУКАДРУЗ  ГРАЂА  ЗА  ПРЕВРЕДНОВАЊЕ:  СВЕДОЧАНСТВА,
ОПОМЕНЕ — Напомене уз текстове Лазаревића, Младеновића
и Лукића. Двадесети век се завршио – пре десет година! Када
је реч о култури и поезији ствараној током тих сто година,
недовољно  знамо.  Немамо  ни  довољно  квалитетних
антологија, монографија о појединим песничким опусима, о
појединим књижевним или песничким групацијама. На прсте
би се обе руке могли избројати ваљанији есеји – тумачења
појединих песама појединих песника. Сами живи песници,
који то заиста јесу, чине неопростив грех што ништа не чине:
што  не  тумаче  претходнике.  Јер  они  треба  да  дају  добар
пример. Они који су умели, доиста умели, да саставе једну
песму, један ваљан роман, поему, драму, знају да их ваљано и
раставе. Киш је то лепо показао. Живи песници, доиста, који
су уз то добили и широко књижевно образовање, не треба да
чекају  више  ни  један  једини  дан  некакву  милост  од
официјелне књижевне критике. Српска књижевност развијала
се  у  неприродним условима  током  20.  века.  Винавер  је  у
једном од својих предратних есеја то лепо и аргументовано
изнео на видело. Истинито. И та неприродност се рефлектује
и данас. („У темељима данашњице леже све истине и заблуде,
вредности  и грешке  и  свих  њених  јучерашњица.  Данас  је
само једна  страна  људске  историје“,  пише  Лазаревић.)  То,
директно  и  индиректно,  потврђују,  и,  овде,  одабрани  и
прештампани  текстови,  а  још  више  животне  и  књижевне
судбине Лазаревића, Младеновића, Лукића…  Да ли је било
још таквих случајева, сличних, или горих по последицама, и
по ауторе и по српску књижевност? Сме ли више да се о
томе  ћути?  Шта  данас  значи  ћутати  о  крађи  дела  и
саучешћу у тим крађама?… О осујећивању, на овај или онај
начин, и по сваку цену. Литија историје је стравична! Српска
књижевност  заглибила  се  у  дубоко  блато  бирократске
књижевности,  наметнуте  књижевности,  наметнутих
људи. Ако се данас, упорно, и деценијама после постављених
оправданих захтева за превредновање у српској књижевности
још  увек  није  одмакло  даље  од  бирократске  инерције  и
ћутања, шта то може друго да значи осим – да ни друштво
српско,  а  ни  оно  што  називају  савремена  српска
књижевност,  па  и  култура,  није  још  увек  спремно  за
суочавања,  која  су  неизбежна  и  нужна,  ма  колико  била
болна? Данило Киш овако завршава свој час анатомије – маја
1977. године у Београду – пре 33 године: тешким речима о
стању српске књижевне критике, глуве и слепе, поткупљене
и поткупљиве, оптужујући је да шалабајзерске, неписмене,
неуке,  лажне,  дилетантске  творевине  проглашава  узором
младим  писцима  и  каноном  приповедачке  уметности!  Тај
сукоб  Данила  Киша,  и  његова  одбрана,  и  случај,
парадигматичан  је,  дакако,  као  и  случајеви  Бранка
Лазаревића, професора Младеновића и М. Лукића. Киш пише
да је „код нас бујала јеремићевска критика као коров“, а то је,
дакако,  делимична  истина.  Потпунија  је  истина  –  коначно
обелодањена  тајна  дуговеког  професора  Младеновића.  „У
години  када  сам  објавио  књигу  Необјављене  песме  Вука
Караџића (2004), још милије ми је било када ме је академик
Мирослав  Пантић,  предложио  за  Вукову  награду  2004.
године. Нисам је добио – исповеда се професор Младеновић
колеги  и  професору  С.  Гароњи  –  јер  је  исувише  много
бивших студената Велибора Глигорића и Војислава Ђурића
заузимало  положаје  у  жиријима  и  управним  одборима,  и
одлучило другачије (истицање  Б. Т.). Тако ми је онемогућено
