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НА ВИСИЈАМА 
СЛОБОДЕ.ПРЕТЕК
Бела Тукадруз

ПСАЛАМ 148.Христос Космократор

Који  седи  на  херувиму,  окружен  са  тридесет  и  три
анђела.

Покрећемо  посебну  страницу,  не  за  „елитне
читаоце“,  како  то  рече  недавно  један  српски
песник  (кад  су  га  упитали  „Иако  поезија  није
много  видљива нити је  исплатив  посао,  сведоци
смо да се сваке године објаве многобројне песничке
збирке.  Има  ли  код  нас  толико  посвећених
читалаца?“  – одговорио је – Да, поезија је данас
најнеисплативији посао. Упркос томе, сваке године
објављује се огроман број песничких књига. То је,
можда, занимљив и социолошки феномен – откуд
толики  број  књига  које  се  иначе  не  продају,  а
аутори  их  при  томе  врло  често  и  сами
финансирају?  Шта значи  данас  у  Србији  уопште
бити песник? Ко чита те књиге? Ја мислим да су
читаоци поезије елитни читаоци.), већ за читаоце
поезије уопште, која у свом наслову има и једну
усвојену  старинску  реч:  перваз (тур.  –  окрајак,
ивица,  руб,  обод,  оквир….),  где  ћемо  почев  од
Божића  2015.  године,  па  надаље,  с  времена  на
време,  публиковати панораме  песништва,  које  ће
обимом  бити  ограничене  на  34  аутора.  То  је  тај
оквир,  кога  ћемо  се  држати  када  будемо
објављивали  нове  рукописе.  Заштитни  знак  ове
странице  је  псалам  148.  Христос  Космократор,
Који седи на херувиму, окружен са тридесет и три
анђела.Бројка од 34 аутора је Тајна уредника. То 

није само ствар ексклузивности, већ и стваралачке
иницијативе .  – Ур. *

__  * Преузето  са   локације   „Змија  бела  као  снег“ -
једног од сајтова Портала Великих претеча | Сазвежђе
З.

(Делимично  спашена  хакована  страна  панорамa
поезије  СУРБИТА  ТРИДЕСЕТ  ЧЕТИРИ.  -  3.
јануар 2019)

Из "Мемоара" Проте Матеје Ненадовића

(Почетак)

Као што многогодишњи ’раст, кога нису
громови ни ветрови срушили, почне сам од
себе венути, и грану по грану губити, и све
ближе свом се крају клонити, тако, драга
децо  моја,  и  ја,  ког  су  непријатељске
пушке и сабље срећно промашиле, кога су
смртне болести обилазиле — осећам сада,
да  моје  тело,  по  вечном закону природе,
све  већма  слаби,  и  све  се  ближе  гробу
прикучује.

Ја нерадо о смрти говорим, али без икаквог
стрâ очекујем последње вече мог живота;
моје  мисли  не  лете  више  у  оне године  у
којима имам јоште да живим, него у оне у
којима  сам  живио.  Цела  моја  прошлост
била је бурна и врло променљива, али без
икаквог  стрâ  осврћем  се  ја  на  њу,  и  са
задовољством  и  унутрашњом  наградом
пролазим у мислима све прошле године мог
живота, и радујем се да ни на једно дело
не наилазим, за које би ми совест штогод
пребацити могла.

Бурна  времена  новије  српске  прошлости
била  су  тесно  скопчана  са  мојим
животом; и као што су она променљива
била, тако је и мој живот био променљив.
Ја  сам  служио  и  господарио,  поповао  и
војводовао;  путовао  по  народном  послу
далеке путове и код куће мирно седио и у
мојој  башти  воће  каламио;  војевао  сам
опасне ратове и уживао благодет општег
мира; с царевима говорио сам слободно, а
каткад збунио ме је говор простог кмета;
гонио  сам  непријатеље  и  бежао од  њи’;
живио у сваком благу и изобилију
и опет долазио до сиротиње; имао
сам лепе куће и гледао и’ из шуме спаљене
и  срушене;  пред  мојим  шатором

вриштали  су  у  сребро  окићени  арапски
хатови и возио сам се у својим неокованим
таљигама;  војводе  ишчекивали  су
заповести из моји’ уста и опет судба ме
доводила да пред онима што су били моји
пандури на ноге устајем. 

