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Иво Андрић у Пожаревцу 

СЕЋАЊА ВОЈИСЛАВА ЖИВКОВИЋА

Вест о смрти Иве Андрића 13. марта 1975. године из-
ненадила је и растужила све оне који су га упознали кроз ње-
гова бројна књижевна дела, а посебно оне који су га и лич-
но познавали. Један од њих је и Војислав Живковић, по-
знати пожаревачки судија, заљубљеник у писану реч, човек 
који се трудио да све важно у ближој и даљој историји по-
жаревачког краја сачува од заборава за будуће генерације. 
На одлазак нобеловца Иве Андрића, већ у броју од 21. марта 
1975. године, Живковић се у „Реч народа“ огласио текстом о 
својим сећањима на посете великог књижевника Пожарев-
цу.1

Град Пожаревац је Андрићевом смрћу изгубио искре-
ног пријатеља. Овом приликом говорићу о двема његовим по-
сетама Пожаревцу.

Крајем децембра 1953. и с пролећа 1954. године као 
председник Народног универзитета предузео сам, по ов-
лашћењу Управе, кораке да организујемо једно књижевно вече 
на којем би учествовали наши најпознатији књижевници међу 
којима и Иво Андрић. На ово књижевно вече у сали Народног 
позоришта 16. априла дошли су, поред Андрића, Десанка, Ми-
хајло Лалић, Мира Алечковић и Петар Џаџић.

1 Преузето са фб-профила  Tatjana Mrdja Živković Иво Андрић у Пожарев-
цу (Објављено 21. марта 1975) https://www.facebook.com/100002098308858/
posts/pfbid02iGdtW27wmeDrtC1egikn5mkBYSCu73BJ9WmJ4Xbejmy29YdvGhr
5Jyi7q7tX4xAyl/?sfnsn=mo 
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У Књизи предавача и предавања Народног универзите-
та, тим поводом наведено је: „Било је присутно 457 посетила-
ца… Све је било како се само пожелети може. Нарочито одло-
мак из једне Андрићеве приповетке о Јеврејину у Сарајеву ово-
га рата… Више од самих дела за све нас значило је то што смо 
видели и чули наше књижевнике, чија смо дела толико читали, 
и што смо са њима могли да поразговарамо.“

У књизи утисака Андрић је тада записао: „Задовољан 
сам што сам видео Пожаревац и упознао другове и њихове на-
поре на пољу културе и културног развитка, желим искрено 
успех и напредак. Иво Андрић.“

После одржане приредбе сећам се нашег уласка у хотел 
Авалу. Улазили смо разговарајући у препуни и већ задимљени 
хотел. Одједном приметих да само један од нас и то Андрић, 
приликом уласка у једну такву средину, скида шешир. Дирнула 
ме је његова пажња према свету који се ту налазио. Нико други 
од нас, није се сетио таквог поштовања.

Друга Анрићева посета била је три године касније, тач-
није 25. септембра 1957. У поменутој Књизи предавача напи-
сао сам: „Бата Шукљевић, шофер и ја кренули смо за Београд у 
13 часова по Андрћа „лутријским колима“. Стигли смо тачно у 
уговорено време. Излазећи из кола приметио сам да се завеса 
на прозору његове собе померила. Кад смо ушли у његов стан 
већ је био обукао мантил. Значи, чекао нас је. У ауту смо це-
лим путем разговарали. Теме су биле: Кина, Пруст, Босна, ули-
це Москве, рок ен рол, Екс понто, књижевност, Давичо, Рем-
боу, Шолохов, Диамелу, Десанка, Пожаревац, Миливоје Жива-
новић, руски циркус, цензура филмова, каубоји, награде…Раз-
говора до миле воље. Заиста једна пријатна вожња. Пролазили 
су километри. Остајала села. Прошло и Смедерево. И ево нас 
на домаку Пожаревца.“

Предавање „Земља, људи и језик у делима Петра Ко-
чића“ одржано је у Дому ЈНА, а било је присутно 648 слушала-
ца.

У „Књизи предавања“ записао сам: „Кочић је писац, ве-
лики човек и борац. Млад је нестао. Знали смо све понешто о 
писцу „Давида Штрпца“, па ипак је велико задовољство овла-
дало слушаоцима који су пратили Андрићево тумачење Ко-
чића. Видело се да уметник говори о уметнику. А у мом Днев-
нику навео сам: Сала је била препуна када је Андрић почео да 
говори о језику, земљи и људима код Петра Кочића. Пролази-
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ли су минути и десетине минута, а тишина је била таква као да 
никога нема у сали. Заиста дивна пажња према човеку и књи-
жевнику. Ми који десетинама година слушамо разна преда-
вања можемо рећи да се ни једно није пажљивије слушало од 
овога.

После предавања имали смо вечеру, па опет разгово-
ри. Разуме се, у цетру разговора биле су књиге, књижевност и 
књижевцници, модернизам, реализам, Глигорић и Богдановић, 
Париз, савремени роман, Крлежа, Српски књижевни гласник, 
сукоби међу књижевницима…Тек тамо око поноћи „куд који 
мили моји“.

Андрић је међу Пожаревљанима остао и у четвртак. 
Ишао је до Костолца и Забеле. Поподне смо га испратили за 
Београд.

За мене су ово били незаборавни часови проведени у 
друштву и разговору с Андрићем.

Задовољна је била и друга страна. У „Књизи утисака“ 
Андрић је записао:

„Са задовољством сам поново видео Пожаревац коме 
искрено желим сваки, а нарочито културни напредак. 1957. г. 
Иво Андрић.“

Андрић је једном рекао да постоје две смрти, прва када 
човек физички умре, а друга онда када престану да га се сећају. 
Мислим да ће Андрић трајно остати жив, кроз своја дела.

Војислав Живковић
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Ирина Милановић Јанкуцић

Међу облацима и сунцем

Међу облацима и сунцем 
 
Песма је тајна човеку 
који  слика време 
искрзалим речима 
и мутна сенка прошлости 
недосањани сан 
Игра доскочица 
међу облацима и сунцем 
недозовиви зов 
дивљачи светских метропола 
 
Песма је тајна човеку 
смелом 
да на трапезу исписаног 
заплеше 
пред публиком новог времена

Вакумирано време 
 
На граници си неба и сунца 
као неизвесни почетак 
негде си се упутио 
само ти знаш ком извору 
и шуми 
Слушаш успут 
умилно шапутање биљака 
 
Негде, у неком смисленом свету 
 
Но стварност је 
какофонија говорника 
мрежа лажи и подлажи 
бела свакодневица 
људи 
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страст за власт 
и вакумирано време

Небо 
 
Труле греде. 
Недосањани сан. 
Рука ветра у крошњама дрвећа. 
Дворац без господара. 
Велики спавају док тулумари мизерија. 
Вечита борба прошлог 
и садашњег, али сада неопозива. 
Куда са недосањаним сновима? 

Европа 
 
Одбацити таштину, људе 
Одбацити силину, камење 
Присвојити туђе, намерно, из ината 
јер 
све ти је отето рођењем и трајањем 
 
Празна је музика 
Безобличне кише и ветрови 
овде 
где су очеви и синови проклели 
и сан постао претња, 
ужас оних што нам стварају дан 
Не почети, не пробати, не рећи 
остати сигуран 
у својој мишјој рупи 
 
Трубе пластичне трубе 
Европа се буди...

*** 
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Високе зидине мог града 
Прекрио је песак очију 
Археологија душе 
откриће чудесно порекло
Остаје  проналазак сенке у боци 
Под сунцем, у пустињи 
 
Ако ме додирне ветар 
можда ће оживети успомена 
на оно што сам био 
 
Путујем и тражим 
И путовање 
својим именом крстим 
 
Велика је жеђ за вечношћу 
и бол за трајањем у времену...

*** 
 
Несрећа је да кипови стоје 
самлевени у земљи вековима 
и да их на крају 
откопају лешинари 
утажујући глад за старином. 
 
Они не знају 
да кипови сами никну 
у пролеће 
и олистају. 
 
Оживе чистотом своје душе 
и роде поток или птицу 
или рукама обухвате планету. 

Помирење 
 
У данашњој штампи 
ништа није речено 
о мом помирењу са светом.
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Самотна сам сен на ивици прозорских окана 
која уз звук чембала подрхтава 
како је ваздух изгубљен помера. 
 
Било је ветрова и киша, 
и лета топлих уз цитре, 
али данас једино Бах може померити стене, 
растопити их 
у души отежалој од греха и покајања. 
Једино Он. 
Оваплоћен.

О нама 
 
Пустињак сам. 
Тврда корица хлеба. 
Ходам пећином и вешто избегавам сталактите. 
 
Гледам народ у корењу  
што пробија зидове стена. 
 
Позивам Сунце на вечеру. 
Остатке догорелих свећа 
поклонићемо деци која радо слушају бајке.

Почетак 
 
Зауставио сам дисање 
на дну воде, у воденим травама. 
Изнад је светлост, 
испод-блесак песка. 
Моја се река на извору замутила 
и ево, бројим девети камен 
који ће је очистити. 
На обали испевана је легенда 
о настанку чудесних бића. 
Она лете над децом 
дајући им стаклене очи. 
Дрво зелених руку 
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отворило је пут. 
Прочишћен излазим из воде 
не мислећи на прошлост, 
не желећи да је се сетим.

