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РУШЕЊЕ ДУЋАНА ЛАЖИ

УМЕТНОСТ МАХАГОНИЈА

Да ли би прешли у ново, у СКД, или би остали у 
старом, у УКС, Иво Андрић и Булатовић, не тако
давно, наши најпревођенијип исци у свету, да су 
којим случајем живи? Чему једно овакво скроз 
хипотетичко питање управо данас?     

  У ново су прешли писци “Стубова...”, уредници 
Народне књиге, Никола Милошевић, Милутин 
Петровић и - да не набрајамо даље. У старом су 
остали - Матија Бећковић, Добрица Ћосић, Адам
Пуслојић, Срба Игњатовић, Ракитић, Савић, 
Братић – дуго бип отрајало набрајање. 

  Да ли је - ново удружење заиста и - ново, а да ли 
је старо -старо, то већ и врапци у Француској 
знају. Намештај се меблира кад дотраје, зар не, 
или купује нов, али ни пара ни штофа није било, 
а изгледа ни мајстора, да се адаптира “старо “ 
удружење књижевника…

   Великих писаца нема ни у новом ни у 
старом удружењу; велики су на гробљу. На 
гробљу је Андрић, Црњански, Пекић, 
Киш… Остао је остатак, који је огрезао у 
беду живота, сурвао се у у р вине  
суд бине  и  по л итике , деобе...Мислим 
да ће деобе и поделе дуго остати, нећу да 
образлажеми зашто јер би то била и предуга
и трауматска прича1, и да ће до побољшања 
доћи тек са новим генерацијама које долазе;
али би и једнои друго удружење могло да 
успостави нелажни Суд части. Реална и 
стваралачка критика, које овде тако мало 
има, такође, могла би да распири искре 
визије струковног удружења, у коме бисмо 
се осећали као у свом дому, без обзира на 
политичко, поетичко, расно, верско или 
свако друго  опредељење. И наравно, било 
би добро 

да се у управи таквог удружења нађу и 
угледне стваралачке личности, чији је углед
грађен не по комитетима и централама 
партија, група за лобирање, и моћи из таме,
већ, како је Исидора Секулић говорила, 
цепањем пањеваса много чворова...У УКС 
су се, неки људи из управе, просто 
укиселили, као купус у каци.

  Што се тиче СКД, и тамо су, у ствари -
исти! Сувише се добро знамо, и нема 
смисла да се више лажемо!…

  У Србији,  у српској култури и 
књижевности,  м а л о  и м а  д о б р е  
књижевности,  мерене правим мерилима,  а
много више има митарења, камуфлаже. 
Овде се скривају праве вредности и књижевна 
елита Србије. Књижевна елита, она нелажна, 
нема своје удружење. 

  И старои ново, и УКС и СКД, два су лица 
једне исте медаље! Вредности високе 
културе су овде заборављене, не афирмишу 
се; па се већ успоставља књижевна 
парохија, Имамо - не две књижевне 
парохије, већ подоста, па ко уме да плива 
по чаршији, он скупља шићар. Шићарџије 
су овде догурале до Академије, покупили 
све могуће књижевне награде, од месне 
заједнице до федерације... срозали су се и 
неки универзитетски професори, и као 
уредници, и као чланови жирија,и као 
власници књижевних ћепенака.

 _____
1Радозналцима препоручујем моју 
“Религију поезије”, друго допуњено 
издање, 2002 (објављено као шеста 
књига мојих Дела), коју чине две 
студије: прва о књижевној истини, и 
друга, о српској култури и поезији 20. 
века  РУШЕЊЕ ДУЋАНА ЛАЖИ

 

Шта је овде  прави књижевни догађај, шта 
сурогат? Кад погледате - ко је прешао у СКД, и ко 
је остао у УКС, биће вам јасно много тога. Да ли 
је требало разбијати, по сваку цену,УКС? Да ли је 
оно било скроз наскроз милошевићевска 
експозитура?Зашто се стара управа грчевито 
борила да задржи књижевну власт?Треба 
познавати те људе, као што треба познавати и оне 
друге…

    Не могу дозволити после свега да будем 
заточник ни једних ни других; ја сам заточник 
јдругачије визије, Треће Србије. Присуствовао 
сам скупштини тог новог друштва, само по 
имену али не и у суштини, у сали 
Ј е д ан а е ст и ци  Филолошког факултета, у 
Београду. Чуо сам како Гојко Тешић (са којим 
сам студирао) вели :“Ко се сад не учлани, после ће 
морати да пише молбу!” Тад сам напустио ту 
Скупштину.