да добијем и Вукову награду (што сте ме питали), за којом ја
не жалим, као ни за чланством у Академији, али ће неумитни
суд историје осудити све оне што докопавши се неморалним
средствима одговорних дужности које су им поверене, нису
их  савесно  вршили.“  Када  погледате  списак  имена  наших
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савременика,  издавача,  уредника  и  иних,  које  поименце  у
свом  интервјуу  прозива  професор  Младеновић,  видећете
какво је то  чудовиште, какав мутант наше књижевности,
наших прилика, наше културе, нашег издаваштва… Српске
официјелне  критике  и  српске  бирократске  књижевности.
Не,  нису пале књижевне вредности и естетичка мерила са
покојним Д. Јеремићем само… Киш је пропустио прилику да
задре  дубље  и  каже  шире  ствари  о  горућим  проблемима
српске  књижевности,  препустио  је  некаквим  будућим
историчарима „да објасне, из једне временске перспективе и
са дистанце, како је и зашто дошло до овог и оваквог пада у
укусима и вредностима. Да испитају зашто се наша критика
дала контаминирати овом јеремићевском естетиком кича и да
потегну  моралну  одговорност  критичара  због  њиховог
ћутања и њиховог саучесништва! Да утврде штету која је та
јеремићевска критика нанела нашој литератури.“ Када данас
читате сведочење професора Младеновића,  важног сведока,
првог нашег професора који је одбранио докторат о Скерлићу
пред Други светски рат, и када помислите на сва чудовишта
савремене српске књижевности, и све те мутанте које је за
собом оставила глигорићевштина и слични, ви не можете не
видети да је Бранко Лазаревић тачно утврдио суштину онога
што је рак-рана српске књижевности. „Најмањи отпор – то је
наша  прошлост.  И то  је  садашњост,  и  то  је  сутрашњица.
Таква је драма људске историје…“ Али, 20. век се овде још
увек није завршио, нити ће, докле год се прикривају истине, и
докле год се наши – непријатни гњаватори критичари (како је
волео да се нашали Паунд) – баве тиме да  праћкама гађају
слонове,  а  хаубицама  мраве.  Много  је  директних  и
индиректних ученика  Глигорића.  Замислите  тог  професора
универзитета који предаје по рукопису који је украо – на већ
описани начин! – и замислите истог човека нешто касније
као  председника  најважније  српске  научне  и  уметничке
институције!...Како су се овде правиле књижевне и научне и
друге  каријере  у  20.  веку…  Тзв.  Најистакнутији  писци  и
критичари  20.  века  око  истине  круже  као  киша  око  оног
српског града знате већ ког! Ми смо имали много критичара,
али колико је  њих оправдало  своје  постојање? Избегавање
превредновања  обиће  се  и  већ  се  обија  о  главу  српске
књижевности.  Књижевној критици, поготову оној која има
прибежишта на српским универзитетима, стало је да се
бави важним и главним стварима. Тако смо недавно могли да
прочитамо у тиражним дневним новинама, приликом доделе
једне  књижевне  награде  професору  универзитета  и
критичару,  не  за  књигу  коју  је  написао,  него  за  то  што
ниједну  књигу  није  објавио  последњих  двадесет  година,  а
ипак је успео да утиче као критичар! То чудо је могуће само
на брдовитом Балкану и у земљи у којој је истина и права
књижевност  десета  рупа  на  свирали…  Такви  критичари,
уредници  –  наметнути,  треба  да  буду  уклоњени  као
штеточине, као што им је и претеча био. Или ако су упорни и
тврдоглави,  нека  послушају  Езру  Паунда,  прибегавајући
„неким  неважним,  споредним  средствима,  откривајући  и
скрећући пажњу „на занимљиве ствари које би иначе прошле
незапажене“… 