Публика 
 
Песма је тајна човеку 
који слика своје време 
искрзалим речима 
и мутна сенка прошлости 
Недосањани сан 
Игра доскочица 
међу облацима 
 
Песма је тајна човеку 
Смелом да на трапезу исписаног 
заплеше 
пред публиком новог времена.

*** 
 
Спустили смо се степеницама 
у предворје црвене светлости. 
Пре почетка представе пијемо кафу. 
На зидовима великани фестивала. 
Удобан тепих, главе са крилима. 
Пролетели смо кроз време 
као ружин пупољак у врео дан. 
 
Изнад је оно чега се бојимо. 
Црна елипса. 
Шешир космоса 
и рупа 
која никог не обавезује. 
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Валентина МИЛАНОВИЋ МИТРОВИЋ

ПЕСМЕ О ТАТИ

Помериле су се ствари
 
Помериле су се ствари оче...
Твоја смрт је лек,
Непозната – неухватљива реч.

Сањају три сестре престо творца 
А голубице излетеле из Сунца
Су твоја мајка... Волим те највише.
Без разлога сам сумњала, у предмет љубави.
Сигурна је само смрт у твојој глави била.
А сада знаш...
Видели смо заједно да је твоја ћерка
Теби била мајка...

Не брини, новац сам ти послала 

Еј а добићеш и ону питу... што волиш

* * *

Зашто сине мучиш себе? Пита ме Лазар.
Стално та реч“сине“ 
Смрти нема, 
око је виђено
И то је доказ... опет заједно, 
тата, татице...

Стално си желео да напишеш љубавну песму...

„Напиши ме“
Љубавна песма каже

А шта ти је то?
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По мени лаже
Свака реч или додир Груб 
јер ја сам сама свој руб.

Почнеш ли
Нема свршетка
Станеш ли
Нема почетка...

Зато ме пиши, пиши... нема краја
Ако хоћеш да додирнеш тај руб...

Колико пута 

Колико пута сам те пољубила
Толико пута сам изгубила.

Твој одлазак је олакшање
Јер ја сада носим тај крст...

Бели анђео као и ја доћи ћемо.

Видећемо твоје очи и пити црно вино.

Ах... ти си сад у друштву Достојевског.
Само то је за тебе, и Достојевског, достојно...
Та сам си знао да је живот тежак,
Татице најмилији

А он ти је открио зашто.

Мајстор представе тражи увек више

Како је лепо бити, постојати, написати...
Како је леп живот, светлост, ветар у коси.
Како је добро било написати љубавну песму
Али ја не умем, не умем, не умем...

Моја немоћ нестаје и ја је пишем...
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Рећи ћу: сунце, ветар, коса, лепота
Вила, сан, река, он, она, клупа
И један загрљај, онако,
Рекли би „прави“ а у ствари
Опет се не може наћи та реч,
Тај део тела (срце самохрано)
То сунце, тај облак
И све чиме смо прекривени
У радости Мајчице Божије.

Није важно

Видела сам да ти није важно
Од љубави сви помало умиремо
Само неко поломи рајска врата
Мислећи на тебе, тебе

Прими ме тамо где станује
Твоја душа и где цветови
Имају по четири боје...
И ја бих јахала коње.

Увек имам кап меди 
За тебе на мојим уснама
Јешћемо и живу рибу
И китове ловити заједно

Ти си помоћ, лек и спас
И моја болест и знаш
Да ти дугујем
И зато помало умујем
Да ли ћеш ми опростити
Што тугујем...
Стара столица

Сунчев круг
Месечев руб
Мени струг 

Јер столар сам ја
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У твоје време започете многе теме...
Једна је тема“стара столица“

Не случајно написана моја прва песма
(била сам мала, тата)

Прст и змија
Сунце сија.

O срећи

Волела бих да нисам а ипак јесам
Сунчев круг и небески лук.Ти
спаваш, сањаш, машташ а
ми смо остали овде.

Овде је тешко, претешко
Мучно је без тебе, тебе

Покажи нам тај пут и он ће се
Отворити за све доброте и лепоте

Ми жалимо тебе, тебе
А не себе што је још већи штос-
Помози нам да ти будемо драги гост...

У твојим мислима сазнања а у мојим предсказања
Покушавају да створе тај лист, тај ветар, тај сан о коси
Која лепрша као срећа која мора доћи

Јер ти си тај круг, руб, столар, друг
И све што нам треба...
Мени у задатак

Изабрао си ћерку
Знавши да она може
И хоће урадити тај посао.

Значи ли то ону суштину
Да сам ти била мајка
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А не ћерка и ону дубину
Мисаоног што си ми послао
Са оног твог места?

Видела сам да си прошао кроз
Највеће умове.
Да ли причаш са Достојевским?
О томе моје судове не тражи, већ покажи 
Да сам ти била сестра по роду, мајка по крви
И голубица на почетку страшног суда.

Како си се осмехивао

Како си се само осмехивао
Леп у својој смрти...
О како је то био леп призор

Само ти можеш да направиш
Такву представу...

А ја? Да живим са тим?

Знам, тата, да је то морало бити тако
Да би се памтило јаје
Ускршње и пост и смрт и Бог и
Велико сагрешење које остависмо.

Реч

Извините сви који сте чекали моју реч
Она се дуго у пећници пекла
Зато вам ништа нисам рекла
О томе колико сам желела ту реч.

Та реч можда није звук харфе
Али свакако да у њој нешто постоји
Нека магија, чудо, шта ли је и да ли ће 
Хтети да ме удостоји да је спознам?
Реч није груба шмиргла или
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Танка погача, сито, решето
Или било што други неко клепето
Видећеш само штету
И никада  добити тај васељенски звук
Већ само одштету од добити.

Дилеме око вере

Плачу они који немају одговоре на питања,
Мало је ту вере а много батргања и ритања
Кроз очај и таму ваља проћи а ипак до одговора не доћи.
Само батргања и ритања говоре о тој самоћи .

Кроз игру с ватром ваља проћи
И без страха писати о слому сопственог „ја“.

Видим да свети оци куцају на врата раја
И чује се нека хармонија гласова, да ли граја људских душа
Што станују иза врата?

Ту немоћ бива, одавно постоји и зашто
о заштo та врата не отвори
биће које пред вратима стоји?

Граја, граја иза врата стоји
Јека, јека нема Га, нек чека
Свој ред који никад неће доћи...

Зашто толике дилеме око једне поеме
Која ће тек написана бити о крсту, посту и ускршњем хлебу
Који се пече негде на небу...

Око је виђено, крст је нађен
Он тамо стоји већ вековима
И чека патника око чијег врата
ће се обавити дрвеним крилима.

То је мера, уздање душе,
драж ветра док пуше
И сан пушта ближе,
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Доћи ће ноћ и престаће ниже
Ствари да нас муче - да ли то
Гугутка испод крова гуче?

Хлеб наш насушни дај нам данас...
Ја пред хлебом дубоко плачем
Јер знам да је од костију створен
И зато га сечем мачем док
Пуцкетање костију чујем...

Што, то је лепо - имати дилеме и не знати
Баш сваку ствар да ли је јерес ил вера права
иза ових речи је страва ,пу-ца ми гла-ва...
Колико смо мали... одговоре немамо
Та ја сам миш гле, црквени миш, сиромашан миш умом, духом 
и речима...
о зашто чекамо само кад ништа не знамо...

Ја пишем из дубоког осећања душе, да тај ветар који пуше
Може разгонити мрак моје свести - „врачара, гатара, музара, 
вратило, мрак“
И лек у трави - о Христу и венцу на глави сам чула...
У представи многих божанстава ја имам тек иконицу...

Докле се сежу та питања вере дотле се пшеница таласа...
Ја волим љуљ што расте крај жита које класа...
Волим да волим питања разна у вези нас (жена)
Да ли смо мајке, сестре ил жене синовима који
Осташе без вере?
Што се чудите драги гости, послужила сам јаје
А не кости, из јајета се излегло пиле и
Те настала кока... заклана у хтонском обреду ко
Зна која по реду...
Да не умре више нико... и ко се на ту мисао није свико
да су духови нечисти део нас нек не слави ускршње јаје и
нек не иде у госте...
Не описах оне који посте... нека ми опросте...



22

Гљива

Тај зид сам нашла случајно, 
од сиве тамнице он беше 
и ушла сам потајно... 
Ту, баш ту расте гљива 
отужна у својој бити, да није решила била да ми се у срце сме-
сти... 

Сад живим у сивој тамници 
где искон зла дише 
и нема никакве мисли 
која би могла да одгони 
сечиво над главом... 

Видим шта други не виде, 
чујем шта други не чују, 
мрсим своје снове 
и пишем погрешну песму... 

Та гљива, црна, прецрна 
заокружила ми душу 
и као болест кужна 
запосела ме болом... 

Чекам да зид падне и рушевине моје душе
 у споју са Вером узлете, (узлете) високо... 
правећи сунчев круг са Богом.
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Милан Р. СИМИЋ

НИЧЕ(МУ) 
(Филозофеме)

Или, ми с ове стране, ми смо сама „форма“ света и то чисто 
и то највише и то само и онда нестанемо, и све друго нестане, и свет 
и све то друго појединачно!    

Лука Прошић

Највеће чудо на свету. Ни из чега све.

*

У почетку не беше религија.

*

Времену историја није потребна, време је потребно историји.

*

Бог је једини сведок да је живот старији од смрти.

*

Човек је сам себи и Бог и ђаво.

*

Уметност је божји архитекта.