  Деобе, какве су код нас, књижевне организације 
су - расипање енергије - штетне. Одређени 
кланови - свуда - у периодици, издаваштву, у 
електронским медијима, приликом додела 
књижевних награда, у управама, намећу своје 
људе. Уметничкии морални (шк)арт! Кад 
организују књижевне сусрете, неке стално зову, а 
неке никада. У УКС, на пример, родбина и 
пријатељи председника   удружења лакше 
добијају термине за представљање нових књига. 
Када ме је УКС позвало да представим неку своју 
нову књигу? Већ дуже времена не одлазим у УКС, 
чији сам члан од пре десетак година; присуствовао
сам оној последњој седници УКС у Народној 
библиотеци Србије, када су једног младог 
књижевника тукли. То, да се плаћеним 
батинашима намеће и чува књижевна 
власт, нема никакве везе са заклињањем
у демократску процедуру... у Николаја 
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НОВИ  РАПОРТ   –   Књижара  
ПИСАЦА   познатија  као   ПЕТАО         

  Књига је боља од пилула: „Ако могу музика, мириси,
кристали, зашто не би могла да лечи и реч? Или, барем,
добра  реч  –  она  из  књиге?  Са  том идејом група
енглеских интелектуалаца отворила је у Лондону књижару
специјализовану за  „библиотерапију““. „Заветине“  не
помаже држава,  финансирамо  се  од  продаје  штампаних на
папиру издања и часописа „Заветина“, директних куповина од
„Заветина“, и  донација солидарности. Донације солидарности
се примају од појединаца, индивидуа, или организација,  или
фондација,  које  потпомажу  непрофитно  издаваштво,
преводилаштво  и  повезивање  писаца  различитих
националности, језика и култура.

* *

  Још увек  доступне

  ДВЕ ОБИМНЕ КЊИГЕ ПЕСАМА 
Беле Тукадруза

БЕЛА ТУКАДРУЗ
LAS VILAJET

(АНОНИМНА ХРОНИКА)АНОНИМНА ХРОНИКА)
Одабране песме 1993 – 2003

ЦИП – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
821-163.41-1
ЛУКИЋ, Мирослав 1950 –
Las vilajet : (анонимна хроника) : одабране песме 1993 – 2003 / анонимна хроника) : одабране песме 1993 – 2003 / 
Белатукадруз; одабрао и поговор написао Душан Стојковић. – 
Центар за културу : Библиотека „Деспот Стефан Лазаревић“, 
2010…. – 232 стр.; 21 цм.

Библиотека Којекуде; књ. 3
Едиција Добитника Повеље Карађорђе 
(АНОНИМНА ХРОНИКА)2009)
Цена
800, 00 дин

…Поезија Мирослава Лукића, као ретко којег 
песника данас, носи у себи све генеричке одлике 
истинског/исконског песничког творења, нешто од
духа и даха, па и суптилне ангажованости старих
мајстора, тврдих и оданих духовних веровника; 
поезија је то која слави и хулио, пропитује, 
преиспитује и сумња, и у свим манифестацијама 
свога расвитног бића – увек је у потрази за 
метафизичком истином/истинама – хлебом и 
сољу свога самоопредмећења и самоостварења у 
новим „зорама света и историје које још нису 
свитале“, како би рекла Аница Савић-Ребац. 
Управо због те своје непресушне и непрестане 
креативности и свежине, са росним дахом 
језичких и поетских пропланака и висова, његова 
поезија је изазовна и инспиративна, захвална за 
посвећено читање и посвећене тумаче(ње), 
уколико су јој ови (тумачи) уопште потребни…
видети више: - Видети више Анђелко  Анушић 
http://blbelatukadruz.bloдspot.com/2011/11/
bloд-post.html

*  *

Моара парасита (Пуста воденица) / 
БелаТукадруз

Miroslav Lukić
MOARA PARASITA: lice/Belatukadruz
2012, str.321, 21 cm,
broširano sa plastifikacijom, ćirilica.

biblioteka:АB OVO, Браничево, Пожаревац

...Рад на овом рукопису представља једну од 
мистерија преиспитивања живе традиције, 
савремене књижевности и алхемије. Три 
четвртине ове књиге чине песме везаног стиха,
писаних од студентских дана до краја 20. века 
– и то су веродостојни, убедљиви каталози 
осујећености. сасвим непознате песме. 
Четврту четвртину књиге заузеле су песме 
Белатукадруза објављене у његовим романима, 
књигама проза, књижевним часописима, 
дневним новинама – први пут сабране на 
једном месту...Песме везаног стиха, песме из 
романа, часописа, бележница, до сада 
непознате књижевној јавности, ловина су 
вредна читања, не стога што је толико лепа
колико веродостојан доказ – да 
парафразирамо Леца – песник је од почетка 
до краја ловио у потоку који кроз њега 
протиче. - цена 700,00 српских динара, плус 
поштански трошкови
___

Миодраг Мркић ПОСЛЕДЊА 
СФЕРА МИСТИКЕ 
Књига о Белатукадрузу 
Прва исцрпнија монографија 
о богатом стваралаштву 
Миросл. Лукића. - Цена 1400,00 
дин. Могуће је ову књигу добити и по 
повлашћеној цени од  920,00 дин, 
директно од издавача  - уплатом преко 
Post neta на моб. Тел.: + 381 65 3006 950..
Поручиоци изван  Србије плаћају и 
поштански трошак. 

Треба само сањати и снове своје живо у ријечи, у боје, у мрамор и у звуке преносити . - Вл. Черина:Лажи у уметности
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