Ми смо одабрали трећу могућност коју Паунд предлаже: да
своју делатност допуњујемо изграђивањем одводних канала
којима  ћемо  отпремити  отпатке  што  гњију  у  близини
правих творевина; ти отпаци се без престанка гомилају, а
над  одржавањем  устајалости  бдију  академске  установе,
ужирене издавачке куће, или њихова једињења... 

Резиме: Прелиминарно  је  ова  књига  била  одштампана  у
тематском броју пожаревачког часописа Браничево, број 5-6/2011
(Темат:  Парадокс  књижевне  лустрације  КРИТИЧКО
ПРЕИСПИТИВАЊЕ  И  САВЛАДАВАЊЕ  ЗЛА  АУТОРИТАРНЕ
ПРОШЛОСТИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ - Рај и пакао књижевне
лустрације), стр. 100 – 360).  Часописна верзија књиге је чекала
скоро  деценију  издавача,  и  на  крају  се  прештампава,  незнатно
измењена  и  допуњена,  као  посебан  додатак  листа  Заветине+,
августа месеца 2020. године.
ПРОВАЛИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Двадесетог века,  као
да  нема  дна.  Одабравши  трећу  могућност  коју  је  Паунд
предложио,  стигли  смо  довде.   Гомбрович  износи  озбиљну
оптужбу на рачун песника, али и на рачун професора. Приметно
је, када је реч о антологији  Несебичан музеј,  да ни песници ни
професори  савременици  састављача  ове  антологије  нису  били
обрадовани  појавом  ове  књиге.  Прелиминарни  рукопис  НМ
препоручила  су  за  штампање  два  професора  универзитета
(Пејчић, и пок. Живан Живковић). Колико ми је познато још два
професора универзитета су писала о првом или другом издању
НМ (г-ђа С.  Гароња и С.  Радојичић, 2005).  Остали су (мислим
професори, колико знам) мудро ћутали, тј. игнорисали постојање
НМ. Три песника су, као критичари, подржали појаву антологије
НМ ...  Антологија НМ споменута је,  узгред, на више места као
пример  антологије  која  одудара  од  антологија  српске  поезије
штампаних пре ње у XX веку. Ушла је у тзв.  усмену критику. У
суштини,  много  је  било  више  оних  песника  и  професора  и
критичара који су антологију НМ – или прећуткивали, или чак
омаловажавали (као С. Радојичић). То је чињеница, која се мора
узети у обзир после штампања 8. издања НМ (2009). То 8. издање,
колико знам, нико није ни тумачио, ни приказивао, ни оспоравао
јавно… И то је постало уобичајено за XX век – не само српске
књижевности,  него и  неких других националних књижевности.
Гомбрович је тврдио и доказивао да се књижевност превише у XX
веку  –  подвлачим  –  „покорила  професорима,  и  да  ћемо  ми,
уметници, морати да изазовемо скандал да те односе раскинемо –
бићемо присиљени да се према науци понесемо веома арогантно
и безобразно, како би нас напустила воља да болесно флертујемо
с формулама научног разума. Наш властити, индивидуални разум,
наш лични живот и наша осећања мораћемо у најоштријој форми
да супроставимо лабораторијским истинама.“ 
Колико је у српској књижевности у XX веку потрошено мастила
на  тзв.  тумачења  и  схватања марксизма  од  Скерлића до  проф.
Деретића и Петковића (да наведем само неке) и – ником ништа.
То значи да су духовна и интелектуална бекства била толика и
таква да многи професори и тумачи, критичари и пискарала нису
били  кадри  да  се  одупру  као  конкретна  и  креативна  лица.
Гомбрович признаје да је улазио у то њему „туђе царство, али као
освајач који проглашава свој закон. Морам да кажем ово: мене се
мало тичу докази и противдокази, онај контрданс у коме се

мудраци губе једнако лако као  и последњи лаик.  Али,  имајући
непосредно осећање човека, посматрам ваша лица док говорите, и
видим  како  вам  теорија  изобличује  лице.  Нисам  позван  да
утврђујем исправност ваших разлога – мени је стало до тога да
вам  ваш  разлог  не  претвори  лице  у  њушку,  па  да  под  њеним
утицајем не постанете одбојни, мрски и немогући да вас човек
прогута. Није моје да контролишем идеје, већ само да непосредно
утврђујем на који начин идеја утиче на личност. Уметник је онај
који говори: тај човек паметно говори, али он сам је глупак. Или:
најчистији морал истиче из уста тога човека, али чувајте се, јер он
сам, пошто није кадар да изађе на крај са својим моралом, постаје
подлац.“ 
Уметност не настаје из беде, већ из богатства и претека. Бездана
уметност, које има тако мало, и овде и тамо, и јуче и данас. У XX
веку у српској књижевности тако се мало пратио и вредновао дар,
у  антологијама  или  на  други  начин;  више  је  била  на  цени
превелика лојалност,  или лојалност погрешно схваћена. Упркос
непобитној истини да је лојалност „ограничење, а дар“ сила која
тежи безграничности…
И да овим речима — преузетим из једног  рукописа који још увек
није објављен као књига, иако је штампан у текућој периодици
пре низ година  — и завршим овај рад:    

Код нас је било много „уметника“, нарочито у другој
половини  XX  века,  о  којима  су  временом
објављиване  студије,  монографије  и  остале  учене
шкработине,  које  ће  време  просејати  на  својим
финим ситима,  већ  сеје!  Кога  ће  се  сећати  будући
читаоци, они који ће живети и читати 2050. или 2083.
године, ми то не можемо знати. Мени се чини, чврсто
верујем, да ће многи бити заборављени, па чак и они
који су до  пре неколико  година,  или  деценија,  или
данас,  носили  епитет  великих  уметника.  Да  ли  је
неко  заиста  велики  уметник,  писац,  о  томе  не
пресуђују  издавачи  и  књижевна  критика,  већ
читалац,  то јест генерације и генерације читалаца.
Велики је писац само онај чије створено дело стално
добија, из године у годину, из деценије у деценију, из
века у век, као што је случај са Илијадом и Одисејом,
или  са  Библијом…  То  овенчава  круном  главу
песника, а то је велика мистерија… (178–179). 

                                       
                        Белатукадруз  (Уочи Божића 2020.)
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