*

Од како је Бог све даљи од човека и човек човека све теже 
види.

*

Сећамо се веровања у постојање Бога.

*

Нема границе између знаних и незнаних светова.

*

Да безбожници читају Свете књиге, остали би безбожници.

*
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Не видимо Бога, пошто оно што видимо није истина.

*

Успела револуција: пораз критеријума изабраности.

*

Колико Лепота додаје Свету, тачно за толико Ружноћа му оду-
зима.

*

Славимо наш свет и нека то буде једина наша слава.

*

О Непостојању нека говори само онај ко зна да говори о њему.

*

Као да није једна колевка и мистици и нихилизму?

*

И Непостојање је трајно.

*

Овде сам да ме не би било.

*

Успешно уметничко дело трајно припада садашњости.

*

Не умиремо, умиру наше илузије о постојању у непостојању.

*

Нисте роб уметности ако њене окове не носите добровољно.

*

Неће нас бити у свебудућим временима, припада нам тек де-
лић будућег времена, али ако нам је то за утеху, дело наше 
може допрети до њега.

*

Нема битнијег тока од тока мудрих мисли.

*
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Сазнање непостојања после постојања мучно је. Оно је најмуч-
није сазнање.

*

Задовољство припада мудром који зна да послуша мудријег од 
себе.

*

Пре стварања, обуздај надахнуће.

*

Мудри размишљају о чему ће да размишљају.

*

Унутрашњи свој свет само ти можеш освојити, нико други. 
Освајање и покоравање унутрашњег света и јесте смисао жи-
вота, другог смисла нема.

*

Свет се уморио: помози му ако си кадар.

*

Тајна је највећа амбиција истински мудрог човека.

*

И знај, твоје незналаштво не зна за крај.

*

Живот не би имао смисао да се овај не налази у самом смислу.

*

Како се држати пред великим мислиоцима? Поносно у пониз-
ности.

*

Здрав разум је тек један у ниски разума.

*

Најјачи страх је истовремени страх и од живота и од смрти.

*

Какав сам ученик и какви су моји учитељи? Мудар учитељ са 
мало речи каже ми много. Још мудрији учитељ, и када ћути, 
знам шта мисли.



26

*

Судбина Бога је у апсолутној слободи људског ума.

*

Убили су атеисту у мени.

*

Бог је створио свет да би човек писао историју о њему.

*

Стварам, испољио сам се. Пишем, остварујем се. Живим, зава-
равам се.

*

Моћно је царство библиотека, једно од најмоћнијих.

*

Разлика између књижевника и филозофа: књижевник ће рећи 
видим девет белих облака, а филозоф: не, то је само један једи-
ни облак. А заједно, ето, мудрују о Дивоти неба.

*

Смрт би постојала и да нема живота.

*

Благо мудром који је мудрост и залужио.

*

Свет је старији од свих богова.

*

Постојање само захваљујући непостојању заслужује наше бес-
крајно поштовање.

*

Пуна им уста живота, а живот им пролази у непостојању.

*

Велики прасак - најкраћа драма са највише улога.

*

Све што спознам у својој потпуној усамљености јесте оно што 
сам одувек морао да знам.
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*

Резигнирано сам релилиозан.

*

И то кад злобни завиде пакоснима једна је од врста хармоније 
људских односа.

*

Замишљам границу између свесног и несвесног, свести и под-
свести. Али, где поставити Царину?

*

Што се више дивиш великим мислиоцима, учећи од њих, об-
узимаће те све чешће сумње у властито знање и твоје знање, 
тако ће да ти се чини, постајаће све сиромашније. И баш кад 
будеш сигуран да властитог знања више ни немаш, да је твом 
сиромашењу знања дошао крај, постаћеш и сам мислилац.

*

... и тачно јесте да је од Самоће до Усамљености најдужи пут.

*

Учење не познаје журбу.

*

Што је књига успешнија, то се писац више ослобађа обавезе 
стварања.

*

За историју, најтипичнији је ратни амбијент.

*

Ни код најостваренијег мислиоца нема жуђеног краја учења. 
То и јесте једино право учење.

*

Атеизам се не мора објашњавати.

*

Стварност је немогуће улепшати.

*
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Сазнаћемо многе тајне, само тајну коју Универзум чува нећемо 
никада.

*

И сиромашан може на богате да гледа са висине ако је духовно 
богат.

*

У мраку се човек не тражи свећом; у мраку човек носи свећу.

*

Будите стрпљиви, не убирајте полузреле плодове своје мудро-
сти.

*

Живот нам пролази у веровању и у кајању.

*

Нема знања о смрти.

*

Наша садашњост је прошлост без предумишљаја.

*

И смрт се доживи.

*

Колевка - најзлатнија реч.

*

Кључна реч: ишчезнуће.

*

Кад сам се родио, нисте се родили ви; кад будем умирао, неће-
те умирати ви. Тренутак рађања и тренутак умирања јесу 
најснажнији тренуци усамљености.

*

Боже, који ти је ђаво?

*

Да живот нема смисао, а он јесте откривање божјег у себи, и 
смисао смрти, што јесте сакривање божјег у себи, остао би не-
сазнатљив.
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*

Ако је наша стварност кафкијанска а историја стварносна фан-
тастика,  онда проистиче да је фантастика реалност која и не 
може бити реалнија.

*

Нема писања без читања.

*

Књижевни свет лепши је од света који живимо.

*

Немогуће је одбранити се од Непостојања, као што је немогуће 
било одбранити се и од Постојања.

*

Историја започиње тамо где престаје истина. И религија запо-
чиње тамо где престаје истина. Све наше започиње тамо где 
престаје истина. И наше непостојање започиње тамо где пре-
стаје истина постојања.

*

И душа која није религиозна јесте душа.

*

Човеку је дата моћ да може да се преобрази у генија, у лудака, у 
филозофа, у песника, у мађионичара, у кловна... Бог нема так-
ву моћ. А можда је и има, али не воли да се експонира.

*

Дата ми је смелост да разјашњавам и сада се рвем са својом 
смелошћу. 

*

И доћи ће време када ће наша слика стварности постати непо-
кретна. Биће то наша мала стварност -залеђена у времену?! А 
замислимо само Галерију у којој би биле изложене непокретне 
слике свих гостију овога света од Првог дана до сада.

*

Готово све време дана свог постојања у непостојању поклањам 
учењу. И знам да се никада нећу ни примаћи коначном знању. 
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А опет, на путу као многознању највише ме храбри баш исти-
на да се никада нећу ни примаћи коначном знању. Јер, коначно 
(са)знање јесте велико чудовиште кога се уистину плашим.

*

Говорим: ваља се много више замислити над понуђеним исти-
нама. Али, мало њих ме слуша, а још мање је оних који ме чују.

*

Ругање нашем непостојању није учење. Ругање нашем непо-
стојању је песма Меланхоличних анђела. Песма Меланхолич-
них анђела је интелектуални безобразлук. Немогуће је избори-
ти се против (не)постојања Ругања.

*

Постојање је настало у непостојању. Рођени смо у непостојању, 
живимо у непостојању. Умиремо у непостојању. Трајемо у не-
постојању. Како нам то успева?

*

Стваралаштво је непостојање. Стварам(о) непостојање?

*

Нестварно је постојање, непостојање је стварно.

*

Како даривати себи виши степен свести? Пишем, и хоћу да 
надмашим ненадмашиво. Значи, у духовној сам служби. Што 
више читам, све мање знам. Што више пишем, све ређе гово-
рим. Да ли сам спреман за Самоћу?

*

Сви имамо своју представу о животу. Скоро да ме се и не тиче 
ваша представа о животу. Да ли се вас тиче моја? Двадесет 
први век је век отуђења, век човекове змијске логике и потпу-
ног раздвајања наших представа о животу.

*

Рибари ми обећавају дубину све говорећи да висине не 
сахрањију наша падања!

*



31

Вечност је у непостојању, и распадање је у непостојању. Пара-
докс: Вечност у распадању!

*

Историја не учи нас, ми учимо њу.

*

И када све нестане, остаће Ништа. Све нестаје у непостојању; 
непостојање се круни претварајући се у Ништа; Ништа у непо-
стојању не значи ништа.

*

Гледано споља, Ја је победник. Гледано изнутра, Ја је велики гу-
битник.

*

Апокалипса Времена: време обневиделих ноћи и време слепих 
дана.

*

Тајна душе је сачувана.

*

У постојање музике не сумњамо. Ни у постојање надмузике 
после Бахове музике нимало не сумњамо! Музика, ретко по-
стојање - у које не сумњамо  у свенепостојању.

*

Осећај кривице, душевни непријатељ број један.

*

Нирвана нема ближег сродника од Вечности.

*

Као дан и ноћ, као Месец и Сунце, одмењују се рађања и уми-
рања.

*

Призор: Уз саму обалу Мораве, неколико црних и натрулих 
пањева као да су се згурили, као да су извајани, као да су по-
клон намењен вечности.

*
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Призор други: На гробљу, ашов пободен у ровиту земљу. Око-
ло Ништа!

*

И није нас мимоишла Загубица у нашем веровању.

*

Знам: доћи ће смрт и имаће тешке речи.

*

Покажи и ноћ свог бића.

*

Они који сумњају, треба да виде.

*

И траје Непостојање Царства небеског.

*

Животно: (пре)познати се у признању себе као смртника.

*

Пружи руку филозофу који дрхти више од свих других. Утеши 
га у његовом непостојању.

