
ЛЕТО БЕЗ БРИГЕ, ПРОВЕДИ КРАЈ КЊИГЕ 

СТРАНИЦЕ МОЈЕ НЕКА БУДУ И СТРАНИЦЕ ТВОЈЕ 

 

 

             Лето ретко које младо биће асоцира на књигу. Уосталом, зашто би? 

После дугог,мучног периода године у ком му се ум укалупљује, 

пубертетлија коначно добија слободу да организује дане како жели , да 

поново доживљава свет из прве руке, непосредно, коначно, да буде 

распуштен. У том узаврелом, згуснутом распореду мало ко чита било 

какву литературу. Понајмање класике. Сада већ минулог, јулског дана 

један друг ми рече: ,, Што толико читаш, ионако то ништа нема везе са 

стварним животом.''  

             ,,То'' је изгледа, обухватило целокупну литерарну баштину.  Осетио 

сам сажаљење, али не са висине, не надмено. Покушао сам да уђем у 

његову кожу, и схватио да ту одбојност с једне стране узрокује привидна 

дистанца књижевних великана од наших младих, брзих живота још увек 

распетих између баршунасте стварности и неизвесне будућности, 

сањарења и стварности. С друге стране, свеопшта доступност 

објављивања деградирала је тежину написане речи,а на цени нису 

литерарни светионици интелектуалног прегнућа, већ ,,шокантни'' наслови 

који опогањују довољно радознале и јоњ мање гадљиве на такву 

литературу. Како убедити било кога ко се није сусрео са истинским 

великанима у сврсисходност читања када рекорде проданости обара 

,,Љубав у доба кокаина"? Легитимно је бојкотовати читање ако 

алтернативу представља ментално загађење. 

                Постоји, међутим, и друга могућност. Пошто смо показали колико 

су двери класичне литературе затворене неупућеним, а лепе речи 

жељним душама, ево како се могу полако отшкринути. За почетак, треба 

тежити ауторима са којима се можемо саживети, који могу продрети у 

наше време. То су они писци који имају способност осветљавања наше 

душе попут изломљеног огледала. Штиво пристојних, поучних 

савременика не мора бити лишено хумора, али нису ретки ни намћори 

који су прирасли срцу читалаштва. Свако треба од ризнице светске 

баштине узети оно што осветљава управо његову душу, а пошто је то 

дубоко индивидуална ствар, не могу изводити опште препоруке. Могу 



само навести како су ми поједини наслови помогли у откривању начина 

живљења који стреми духовним врховима, до којих се долази неутабаном 

стазом коју свако за себе проналази. 

                 Почетком лета прочитао сам ,,Кодекс соларног реда'' Драгоша 

Калајића.,,Кодекс соларног реда'' је дословно типик начињен људима 

уморним од живљења живота усмераваног задовољењем животињског у 

нама, то је, истовремено, и врли уџбеник храбрости и 

џентлменства:,,Мисли и делај неусловљив од претњи пораза или обећања 

победе. Нема победе вредније од верности себи у поразу, нити има већег 

пораза од издајства себе због победе.'' 

Сам аутор ове књиге-смернице наводи да је он само записивач 

свевремених водвиља којих су се, свесно или не, држали најквалитетнији 

списатељи, наравно, они који су писали својим животним примером.  Још 

једно упечатљиво дело истоименог аутора носи назив ,,Упориште''. 

Упориште обилује примерима, према аутору, успешног отпора 

обешчашћењу људског. Поглавље које ме је лично дотакло носи 

индикативан назив ,,Борилиште у Гимназији'' и оно слави управо 

баштињење личног духовног интегритета, несводљивог у раван са 

пролазним. Циљ је одгајање од најранијих година човека загледаног у 

Апсолут. ,,Пред питањем „одакле долазиш, куда идеш?” – правилан 

одговор гласи: „Долазим са звезданих путева и идем ка звезданим 

путевима.” Свуда и у сваком тренутку буди при знању да долазиш из 

далека и да далеко идеш: ти долазиш из пра-историје и идеш ка над-

историји.''  