(наставак на  следећој страни)

 Београд, мај, 28 –  спасовдански дар, 2020. Година VI

https://sifrajegulja.wordpress.com/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%9B%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
https://2.bp.blogspot.com/-PokxRFSR1NI/Vowrdw15rpI/AAAAAAAAWRM/1qHVL7ZmLb8/s1600/path3336.png
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 застава
„Заветина“

Ове новине не финансира
министарство културе, већ

филантропи из Србије, Европе и
света, зато су оне можда једине

независне новине на Балкану!
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излази  најмање 4 пута годишње * Штампа се само на
папиру од броја 10-11/2019 * Цена штампаног броја 300
дин. Дигиталног примерка  (ПДФ - путем електронске
поште 130 дин) * Годишња претплата за Србију 2000
дин.* За  Европу 40  евра * За Америку и Русију 50
долара Одговорни уредник Бела Тукадруз * Заменик
уредника  Александар  Лукић.  *  Изд.  Сазвежђе
ЗАВЕТИНE (Мирослав Лукић),  180 309 Београд УлицаE (Мирослав Лукић),  180 309 Београд Улица),  180 309 Београд Улица
Сердар  Јанка  Вукотић),  180 309 Београд Улицаа  1/13,  тел.  +381653006950.  *
Припрема и штампа: Б е л а  м а н у ф а к т у р а P r e e s .  -
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Димитрије Лукић. Од броја 5 новине се штампају  на
папиру и на Цду. Ликовно решење знака препознавања
часописа: Ратомир Пантић Звишки. 
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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА

Да  бисмо  објавили  прилоге,  или  вести  које  нам
шаљете,  морају  бити  кратки,  тачни,  потписани  и
откуцани ћ),  180 309 Београд Улицаириличним или латиничним писмом српске
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презиме.  Електронску  пошту  шаљите  на  адресу
miroslav7275@gmail.com . Текстове шаљите као Word
dokument (.doc) опцијом attach a file, у фонту Times
New  Roman  или  Arial,  откуцане  ћ),  180 309 Београд Улицаириличном
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Вукотић),  180 309 Београд Улицаа 1/13 

(наставак са прве стране)

—  То  је,  децо,  вечна  променљивост
судбине коју сам рано познао и на коју се
нигда  тужио  нисам;  из  те
променљивости научите: да се не треба у
срећи  гордити, ни  у  несрећи
очајавати.

Те све промене у мом животу, Москва и
Петербург,  Варшава и Беч,  где сам негда
био,  појављују  ми  се  као  сан  моје
младости. Већу част моји’ современика и
другова ’ладна је земља затрпала, млађи и
вештији  људи  предузели  су  оне  народне
бриге  и  послове  са  којима  смо  ми
управљали, отечество моје напредује, и ја
радосно  и  задовољно  повраћам  се  у  ово
скровито  мало  селце  на  огњиште  моји’
дедова, да се одморим од моји’ трудова и
да вас нејаке наставим на пут живота,
да  вас  из  малена  научим љубити Бога  и
отечество.  Промисао  није  могао  лепшу
забаву и занимање за моју старост дати,
него да будем ваш учитељ.