*

Крај Великог праска = крај Света.

*

Бог све види, нихилиста не виде ништа.

*

Јесам на раскрсници, и бирам пут. Пут Бића ка смрти или пут 
Бића ка срећи. И у непостојању видим прави пут. Пишем.

*

Свет је најлепша прича коју исписујемо сви ми у непостојању.

*

Интелектуални нихилиста = морални анархист.

*

Криза веровања израста у процесу деформације веровања.
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*

И јесмо тек Ништа у величанственом свом трајању.

*

Некорисна су наша умна напрезања у непостојању. Од њих 
користи могу да имају само Анђели с трубама. Како то? 
Сазнаћеш!

*

И нихилизам своје корене налази у Библији.

*

Библија, најкориснија књига - доказ о нашем коначном одсу-
ству.

*

На овом свету немогућа је Тишина.

*

Како је на светлој страни Непостојања?

*

Религија се мора објашњавати.

*

И сумњичав верник је верник.

*

У непостојању је све.

*

Силазак у Време, то јесте долазак непостојећих душа.

*

Јa: постојећа душа.

*

Лудило је само једна од многобројних варијација мудрости.

*

У Верском рату, и атеисти виде свога бога.

*
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Непостојање се не мора сматрати грешком.

*

Колико је Реч у времену, толико је Време у речи.

*

Све оно што ми се догодило у сновима, и то је садашњост у не-
постојању.

*

Да чујемо јадиковање над Непостојањем.

*

Презири оне који се не ругају Непостојању.

*

Све наше животно јесте Чудо које крунимо.

*

И ко је одбио да се роди, сазнао је за Непостојање.

*

Бити Биће дана и Биће ноћи у једном Бићу. Тешко.

*

Мислима бежим. И нисам у стању да схватим значај живота 
човека.

*

Постојање дели трајање на два дела наших непостојања.

* 

И као непостојећи остајеш одраз Универзума.

*

Зар у Рају нема пустиње? Пустиња Раја, грозни крај.

*

Процес нихилизма почиње са свих крајева одједном. И? Шта се 
тада дешава? Ништа!

*

Ако иступим из чаролије и постанем чаробњак? Свеједно. 
Доћи ће смрт и имаће лепе речи.
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*

На граници између наших белих и црних мисли Умна је цари-
на - друге царине нема.

*

На почетку би Светлост, али и прејака Тама која омрачи свене-
животни свет.

*

И временом окруњени, предајемо се животноме све немилице 
трошећи подарену нам животну Чаролију.

*

Животно је небиблијска Чаролија?

*

Тајанствена Чаролија: (не)решива загонетка животног.

*

У учењу нихилисте ничег судбоносног, ничег обећавајућег, ни-
чег ведрог. А опет, за неверујућег, учење нихилисте корисно је. 
Учење нихилисте за верујућег мучно је.

*

Ништа је једина тачка животног.

*

Библијске празноверице урезане су у наше памћење. И то јесте 
оно ведромисаоно а, по коначну нашу мисао, заблудно.

*

И машта, која се из световних књига прелива са својим пара-
болама и алузијама, јесте за наше трајно узнемирење.

*

И најплодније библијске приче више нису пламен, чак нису ни 
жар! Тако говоре нихилисти.

*

Неограничена је моћ апостола, али и њихово лудило.

*
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Страховите су амбиције немоћног човека.

*

И није човек знао, кроз векове, како да умилостиви побеснеле 
апостоле!

*

У себи носиш садржаје страшних снова. Чувај их.

*

Чини ти се да прилазиш Богу. То је обмана твоја.

*

Чујеш анђела с трубом! Чини ти се.

*

Чујеш беседу ђавола! Ти, као да си изврнуте памети.

*

Биће си дана, и угледан звездочитач. Јеси мислилац.

*

Не примај позив на кајање, кајаћеш се.

*

И знај: Твоје незналаштво не зна за крај.

*

Ништа нема смисао. Ништа је у самом смислу.

*

Постоји пре животног - и није производ нашег умља.

*

И моја моћ била би неограничавана. Да се Ја питам.

*

Заборављај животно, дозови се мудрости, припремај се за не-
животно.

*

Не размишљај о судбини Бога. Тек празноверица јессте да и 
Бог има судбину.
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*

Улепшавај животну Чаролију. Чешће се понашај као Биће дана.

*

И видим молитву у очима палог анђела.

*

Празноверје је заустављено тек пред бедемом нашег разума

*

Пишем, јесам верујући. И гледај, пишем а дрхте слова.

*

Незајежљива је утроба Смрти, све је немоћнија утроба Живот-
ног.

*

Нема окованих вечношћу, то јесте највећа бајка верујућих.

*

Библија, затрован извор наших надања у вечност.

*

Људи од пера и кад вређају Бога, служе му.

*

Бесмртност је противречност животног.

*

Остварујем најлепше, али и најружније снове својих предака.

*

Рађање и умирање подједнаки су крајеви животног.

*

Појавни свет не постоји само у време нашег животног. Наше 
животно постоји само у време појавног света.

*

Свет не постоји без разлога. Нисмо сигурни (ни) у разлог по-
стојања света!

*
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Што је Човек већи, Бог је мањи. Тек још једна опасна игра ре-
чима: заблуда, или гола истина.

*

И моја умна птица високо би да (по)лети.

*

Сад јесам противречан: приказујем се Богу као Биће дана. Богу 
се све ређе приказујем као Биће ноћи.

*

Спокој је измишљотина Белог Ђавола.

*

Постојање Бога наше је хтење.

*

Научио сам да ћутим када говорим.

*

Научио сам и како се говори када се ћути.

*

Нема постојања без тајни и без загонетки. Сама Васиона чува 
тајну.

*

Смрт у човеку остаје вечно, живот у човеку јесте привремено. 
Живот је привремена чаролија, и (не)истина, смрт је вечна ис-
тина о човеку. Како то да вечно постоји? Постојање вечног у 
непостојању, апсурдно.

*

Учим да јесам (и будем) све даље од стварности.

*

Прошло је време религиозног делиријума. Остали су: Златна 
књига и опустошене речи. Религиозни(х) делиријум и опусто-
шене речи јесу опомена.

*

Кад време твог животног, у тренутку, упије вечност; постаћеш 
све оно што си био. Као да сада већ ниси све оно што си био. 
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Свеједно, не тугуј, немаш се чему ни радовати. Јеси све оно 
што си био.

*

И пита се неко да ли Бог постоји? Као да тај неко већ има пра-
ви одговора на питање да ли Природа постоји?

*

Филозофија као пут у свестраховање од (са)знања.

*

Све животно у нама јесте оно бесмртно у вековима после 
нас. Ко ће сачувати наше животно у вековима после нас? Реч 
(наша), Заједница и Другост! 

*

Све моћније је Моје тонуће у простору.

*

Живи тако да се не стидиш пред Анђелом смрти.

*

Ружа је мој цвет. Црвена ружа је мој сан. Да ли она сања? Да! У 
сну моје црвене руже празна је колевка. Моја колевка је праз-
на... Моја бела колевка... је празна.

*

Сви смо једнако пред свршеним чином.

*

Историја се и понавља да би испунила све наше жеље.

*

... и наша садашњост прошлост је без предумишљаја.

*

Ја верник. 
Ти верник. 
Он верник. 
Ми – атеисти.

*
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Једнакост између веровања и неверовања у човеку значи: урав-
нотежена душа.

*

Немогуће је исликати душу.

*

Речи које грме: ојађено монашко срце.

*

Необдарен мислилац: онај који у Гомили проживи све своје 
животно далеко од очију света. Обдарен мислилац: све своје 
животно проживи на очиглед света.

*

Боже, недопустиво често спаваш.

*

Ако вам је животно ишарано духовношћу и стеченим 
сазнањима као географска мапа, то јесте ваш успех у учењу.

*

Не плашимо се смрти, упознали смо је пре својих рођења.

*

Смрт је оно невидљиво између животног и ништавног: таква, 
невидљива, а опет: као разапета мрежа преко географске мапе 
вашег животног, тек јесте само једна од жилица Божијег коре-
на.

*

Немогуће је да не престанеш да постојиш, мир с тобом.

*

У Ништавилу тек (и само) вечност постоји.

*

У мени нараста стварност. Та стварност, њено непрестано 
крупњање, као каква тешка болест троши ме, гута, усисава, 
меље, брише, и трајаће тако до нестанка моје стварности. У 
мени нараста стварност - колико постојим?

*
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Из стварне мисли, само из пехара мудрости да пијеш.

*

Немогуће је одбранити се од непостојања. Само Бог успешно 
се брани од непостојања. Само Бог својим муклим отпором.

*

И остаће смрт као једина стварност у сваком од нас, далеко 
било.

*

Нема потпуног разумевања Библије. Библија је дело, нема пот-
пуног разумевања дела.

*

Да се угледамо на Бога, а не да се Бог угледа на нас.

*

Шта је равнотежа између Света и Тебе? Кад ништавно урони 
и бива примљено у животно, то је Крај. Или, то јесте полагање 
у Колевку вечности, негдашње ваше трајности и постојања у 
непостојању. Па како изгледа равнотежа између Света и Тебе? 
Као Колевка у којој заједно јесте тек рођено рођење Твоје и тек 
рођено Умирање твог Света.

*

Из дијалога са учитељима да се надам и дијалогу са ученицима. 
Тек тада примерно је бивање.