              Још један бонвиван који је био будан када је свет жмурио пред 

неправдама био је Даг Хамаршелд, шведски дипломата, напослетку и 

генерални секретар Уједињених Нација. Хамаршелд припада оним 

великанима који су своје дело исписали животним примером. Његова 

књига духовних трагања, ,,Путокази'' откривена је случајно, тек после 

његове погибије. Ипак, продуховљеност харизматичног дипломате могла 

се назрети 1957., када је у згради Уједињених  Нација по његовим 

инструкцијама изграђена ,,Соба за медитацију'' намењена повлачењу у 

себе на месту које је тако ужурбано, а где је истовремено смиреност 

најпотребнија.,,Немојте тражити смрт, сама ће вас пронаћи. Тражите 

животни пут који ће смрт учинити испуњењем мисије.'' Као код Цицерона, 

via activa и via contemplativa за њега не постоје одвојено, не, већ се 



наслањају једно на друго.То се огледа у његовој мисли ,,Наш пут ка 

постизању мира мора почети у нама самима. Изградити свет без 

страховлада подразумева да смо сами неустрашиви, устројити свет правде 

подразумева да смо и сами праведни. Њега су у младости шкропиле идеје 

Мајстора Екхарта, Хуана де ла Круза и Томаса Кемписа. Средњовековни 

хришћански мистици достојног наследника су нашли у овом фотографу, 

љубитељу сликарства, дописном члану Шведске академије, алпинисти. 

Тајна његове политичке промућурности лежала је у радној етици. 

Обилазио би кризна жаришта и слушао,слушао. Био је познат по 

неисхитреним одлукама, која су тражила дугорочна решења. Такав, 

интегралан човек, спој активисте и духовног смислотражитеља није 

одговарао ни Москви ни Вашингтону, но то није тема. Читањем ,,Путоказа'' 

уверио сам се да га је управо оно калајићевско делање ,,неусловљено 

претњом пораза нити обећањем победе'' винуло у звезде светске 

дипломатије.  

,,Што пажљивије слушаш гласове унутар себе, боље ћеш разумети оне у 

спољашњој околини'' мисао је која најверније осликава његову 

вишеслојност. 

             Човек који је идеју интегралног човека највише пренео на раван 

свакодневног живота засигурно је Стивен Кави. Амерички психолог, један 

од најпродаванијих у протеклом веку , запао ми је за оком књигом ,,Трећа 

алтернатива''. Никада нећу заборавити датум када сам је купио, 28.8.2012. 

Од тада јој се враћам сваки пут када наилазим на наизглед неразмрсиве 

међуљудске размирице. Сам наслов, ,,Трећа алтернатива'' указује на 

могућност превазилажења учесталих конфликата. Како то постићи? 

Променом парадигме. У савременом свету, у ком се руше економски и 

технолошки зидови, непремостиви остају једино они у самим људима. 

Склони смо поједностављивању у комплексним ситуацијама, а виђења 

увек сводимо на бинарна: мој тим против твог, у ком сам ја увек добар 

момак, у праву, и тако даље... Уместо тога могли бисмо пружити 

психолошки кисеоник другој страни, што никако не значи одустати од свог 

мишљења. Сам кључ, међутим, лежи у надградњи разумевања, 

УВАЖАВАЊУ туђе позиције. Када је друга страна уверена да се њен глас 

чуо, пријемчивија је за сарадњу. Идеална синтеза ових особина оличена је 

управо у Дагу Хамаршелду. Логичан продужетак оваквог размишљања, 

под условом да је обостран, јесте потрага за новом, обострано корисном, 

трећом алтернативом. 



          Саслушати некога емпатично није само предуслов стицања 

широкогрудих погледа на свет већ  и самоостваривања,и , што је 

најважније, развијања искрених пријатељстава. То су ми летос показали, 

свако на себи својствен начин, један сликар, један дипломата и један 

психолог. Могло би се дискутовати је ли читање ради читања сврсисходно, 

али мојим вршњацима засигурно није привлачно. Зато предлажем 

стрпљиво отшкринуће врата књизи, баш онако како доликује навици која 

треба да постане укорењена. Опуштено, необавезно, преко лета, у 

дремљивој доколици. Ја сам књизи дао шансу. Ко је следећи? 
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