Од  1793.  године  па  до  данас  свакојаке
промене  биле  су  у  Србији;  ниједан  тај
догађај  није  учињен  а  да  ја  штогод  не
знам,  или  да  нисам  и  собом  участвовао.
Цео тај простор мог живота и народни’
збитија стоји ми јоште живо у памети;
и што је старији који догађај, тим га се
лакше и точније опомињем. О свему томе
ја би’ вам усмено приповедао, драга децо
моја,  али  ви  сте  мали  и  не  можете
упамтити,  а  ја  сам  стар:  лако  могу
умрети.  Зато  сам  наумио  да  вам  овде
напишем:я ж е в и д ю х ъ д ю и х ъ и
о т ц ы н а ш и п о в ю д а ш а м и .
У  овом  мом  приповедању  не  тражите
савршенство  историописца,  ни  строги
ред догађаја. За то треба вештије перо; и
ја се надам у ком народу појаве се јунаци и
људи  заслужни  за  отечество,  тај  ће
народ родити и оне људе који ће њи’ова
дела  описати.  Ја  ћу  вам  овде  написати
само мој живот и она ратна и нератна
прикљученија  која  су  у  мој  живот
уплетена;  не  тражите  у  овом  мом
приповедању историчке  свезе,  ја  не  могу
догађаје све по реду овде забележити, него
ћу и’ писати кад се ког опоменем. Ја знам
да  ће  исте  догађаје  доцније  млого  перо
описати вештије, али истинитије неће.

ОДАВДЕ: ISSN 2406 – 0399БЕЗ ISSN 2406 – 0399ОБЛАНДЕ

Девиза „Заветина“ је Србијом уздуж и попреко,
- обићи она села која пропадају или која су сасвим
пропала, али и сва она друга места у тзв. Брдској
Србији, далеко од очију и културне и политичке
Србије,  где  се  сељаци  –  једини  прави  грађани
Србије  који  се  још  увек  грчевито  боре  за
опстанак  на  темељима  и  искуству  својих
предака.  Оставити  записе,  тонске,  филмске,
текстуалне;  отргнути  од  заборава  и
прибележити  можда  у  последњим  данима
нешто што ће већ сутра и прекосутра нестати
–  неповратно.  Забележити  казивања,  обичаје,
сећања,  изреке  –као  што  је  то  пре  неколико
деценија  чинио „Расковник“,  један од часописа
који је штампан у 7000 примерака и био читан,
можда најчитанији српски часопис. „Расковник“
је  успевао,  како  уз  помоћ  умних  и  упорних  и
образованих  људи  (др  Владете  Кошутића,  др
Бревинца, др Витошевића...) тако и уз записе и
казивања  људи  из  обичног  народа  да  ухвати
много  тога драгоценог – из Хомоља, Буџака, са
југа  Србије,  из  Црне  горе  и  других  крајева  где
истрајава српски сељак, и да тако, штампајући
све  то,  сачува  као  драгоцена  сведочанства
духовног живота српског сељака... Београдаска (и
истовремено  и  мишљеновачка)  „Заветина“
Мирослава Лукића, може стићи и у ваш крај, не
на гозбу, него на виђење, и разговор, и мобу, да уз
заједнички  напор и  покушај  ,  уз  вашу помоћ и
помоћ  наших  старих  и  добрих  пријатеља,
покушамо да сачувамо од нестајање несумњиве
трагове  духовног  живота,  обичаје,  казивања,
сећања  и  добре  или  зле  у  обичај  узете  речи,
пословице и загонетке, како би ојачали памћење,
и пренели следећим генерацијама све оно што је
народ  држало  и  одржавало  од  памтивека  до
данас.  Довољно  је  да  нас  позовете  обичним
писмом,  и  да  нам  оставите  времена  да
испланирамо  посете  током  године  (у  оном
времену у коме се одржавају Заветине по Србији,
од Спасовдана до Петрова поста, можда и до
Петковице? , ако се јави више заинтересованих
да се о њиховом селу и обичајима и приликама
чује  даље,  не  само  до  савременика,  већ  и  до
будућих генерација).Пишите нам на имејл адресу
у  дну  овог  сајта,  а  они који  нису  одушевљени
интернетом  могу  да  нам  се  јаве  уобичајеном
поштом на адресу уредника „“Заветина“ 