*

И би Светлост, а остаће вечност и Мрак.

*

Уметност пре религије, јер: у времену пре нас, и у време наше, 
проверу је издржала уметност, не и религија.

* 

Не грчи се у говору ћутањем. Научи се говору ћутањем.

*

Снови су још цариници на граници између свести и не-свести.

*
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Јер, Свет јесте већ раскомадан. Како? Нема више оних ствар-
них мисли које Свет, привидно, чине нераскомаданим.

*

Као да најрелигиознији уистину знају шта то значи када каже-
мо пронаћи се у Богу! Нека их, нека трају у заблуди својој.

*

На путу ка вечности сазнајеш, у вечности нема сазнања. Тако 
говоре неверујући.

*

Ако је наше постојање у непостојању тек само сан, тај сан сама 
смрт чини много ружним. Небитни су лепи снови када је наш 
највећи сан ружан.

*

Свет је саграђен од наших сећања и памћења. Све животно са-
мог Света наше је дело. И дело наших предака, њихово сећање 
и памћење, али и дело наших потомака који за сада јесу без 
сећања и памћења.

*

Кажу, душа намучена; и добра душа; кажу душа од човека; 
душа празна; кажу (сочно) и проста душа. Зар Душа уистину 
може бити проста?

*

Књижевни посао (уопште) није од Бога! Бог има свој Свет, 
књижевни светови јесу божанства само нас  писаца. Који је ли-
бералнији? Божји, или пишчев свет?

*

Они који верују само у ствари које се не виде, баш они би да 
попују о нихилизму. Види чуда, да ли је то њихов једини дар 
или... у почетку беше њихова непревазиђена глупост.

*

Немој да говориш: верујем да бих спасао душу! Спаси душу ис-
креношћу, и твоје неверовање у веровању тумачи из саме ду-
бине сопствене душе. Тако спаси душу своју.

*
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Трајна је она Сеоба.

*

Капија вечности широм је отворена.

*

Нема гласника из Незнаног.

*

Немогућа је дисциплина ума, али покушај.

*

Не да се описати помрачење ума, није то тек обично помра-
чење.

*

Вера је тек једна болест наших постојања у непостојању.

*

Прошло је време филозофа, долази време саме и још непро-
нађене стварне мисли.

*

Ниси видовњак, ти не знаш за сенке које не припадају нашем 
Свету.

*

Логори, потреба цивилизације. И види срамоте, потреба баш 
наше цивилизације.

*

Више је оних којих нема.

*

Сви ми јесмо на Станици.

*

Не одричем се трагања ни за шта на свету. Морамmпронаћи 
стварну мисао.

*

Време животног је и време умирања.
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*

Нема мостова између светова. Теби се само чини да видиш 
Анђеле неимаре.

*

Колевка: почетак нашег постојања у непостојању.

*

Свет је оживљавање нашег постојања у непостојању.

*

После Великог праска попунила се Божија празнина.

*

Душе немају биографије.

*

С времена на време, а да прођу и векови, Свет је у саморуши-
лачком нагону.

*

Између животног и неживотног ми смо Тачка.

*

Кажеш, имаш стварну мисао. Питам те, да ли је твоја стварна 
мисао плодна? Не знаш ли да одговориш, немаш је. Придружи 
ми се, тражићемо је заједно! 

*

Филозофи, само они који дрхте више од других, неопростиви 
су изузетак. Клањаш се онима који не дрхте, који живот про-
воде тражећи стварну мисао.

*

Снови су застрашујући (а успели?) фалсификати наших ствар-
ности.

*

Све мислим (а да није ни принети стварној мисли) како се Ве-
лики прасак још увек протеже. И хоће тако све до најдаље тач-
ке умне истрошеност и последњег човека на Земљи. Ох, да! 
Био је први човек, биће и последњег. Логично.
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*

И никад ни не помисли да ћеш видети поново своје умрле. Не-
спојиви су то светови. Растанак животног и неживотног кона-
чан је, и животно се само у неживотно заувек претвара.

*

Тамо је тек изворна тама.

*

Тама дели све знане и незнане светове. Много је више таме и 
од једних и од других.

*

Апсолутна тишина постоји. У Вечности.

*

Чекало нас је животно. Нисмо знали. Чека нас неживотно, зна-
мо.

*

Тражим стварну мисао. А када дођем до ње, да ли да је сачувам 
само за себе?

*

И пут ка мудрости има живе путоказе. То су они горки и про-
стодушни који би мудрост да исмеју.

*

Гости смо овог Света. Сваког госта по један живот доста.

*

Да ли имам право да гледам своје дело у времену после мене? 
Имам.

*

Успавана моја душо, пробуди се. Ја сам будан.

*

Не родило се, а бесмртно. Ништавило.

*

Постојање Раја последња је утопијска пожељност.
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*

Мој Духовник: изложена мапа умних скривалица.

*

Чаролија је све животно и чудесно. Свет је наш најживотније и 
најчудесније стање.

*

Учествуј у напорном испитивању стварности постојања у не-
постојању, не буди посматрач.

*

Разум је (не)моћан: да разуме чудесно, да схвати Чаролију. Не, 
и твој разум.

*

Душо моја, недовољно ме поседујеш.

*

Духовно сиромаштво највеће је сиромаштво.

*

Све је присутније одсуство било ког веровања. И ово јесу црни 
дани религијског учења.

*

Чему памћење белих дана религијског учења?

*

Не веруј ни у видљиво, опсена је.

*

Живиш у Божијој усамљености. Разумео си све што јесте жи-
вотно у Чаролији.

*

Потреба за религијом настала је из кајања.

*

Прићи учењу филозофије као књижевној фикцији доказ је ду-
ховне дубине.

*
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На путовању кроз векове лепо је бити књижевни путовођа.

*

Само стварна мисао обасјава потпуност духовника.

*

Трајаће свет све докле се смењују тама и светлост, ноћ и дан, 
живот и умирање.

*

И доћи ће дан без Земље.

*

Библија, књига прелепе туге.

*

Пишем, учествујем у буђењу човечног човека.

*

Дежураћу с пером док сам жив.

*

Нека гори моја немоћ у вечности?

*

Чујете ли јечање и звечање прошлог века? Осећате ли роптање 
овог века? Јечање, звечање, роптање уморног времена

*

Ко уме да чује Музику Природе, чиниће се себи трајан.

* 

(моја) Срчара!

*

Речи Невере Вере: светлуцају као кандила. А понекад, беле се 
као добро испране кости!

*

Све је живот, али и све је мука од живота.

*

Трагедија је (баш) у постојању непостојања.
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*

Што више захватам од животног, све више бежим од по-
стојања.

*

Нестварно је постојало и пре Великог праска.

*

Постоје светли и тамни векови. Векови чуда и векови поср-
нућа цивилизације.

*

Не протиставља се постојање непостојању. То је и једино - оно 
нестварно!

*

Ништавило нас непрестано позива. Да му се вратимо.

*

Приближавам се својој унутрашњој истини. Дрхтим! (Толико?)

*

Само Ништавилу досуђено је вечито трајање.

*

И Ти јеси одлична мета за збиљу нашег света.

*

Изазовна су духовна лутања лишена мистике и религиозности.

*

Само верујући имају очајну потребу за васкрсењем.

*

Писац у стварности ожији је писмоноша, и тек весник свекњи-
жевне побуне.

*

И кад би из ове књиге сви узели све своје, остао би то мој Ду-
ховник.

*
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И црне мисли јесу плодови душе: док беле мисли, све зрелије, 
свуда су око њих.

*

Кад непостојање у постојању ишчезне из животног, остаје тек 
(од тебе!) незаштићено (тобом!) твоје веровање у бесмртност 
саме душе.

*

Ако је за утеху: ни свеживотно није вечно.

*

Бог, најсавршенија варка која умно голица све мислеће.

*

Свет ће кад-тад остати сиромашнији за мој свет. Мој животни 
свет.

*

Ко ће сахранити планету и наш привидни свет?

*

Ван овог света све оно мрачније је, и то јесте тек оно наше не-
постојање у постојању мрачног. И време када нећемо припада-
ти чаролији животног, исто оно време пре наших рођења.

*

Гледаш. Све што видиш, припада Свету. Шта теби припада?

*

Труди се да твој сусрет са тајанственим и импресивним заго-
неткама не буде увек губитнички.

*

Јер, историју старог века дописујемо и досликавамо рукама 
уметника, не Бога.

*

Шта су слабе филозофске мисли? Оне, у којима је тек преви-
ше мисаоне маште, парабола и илузија! Заправо, то онда и 
није филозофска мисао, већ трајно узнемирење које никако не 
успева да угаси жар нашег почетног осећања!
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*

Шта је погрешна школа? Легло враџбина, чаробњаштва, праз-
новерица, порицања, гротло магије која познаје смисао ствари, 
а нарочито смисао ствари које долазе! Права школа не познаје 
смисао ствари које долазе!

*

Како умилостивити побеснеле, а оне који позивају на кајање: и 
на (по)нов(ни)  круг живота?

*

Данас световне књиге служе за оправдање незналаштву, за ба-
цање у очи мислиоцима прашине, а не светлости. Ако је тако, а 
јесте, остаје питање: ко ће мислиоцима у очи бацити нову свет-
лост? Ко, ако не Они сами?

*

У чијем кључу стоји заправо свеживотно? А неко је врата Све-
та, ипак, отворио? Ко? Не, врата света нису отворили само Бог 
и његови апостоли.

*

Непопустљивост Бога је примерна, јака, кажу они у заблуди,  и 
то јесте истина о којој су претпоставке недопустиво лабаве. 

*

Збир и целина свега које је Једно.

*

Време плови све враћајући се свом извору.

*

Много је моћних речи. Од моћне речи почетак моћнија је 
само реч крај.

*

Путници смо кроз време, само путници.

*

Свет ће трајати докле год се не заборави на његово трајање.

*
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Постојао је крај нечега и пре почетка свега.

*

Живот: трајање виђења.

*

Све је у појму саме појавности. Појавност јесте костур нашег 
Света, Свет је највећа појавност.

*

И будан сањам: велики сам Страх који се не сећа будућности.

*

Готово да је немогуће мислити ни о чему. Највећим мудраци-
ма, кажу, и то успева.

*

Нема владара над Бескрајним, као што нема ни људског бића 
без трунке душе.

*

Трунка душе, а толико моћна.

*

Не могу да замислим ништа слично Универзуму.

*

Да јесмо само тек божја бића, да ли би ико поверовао нашим 
постојањима у непостојању?

*

Вечност у свом постојању у непостојању гробница је свега жи-
вотног.

*

Прошлост је наше памћење. Памћење је наша прошлост.

*

Истински, да ли знаш значење речи Вера. Тек омађијани вером 
одговор немају.

*



52

Нико не зна колико је далеко крај Света. Тек по који загубљени 
мудрац помисли, с времена на време, да до краја Света може 
каменом мудрости да се добаци.

*

Не постоји наивна филозофија.

*

Наш и други светови нису у сродству.

*

И филозофе провоцира оно мртвило Вечности.

*

Пуна нам уста слободе, а измислили смо окове.

*

И нико се није тек онако за окове родио.

*

Душо, залуд се радујем ако ти тугујеш.

*

И нимало наивна није, знај, тек пука игра филозофским мис-
лима.

*

Тек, саморече се: стварне (су) невоље нашег времена. А када је 
тако...

*

Немогуће је угушити побуну људског духа, траје.

*

А ипак, негде, живи човек надмислилац, нада се.

*

Од целе приче о стварању света остала је тек заблуда о по-
стојању у непостојању, и Неверица.

*

Неверица, све тврђа реч.
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*

Већ, нисмо ми овде - да се не заваравамо!

* 

Јеси Сањач животног.

*

Шта ми даје за право да судим о постојању у непостојању? 
Да, зар право да судим не даје ми баш моје постојање у непо-
стојању!

*

Нема животног а изузетог од пролазности.

*

И трајала је визија безљудног космоса... 

*

... поновиће се визија безљудног космоса.

*

Удељена (визија безљудног), не из божанских, већ из наших 
мисли.

*

Чувајмо (се) речи: ни на чему.

*

Знај, Дивота неба у људској мудрости јесте мисаони драгуљ.

*

Од ничег стварај. У себи, стварај... Твоје створено јесте свет, 
(опет) изван - све је ништавило!

*

Истина о постојању само је у уму.

*

Остани мудар. Посвети живот питању на које немаш одговор.

*

И знај: ниси верник ако не разумеш да све јесте у уму.
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*

Боже, немој ни помислити да свет постоји само по твојој 
жељи.

*

Заистински се упитај: коме се молиш?

*

Рече мудрац: размишљам о чему ћу да размишљам.

*

И твоје очи остаће гробница света.

*

Памћење и заборав су као дан и ноћ: завиде једно другом.

*

Душа не умире. О, хваљена!

*

Стварање света је савршен злочин без иједног сведока.

*

Плодна мисао је истребљивач глупости.

*

Код смрти нема протекције.

*

Бог мора да зна шта је ваистинска Самоћа. Ти не мораш.

*

И да хоћеш, не можеш варати своје очи.

*

Сачини своју стварност у свом свету, али немој никада занема-
рити ни заобићи Дивоте неба!

*

Једина заповест Природе: не узимај очима друге, осим моје ча-
ролије.

*
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Умирање је одвајање од Времена.

*

Свет је разапет на крсту веровања између два Ништавила. 
Ништавила пре настанка света и Ништавила после трајања 
света.

*

Дозволи Самоћи да те ојача.

*

Саживи се са Дивотама неба! Тешко јесте, покушaј поново.

*

Замисли јато душа! Замисли, само Дивоте неба и јато душа.

*

Ослони се на мисли филозофа. Упоредо, гради своју коначну, 
велику и белу мисао.

*

Хоће ли моћи чаролија света да стане сажета у једину тачку? 
Тачку краја Света!

*

Пре нестанка света, неплодно је било Ништавило.

*

Да ли је Творчева визија света превазиђена? Ако јесте, и наша 
визија света је превазиђена.

*

Не тражи на Небу оно што имаш на Земљи.

*

Неповратно: припадамо времену које се не враћа.

*

Буђење Човека трајаће до краја света.

*

И да јесте Бог присутан у историји човечанства, човеку је 
остављено да одлучује.
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*

Живело се и без Јеванђеља.

*

Истина, тешко је и замислити бесветовно стање.

*

Успео си да живиш манастирским животом у Гомили. Шта то 
значи? Чему стремиш? Ко си ти? Јесу ли твоје мисли уисти-
ну беле мисли? Ако јесу... Али, ти си мудар, ти ништа не запи-
сујеш. Такав је манастирски живот.

*

Душе путују, својим умом (и телом) јеси Станица тек једне 
душе.

*

Пролазност је трајна, суђена, подмукла, кварна, али и спасо-
носна (чудно је то!).

*

Упитај се: које је порекло твојих мисли? Ако дођеш до тачног 
одговора, немој да очајаваш. Већ, настави са учењем, доћи ћеш 
до беле мисли која је само твоја, која је само у твом уму и о 
чијем пореклу знаћеш све!

*

Клетва: Да-бог-да неваскрсао!

*

Време не протиче у свим световима.

*

Савршена је биографија Чаролије животног и постојања у не-
постојању, друге савршене биографије нема.

*

Власник си трајања животног, види чуда: ниси власник и вре-
мена животног.

*

У власти си душе.



57

*

Душе твојих предака, где су? Сада Ти, у одговору, помињеш 
Дивоте неба! Ех, тек ето...

*

Између два ништа чаролија је нашег ништа.

*

Чувајмо реч: надир.

*

Мислећи ствараш и непокретом (чувајмо реч!).

*

Тесно: гроб.

*

Нашем свету најсроднији је свет сновиђења. Чаролија је и свет 
сновиђења.

*

Моје мисли се растварају и тек растворене постају истински 
исписани знакови који сведоче о многим стеченим сазнањима 
а која се, наравно, међусобно не искључују. Јер, обогаћена су 
новим животним уводима и моралним искушењима у којима 
ћете, и сами трагајући, приметити и много тога из сопствених 
живота. То је мој Духовник, моја мисаона легитимација у сфе-
ри вашег читалачког интересовања. Укрстионица мојих мисли 
и ваших оспоравања, или одобравања. Свеједно, ваше оспора-
вање није доказ да је мој духовни Ископник ?археолошки? уи-
стину ваљано од ваше стране истражен. А ваше одобравање? 
Оно јесте разлог мог стваралачког празниковања! Да! Као што 
су и оспоравања разлог за даље мисаоно рвање између нас. И, 
не кажите да сте према мом Духовнику равнодушни. Само то 
не!

*

Самооплођено и саморођено јесте Творац.

*

Религије су стваране због верских ратова.
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*

Ђавоља посла: И створи човек Бога по обличју своме.

*

Да би избегли себе, сви некога глуме.

*

Добар писац не учи се на туђим грешкама, само на својим.

*

Филозофија је провокативно писмо обдарених мислилаца.

*

Да ли Бог има чисту савест?

*

И ђаво је атеиста.

*

Човек је створио Бога кад је записао: И створи Бог човека по 
обличју своме.

*

Мислим, и уму не задајем проблем од онога што је сазнато већ 
од онога што је далеко од сазнатог.

*

Највећи проблем филозофије су недоречени филозофи.

*

Захвалан сам непријатељима јер су ми показали какви су ми 
пријатељи.

*

Религије постоје да бисмо веровали и у оно што не постоји.

*

Пронаћи смисао наших постојања због неизбежног непо-
стојања, то јесте сврха филозофије, све остало у њој јесу тек 
исписане умне вежбе филозофа.

*
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Успешна постмодерна проза је место сусретања књижевних 
светова писаца, доказ да сви пишемо једну књигу, јасност у 
остављању заједничког трага.

*

Кад вам се и непријатељи диве, пријатељи вам највише завиде.

*

Постоје више облика издаје, најтежи је издаја себе.

*

У религији постоје пали анђели, у филозофији пали филозофи. 
То су афористичари.

*

Умирање је потврда да су рођење и живот илузија.

*

Јеси мислилац, посвећујеш размишљања питањима на које 
тешко долазиш до одговора. Али, ти си мислилац који има од-
говоре на тешка питања и завиде ти.

*

Бог је на све мислио, само није на смисао живота.

*

О судбини знамо само да је све по њеном.

*

Најјача глад је глад за животом.

*

Свет треба да се чува слободних у којима је скупљен гнев ро-
бова.

*

Писање је вера у мисију. Писање је ужасавање, али и излуђи-
вање. Ужасавам се неуспешних и површних филозофема чији 
сам аутор, а шта ме излуђује? Када на крају рукописа остаје у 
мени трема да ли у њему јесте све оно што сам пожелео да по-
делим са читаоцима.