Уочи Савиндана 2016. из наших крајева   
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пријатеља које  су  „Заветине“  последњих  година стекле.
Није  ми  намера  да  оживљавам  угашене часописе,  не  –
само  сматрам  да  има  добрих  разлога  да  се  новије
генерације  читалаца,  које  ће  бити  моји  једини  и  прави
савезници кроз време, упознају са оним што је могло бити
једна  друкчија  трибина  за  сучељавање  најразличитијих
мишљења,  и  што је  придављено познатим српским тзв.
књижевно-културним  аутизмом.                
Ово  дигитализовано  издање  Треће  Србије  скоро
стопостотно је истоветно оном штампаном на папиру, ако
не  рачунамо  рекламе  које  смо  изоставили,  којих  иначе
није било много, као и неколико фотографија, без којих се
могло.
Последња ставка Садржаја Треће Србије ПРЕТЕК, најављивала је
неколико штампаних  и з д а њ а   “ З а в е т и н а ” ,  што нисмо
донели  у  овом  дигиталном  издању:  доносимо  нешто  друго,
што ће бити корисније новој  генерацији читалаца,  тј.  онима
који  долазе,  а  то  су  ово  небеско,  митско,  космичко  или
планетарно  “јаје”,  знак  препознавања  “Заветина”  на
националној  и  светској  Мрежи.  Овде ПРЕТЕК има заиста
функцију претека,  оног што је  претекло,  како вели наш
народ.  Пошто  сам  лично  надгледао  дигитализацију
последњег броја Треће Србије, приметио сам да су писма
неких  актера  у  овом  петоброју,  писана  руком,  тј.
факсимили,  помало  нечитка;  то  читаоци  на  светској
мрежи могу решити и побољшати зумирањем. Међутим,
факсимил критике која је толико ражестила Г. З. Ј. никако
се  није  могао  побољшати,  па  смо  морали  да  овде
донесемо у целини ту критику,  како би била доступна. Јер
претходни број “Треће Србије”, где је штампана, још увек
није  дигитализован.  Па  да  не  би  било  недоумице,
неоснованих претпоставки и нагађања.

Видети више: дигитализовани вишеброј „Треће Србије“ Бр. 16-20 / 2005 :
http://znakprepoznavanja.files.wordpress.com/2013/07/treca-srbija-16-

202005.pdf

(…)

*
Баш  у  то  време,  када  се  приближавала  дигитализација
споменутог петоброја  Треће Србије , допутовали смо из
Београда  на  село,  тј.  у  Мишљеновац,  и  суседи  су  нам
донели једно писмо из далека.Јер су они примали нашу, тј
пошту  која  је  стизала  на  адресу  наше породичне  куће.
Замислите  од  кога!  Била  је  то  дописница  оног  српског
попа из Аустралије, којим се завршавао  петоброј Треће
Србије из јесени 2005. год.!
Погледајте ви: то –  бесрамно писмо ,  тј.  разгледницу,  у
којој ми попа З.  јавља да је “примљен у УКС, Београд”
(27. 04. 2013. године), у коме инсинуира да нас је некаква
жена – Анђео/Муза , успела да посвађа!Час пише црном
хемијском,  час црвеном. “Земљаче Мирко” пише  црним,
“Христос воскресе”  црвеним.  Предлаже ми да му будем
издавач! Нуди новчану помоћ!! Као и … 
Да ли је тај човек, тај наш српски поп –
при себи? 
Ко је он, у ствари?
Е, сад погледајте, што се тиче искрености, тј. на шта је све
спреман  један  српски  поп:погледајте  како  је  адресирао
разгледницу:  “Песнику  и  наставнику  (Учи)“ .  Песник
можда (је)сам, хајде – де, наставник нисам, отишао сам у
пензију  пре  две  године  као  професор  компаративне
књижевности;  Уча  нисам  –  никад  био.Значи,  то  је  све
иронично. А разгледница је, у ствари, дело једног човека
који  не  зна  шта  ће  са  собом,  него  се  бави  ситним
сплеткарењем, и после осам година….

Нама Србима нису потребни други душмани: довољно су
нам овакви људи без скрупула!Када ми причају о српској
елити, мени постане мучно, јер – ми смо имали, можда,
некакву  елиту  оличену  у  духовима  тзв  Прве  српске
ренесансе,  крај  деветнаестог и почетак 20.  века.  Али ти
ренесансни духови  су  нестали са  временом.  А ако је  и
било  некаквих  њихових  следбеника,  потиснули  су  их  –
они које сам жестоко жигосао као књижевни аналитичар
почев  од  1993,  године,  када  сам  завршио  књигу
“Метафизика у белом оделу”, и нарочито последњих пар
година,  оглашавајући  се  као  сарадник  пожаревачког
часписа  “Браничево”,  или  нишког  зборника  “Унус
Мундус”.
Три пута сам, уз помоћ штапа и канапа, публиковао своја
Сабрана дела, без ичије помоћи (не рачунам најужи круг
пријатеља!)  (2003,  2004,  2006),  у  врло  ограниченим
тиражима,  и она су  практично непозната,  како српској
јавности и култури, тако и шире (како би рекао Господин
М. Мркић).У  В е ч и т и м  ч у д е с н и м  к о р е н о в и м а
публиковао  сам  књигу,  јаког  полемичког  набоја,
ПОСЛОДАВАЦ КЕОПС I, 208 стр.; окидач за писање те
књиге  био  је  памфлет  С.  И  “Др  СМР”.  Ова  књига  је
дигитализована и можемо је у сваком тренутку учинити
доступном.
Јавност треба да зна, новије генерације читалаца треба да
знају,  шта се  заправо скривало иза те  тзв.  подмукле
виц-критике. Мада  је  довољно  и  оволико,  колико  је
објављено  у  овом  дигитализовамо  петоброју  Треће
Србије . Ја се нисам утркивао са објављивањем на папиру
те  релативно  позамашне књиге,  поготову  када  сам  (…)
сазнао да је С. И. тешко оболео…
Чудан је живот, али је исто тако загонетна и судбина, као и
смрт, која све уређује.
Трећа Србија је  престала  да  излази,  угасила  се,  услед
недостатка финансија, а “Савременик” још увек излази, о
државном трошку, и још увек  разговара сам са собом.
Али  и  многи  други  српски  књижевни  часописи  бирају
сличан пут.
Осим  можда  књ.  часописа  “Људи  говоре”,  који  издају
канадски  Срби,  и  коме  прети,  пре  свега  због  његове
неукалупљивости,  да доживи судбину Треће Србије.Нас
су у Србији тако перфидно изиграли тзв. опозиционари,
све  деца  бивших  Титових  приушника,  пуковника  и
генерала, и ини.
Изгубили  смо више од  20 година надајући се некаквом
преокрету; није дошао.
И  наше  синове,  на  жалост,  чека  тежак  задатак.
Зато што смо били наивни, колебљиви и што ствар нисмо
узели у своје  руке,  као и други народи који су прошли
кроз тзв.  тип источноевропских демократија.Погледајте
на  шта  личе  српска  удружења  писаца,кога  примају  у
књижевно оделење САН (опет стварају неке нове Ћ-иће ).
Погледајте  кога  само  штампају  у  СКЗ!  Ша  се  овде
променило? Ја сам, барем, као уредник, имао снаге да у
јесен  2005.  године  штампам,  не  на  кашичицу,  него
обилато  неке  сасвим  друкчије  писце  –  доказ  је  овај
петоброј Треће Србије.
Погледајте ви те мемоарске, прозне или песничке прилоге
Јагличића, Лукића , или Винавера…
Па  ћете,  надам  се,  схватити.  Имао  сам  одличну
интуицију као уредник, али јавност и читалачка публика
нису  баш били  имресионирани  тиме,  јер  су  их  упорно
дрогирали  и  кљукали  како  најутицајнији  српски  медији
тако и партијски нови комесари , углавном и без изузетка
–  писци  врло  малог  домета,  али  политички  веома
употребљиви,кочоперне бирократе…

Али,  да  ту  станем.  Пажљиви  читалац  овог  дигиталног
петоброја ће се снаћи и сам…

Око Петровдана 2013.
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ПРИЧА О ЈЕДНОМ КЊИЖЕВНОМ ЛИСТУ

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 непознатих 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

https://medium.com/@newspapersecumenical?source=post_page-----bd29e17e6a95----------------------
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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 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

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
тенденције 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. 

БЕЛАТУКАДРУЗ, оснивач и главни уредник (алиас М. Лукић)

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 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.)

                                                       Ур. (Б.Т.)
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