*
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Маштање о вечности: што смо наивнији, то смо маштовитији.

*

Сећање у непостојању, вредновање у непостојању, као да и не 
постоје. Чему онда сећање и вредновање?

*

Хладна тишина је ореол над уметницима усамљеницима. Њене 
руке су хладне, чувајте се тишине. Не дозволите да вам прсти-
ма милује врат. Ко је измислио Тишину? Када говоримо о ства-
ралачкој тишини, друга је то прича. Стваралачка тишина је не-
опходност као што је и бука мисли у филозофу стално стање. 
Њени прсти пожељно је да вас помилују по врату, пређу преко 
слепоочница. Постоји и трећа Тишина, вечна. Њени прсти ...

*

Не, ја не примећујем разлику између недогореле свеће и на-
пуштене воденице.

*

Куда време бежи? Од кога? И моје време бежи, значи постојим. 
Моје време бежи и не може да се врати. Бежати у непостојању, 
то је равно савршенству у уметности. Спознао сам шта је савр-
шенство уметности.

*

Светлост је доказ постојања Бога јер у почетку беше мрак.

*

Криза веровања настаје процесом деформације веровања.

*

Свест рађа питања и сахрањује одговоре.

*

Јеси у Покрету духова.

*

Животно је Чудо које сви крунимо.

*
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Универзум и Ти. Крик. Анђео смрти је Теби окренут леђима. 
Смех. Коме припада смех? Не, анђели се не смеју. Коме онда 
припада смех? А добро чујеш: добродошли! И смех.

*

Колевка - почетак постојања у непостојању; гроб - почетак не-
постојања у постојању.

*

Свет је стално оживљавање нашег постојања у непостојању.

*

Кажем вам, нестало је човечног у човеку, а ви верујте онима 
који не говоре истину.

*

Трагедија је (једина) у постојању постојања у непостојању.

*

Беле мисли јесу зрели плодови филозофског учења, а црних 
мисли, недозрелих плодова, много је више око њих.

*

Многи мислиоци сматрају да од велике важности јесте све оно 
што изјаве. А не виде оног црва сумње што чучи у свакој њи-
ховој изјави и чека крај провере њене снаге, па - или се повла-
чи из мисли, или ради своје. А добро се зна шта црв ради.

*

Многи се плаше да Тамо је све ништавно и вечни мрак. Напро-
тив, мудро живим све мислећи како је и тамо жива Светлост 
јер само у почетку беше Тама.

*

Вера је тачка коју чине све оно Свето и све оно Световно што 
је у нама.

*

Писац има два живота: први пре него што почне да пише.

*

Потписана књига није у власништву писца, писац је у влас-
ништву своје потписане књиге.
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*

Смисао живота је да пре умирања сазнамо шта смо (п)остали.

*

Стварати, значи желети трајност створеног.

*

Ми смо Богу и свету дали смисао; Бог и свет нама још нису.

*

Кад је стварао свет, Бог није знао да у њему чучи ђаво.

*

Ако бесмртности нема, нема ни Бога.

*

Вратићемо се себи кад изгубимо битку против сопствене тра-
диције.

*

Да ли књиге памте оне који их читају?

*

Од најгорег је све боље.

*

Захвалан сам непријатељима јер су ми показали какви су ми 
пријатељи.

*

Бог без човека не би постојао.

*

Осмрћени смо зачећем.

*

Пишем, исписаним да постојим и из Непостојања.
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Душан СТОЈКОВИЋ

О ДРХТАЈИМА СЛОВА или ПИСМО (НЕ)
ПОСТОЈАЊА

Наших афористичара има небројено много и многи 
међу њима напишу по који значајан и памтљив афоризам. Пи-
саца филозофема у нашој књижевности је толико да су мно-
го за њихово бројање и прсти једне једине руке. Одговор је са-
свим лак и више него једноставан. И писаца је много више од 
философа. Филозофема није само философски фрагмент. Она 
је нешто кудикамо више и сложеније. Многи су покушавали да 
је напишу. Добро је што је често остала да чами у пишчевој фи-
оци. Лоша филозофема је нешто скандалозно и сасвим довољ-
но (навешћу један једини, али упечатљив, пример: оне које је 
при крају живота, неспретно и банално, писао Драган М. Јере-
мић) да потпуно дискредитује свог творца.

Милан Р. Симић зна шта филозофема треба да буде, 
има најбоље међу најбољим учитељима (Ничеа и Сиорана), 
спреман je да одбаци рационалисте попут Декарта и гоми-
ле иних јер само онај ко /зна/ коме није наложено шта да мис-
ли - постоји, способан је да остане самосвојан, пажљиво ода-
бира о чему ће промислити, промишљено ефектно уобличава, 
не понавља се иако лајтмотивски разматра идеје које га, попут 
опсесивних метафора, прате - стилистички супериорно орга-
низује свој текст, једнако је близак хумору и меланхолији (дру-
гој, с разлогом, ближи), једном речју, оно је што сваки прави 
писац филозофема мора бити – филозофист (термин кујемо е 
да бисмо писца ових мини мини философских есеја одвојили 
од философа као твораца, често гломазних, философских си-
стема).

Симићеве филозофеме су изузетно кратке. Не ретко, 
своде се на једну или две реченице. Ако их је две, принцип је 
двојак: или и... и или или... или (чешћи је први модел, но ни 
други се не заборавља). Унутар њих, иако максимално кратких, 
изнутра светлуца ефектна поента. Филозофема и мора бити, 
попут сева муње или ударца грома, прави удар, мисаона стре-
ла која погађа и рањава не би ли нас навела да се с понуђеним 
сложимо, асоцијативно га разгранамо, сукобимо се, потучемо 
духом, не обесхрабримо, оснажимо, духовно окрепимо. На фи-
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лозофему одговара се властитом - иако неизговореном - фи-
лозофемом. Оне се не могу читати одједном. Узимају се на ка-
шичицу да не бисмо продубили рану непостојања која нам се 
у срцу и души гнезди или је отворили ако још увек није таква 
била. После читања филозофема ништа није онако како је било 
пре него што смо читању приступили.

Ниче и Сиоран су Симићу, истовремено, и „меланхо-
лични анђели“ и „религиозни ђаволи“, они који - свеједно да 
ли на капији (непостојећег) раја или на вратима (једнако непо-
стојећег, ако га не потражимо у себи или крај нас) пакла - дро-
бе у парампарчад оно што смо ми - склони непрекидном зава-
равању - као вечне истине узносили. И у Симићевим рукама 
је Ничеов маљ и он, једнако као и његови именовани „преци“, 
разбија овештало, ушушкано, умртвљено мирно / мртво море 
људског (не)мишљења. Како он то изводи?

Најпре нас, и постојећи непостојеће, у непостојање, као 
једини наш дом, гњура. Не само да је „постојање... настало у не-
постојању“, ми у другом живимо, а, читаво стваралаштво - које 
смо лажно бекством од непостојања замислили - сушто непо-
стојање јесте. Ма колико то парадоксално звучало, главни „ју-
нак“ Симићевих филозофема јесте само Непостојање. На нама, 
читаоцима, је онда да се одлучимо ко је онај ко их изговара, ко 
је онај ко их записује.

Симић не заборавља да врстан афористичар јесте, те би 
неке филозофеме истовремено и одлични афоризми (наравно, 
с мисаоном потком) биле: „Историја не учи нас, ми учимо њу.“; 
„Резигнирано сам религиозан.“ (прва и трећа реч отпочињу 
истим гласовима); „Боже, недопустиво често спаваш.“; „После 
Великог праска попунила се Божија празнина“; „Душе немају 
биографије.“; „Човек је сам себи и Бог и ђаво.“; „Боже, који ти је 
ђаво?“; „Убили су атеисту у мени“; „И ђаво је атеиста“.

Писац реченице оставља отвореним тротачкама. Често 
се обраћа својим читаоцима, успостављајући фиктивни дија-
лог. Не бежи од реторских питања којима динамизира „радњу“ 
филозофема. Не склања се од узвичника. Прибегава знацима 
једнакости. У овој књизи прави је врвеж интерпункцијских 
знакова. У извесном смислу, и они су њени „јунаци“. Писац 
се служи колоквијализмима (и упитним и узвичним, између 
осталих) типа: „Како то?“; „Али не!“; „Сазнаћеш!“; „Види чуда“, 
„И?“; „И знај“, „Далеко било?“ Неколике именице издваја тако 
што их исписује великим почетним словом. Кује (потенцијал-
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не) неологизме: безсветовни; загубица; надир; надмислилац; са-
моречити се; сањач; свебудуће; свенеживотни; свенепостојање; 
свестраховање. Често прибегава звучним стилским фигурама, 
посебно алитерацијама, асонанцама и анафорама. Има и уну-
трашње риме унутар реченица: „Гости смо овог Света. Сваког 
госта по један живот доста!“ Ту је и једна загонетка: „Не роди-
ло се, а бесмртно. Ништавило.“ Писац се не клони рефрена и 
лајтмотивског кружења мисли, нијансирано измењених. Сти-
же до оксиморонског: „Овде сам да ме не би било“. За кључ-
не речи-теме бира: Самоћу (од ње до Усамљености је „најду-
жи пут“); (животну) Чаролију, непостојање, душу, небо, Бога, 
анђела, ђавола, уметност. Рат воде Светлост и Тама, Бог и Ђаво, 
Постојање и Ништавило - Библија, та „књига прелепе туге“, че-
сто је пред очима пишчевим, пред очима његове душе, е да би 
се са њом полемисало. И само Непостојање своју књигу има. 
Не ретко смо та књига, њене странице, управо ми који смо се 
њеном ишчитавању посветили.

Када Симић шише о времену заузима међупозицију: ону 
која се находи између дубокоумних промишљања Мартина 
Хајдегера и, не мање дубоких, но сновиделним прожетих, опа-
ски Хорхе Луиса Борхеса, постајући хајдегеријански борхесо-
вац илити борхесовски хајдегеровац. Под једним јединим усло-
вом: да такво чудо уопште постоји.

Ево неколиких антологијских филозофема Симићевих 
из којих еманира суштаствена мисао: „Ништа нема смисао. 
Ништа је у самом смислу“; „Научио сам да ћутим када гово-
рим“; „Смрт би постојала и да нема живота“; „Осмрћени смо 
зачећем“; „Нестварно је постојање, непостојање је стварно“; 
„И јесмо тек Ништа у величанственом свом трајању“; „Само 
Ништавилу досуђено је вечито трајање“; „Не плашимо се смр-
ти, упознали смо је пре својих рођења“. Писац пристиже и до 
оксиморона: „Лудило је само једна од многобројних варијација 
мудрости“; „ ... постојим и из Непостојања“. Прикривено цити-
ра многе мислиоце и песнике. На пример, Павезеа: „Знам: доћи 
ће смрт и `имаће` тешке речи!“

Писац не заборавља ни да је као песник у књижевност 
упловио. Неколике синтагме и песничке слике могле би лако, 
због њихове метафорике и симболичности, и у песмама да се 
нађу: „Незајажљива је утроба Смрти...“, „ ... пишем а дрхте слова“; 
„А онда се душа врати свом гнезду!“; „И твоје очи остаће гробни-
ца света!“; „време слепих дана“, „ноћ свог бића“; „јато душа“.
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Неколике филозофеме су праве мини-приче. Има их и 
поетичких: „Нема писања без читања“; „Стваралаштво је непо-
стојање. Стварам(о) непостојање!“;„Пишем, исписаним да по-
стојим и из Непостојања“; писац је „Божији писмоноша“.

Наш писац је мајстор нијансе. Онакав какав је, по Ни-
коли Милошевићу, био Паскал. Његове горке и дубоке мис-
ли, једнако као и Сиоранове, парадоксално, јесу оптимистич-
не. Док их ишчитавамо ако и плачемо, плачемо од среће. Ма-
кар и стога што нас у непостојању које јесмо и један једини 
тренут има. Симић је - признаје то и сам – „филозоф по лич-
ној потреби“. Није човек Гомиле. Философија јесте „провока-
тивно писмо обдарених мислилаца“, односно „пут у свестра-
ховање од (са)знања!“ Мудрост је, по Симићу, ослобађање од 
„непотребног (са)знања“. Да би се то извело, потребно је најпре 
бити на самом извору свеколиког (са)знања, а потом и бити до-
вољан мудар па знати које је (са)знање непотребно е да бисмо 
га се лишили сасвим. Такву зрелу мудрост Симић - ван свакога 
спора - поседује. Њен плод његове су филозофеме.
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НАПОМЕНА УРЕДНИКА

Мишљења сам да се од друге половине ХХ века, до да-
нас, тридесетих година трећег миленијума, у нашем друштву 
“врти иста плоча  друштвено корисног грозда”, који зарад 
сопственог егоизма и конформизма,  издаје најплеменитија 
стремљења за Истином. Ти свакако, неокомунистички би-
рократски чиновници у књижевности безрезервно “верују и 
устоличавају владавину и моћ вампира”. А ваља им рећи, да се 
композиција тзв. самоуправног захукталог воза одавно расту-
рила и да су се вагони у треску преврнули и слупали, а сама  
“локомотива комунистичке револуције” доживела је фијаско. 
Другови и другарице, ви можете да носите маске на лицу, и 
да се правите “Тоше заваљене у фотељи топлог дома”, што да 
не? Али, то да је у нашем “килавом друштву” изостала озбиљ-
на расправа о друштвеној стварности коју смо живели - оном 
двосеклом дрчном “тоталитарном удаву” спремном сваког часа 
на свакакве ујдурме, до најприземнијег омаловажавања и ис-
кључивања појединаца из јавног живота, чим се одваже да 
мисле својом главом о литератури, о култури, о наметнутом 
вредновању и нужном превредновању, свакако једне брижљи-
во успостављане “накриво насађене пирамиде”, диктиране од 
стране “идеолошких сакалуда” - “београдских столовача” “еми-
ненција Лале – Миле”, “пантљика братство јединственог оло-
ша”. Ваш учинак је сурово очигледан, и то се сад види!  Да ли 
је било мученика добре наде од ауторитета, са усправном кич-
мом? Било их је. И то су данас, ако ми је допуштено да тако ка-
жем, свеци нашег посрнулог еснафа: српске књижевности. Има 
дакле примера, који су одбили да сагну главу.  Један? Двоје? Не-
колицина?  Ти, куражни ренесансни духови данашњице.

Процес превредновања је незаустављив, ма шта прича-
ли “тетовирани духови” иза бусија својих предикаоница. И то 
се, тамо-амо, макар и спорадично већ види, у нашем књижев-
ном животу, Богу хвала. Тешке ледене санте неумитно се топе 
и нестају пред нашим очима. Као уредник часописа и Едиције 
Браничево, настојао сам да отчепим гвоздену цев српске књи-
жевне стварности на страницама часописа Браничево, те и у 
библиотекама Едиције Браничево, објављујући многобројне 
ауторе, различитих генерација, израза, поетика, ауторе са по-
себним осећањем за вредновање, покушавајући да прекинем 
бетонску армирану плочу епохе идеолошког “једноличног му-
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кања” већине. Многима  се није допало моје настојање за дру-
гачијим избором пута ка будућности. “Многописци” су уи-
стину имали шта да бране. То разумем! Веровао сам, и веро-
ваћу док имам снаге, да су разговори, дијалог, умеће да се разу-
ме различитост, преко потребни нашем напаћеном књижевном 
духу, неопходни пре и после свега и нашој малој да се не лаже-
мо књижевности, и по искуству  “партијског рабоша” трагич-
ној култури. 

Да учествују у једном овако значајном подухвату били 
су позвани скоро сви, који су у српској култури важили за иха-
ха... И Леви и Десни, и Горњи и Доњи. И? Коме је стало до име-
на, нека прелиста објављене бројеве часописа Браничева од 
2008 – 2013, године например, тамо су побројана Њихова име-
на. И теме часописа које су нуђене за могуће размишљање. Ви-
деће свако од Вас ко хоће да види, ко се одазвао позиву. Ве-
рујем  да је „мисија“ успела. Санте леда се већ топе. Дугујем за-
хвалност свакоме ко се није одазвао позиву.

На известан начин, ови редови, служе и чињеници, да 
сам у историји часописа Браничево, досад био у три наврата 
Уредник. У два наврата смењен сам са места Уредника по нало-
гу “Политичке тврђаве” и “ситних духова” које је жуљала, дру-
гост и разумевање наше књижевности мимо октроисаног ша-
блона. Садашњи мандат спроводим – не по својој вољи, колико 
по узусу времена. Али нисам се отуђио од одговорности да са-
дашњи часопис остане препознатљив – да избегне судбину “ус-
кршњег јајета” тужне српске периодике!

Напослетку, овај број часописа Браничево је заправо 
последњи број који као “непокорни” Уредник уређујем. Моја на-
стојања се тиме исцрпљују. Омогућио сам да се чују, и “књи-
жевни пријатељи, и књижевни непријатељи”. Наше мало брат-
ство Истине. Евентуалне полемике, реаговања, дијалози, који 
су изостали, а могли су да се догоде, од овог броја мораће да 
пронађу место за такву работу, на другом месту. Код другог 
Уредника. Или не дај Боже на суду! Ја знам да неизоставно сви-
ма нама, нашим делима, настојањима, нашем моралу, људско-
сти суди време. Кажем: нека тако буде. То је то!*

05.07.2022                                                                Ур. 
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* Уместо речи опроштаја са читаоцима, у ова - већ видите 
каква (не)времена – препорука да пажљиво прочитате текст Оснива-
ча „Браничева“ и уредника, покојног Војислава Живковића. Вредан је 
памћења, лековит и занимљив из више углова. Биће  запамћен, као и 
сам уредник – Оснивач. Таква сећања  која оживљују преко потребан 
књижевни живот и деловање изван престоница и метропола у ва-
рошима и градовима наше земље продубљују и отварају канале или 
вентиле неописаног душевног затвора, Уредници који су дошли по-
сле Живковића, биће упамћени  не по томе колико су  се држали  не-
писаних правила  провинцијских књижевних ћепенака, већ по томе 
колико су успевали да следе Оснивача у омасовљењу читалаца и ла-
ганог изласка на брисани простор, не само једног великог књижевног 
окружија, већ и много шире... Или ће бити заборављени, већ после 
неколико деценија, са разлога о којима се данас још увек ћути...
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У објављеном часопису Браничево, 3–6/2022, Јун – Децембар, 
2022. године, поткрала се грешка. Тај број 3-6/2022, треба да буде озна- 
чен: Јун – Октобар, 2022.

Ур.
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