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Пред и сто ри ја Хо ме ро ве Или ја де упу ћу је нас на мит, пре ма 

ко ме је Тро јан ски рат за по чео због ле по те, а по вод је би ла 

„ја бу ка раз до ра“. На свад бу бо ги ње Те ти де по зва не су све 

бо ги ње из у зев бо ги ње сва ђе, Ери де. Да би се осве ти ла, она 

ме ђу њих ба ци ја бу ку на ко јој је на пи са но „нај леп шој“. И, 

ра зу мљи во, до ла зи до спо ра, јер се бе су нај леп шом сма тра-

ле три бо ги ње – Афро ди та, Ате на и Хе ра. Пре су дио је тро-

јан ски ју нак, Па рис, а од лу чио је да нај леп ша бу де Афро ди-

та, јер му је ова зауз врат, као по клон, обе ћа ла ле пу Је ле ну, 

же ну кра ља Ме не ла ја. Па рис је уз по моћ Афро ди те украо 

ле пу Је ле ну, то је ра ср ди ло Гр ке и због то га су по же ле ли да 

се осве те Тро јан ци ма. Та ко до ла зи до ра та.

По јам ле по те и иде ал ле по те ме ња ли су се кроз ве ко ве, 
али од нос пре ма ле по ти го то во да је увек био не про ме-
њен – од ан тич ких вре ме на до да нас. За што?

За то што је ле по та ре дак при род ни дар – баш као што не ко 

има ди ван глас, па опе ра као вид умет но сти ни ка да не ће 

про па сти све док се ра ђа ју љу ди са пре див ним гла со ви ма. 

Ле по та је из у зет но рет ка по ја ва, и за то увек из но ва иза зи ва 

ди вље ње. Тач но је да су се ме ри ла ле по те ме ња ла па је не-

где де бе ло ле по, па small is beautiful (ма ло је ле по), и та ко да-

ље, али ле по та је рет ка и за то је сте це ње на.

Да ли је чо ве ку при јат но у при су ству ле по те?

О ЛЕ ПО ТИ
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 Да! Је сте! Ма да, не увек! Есте та ко ји гле да ле пу осо бу има 

естет ски до жи вљај као ка да гле да ле пу сли ку, гра ђе ви ну, 

не ки ле по ди зај ни ран пред мет. Ме ђу тим, ле по та мо же да 

бу де и од бој на ако из ну тра зра чи не ком над моћ но шћу на 

не при ја тан на чин, а то се до га ђа. Не ке осо бе, по не кад све-

сне сво је ле по те и екс клу зив но сти, де лу ју по ма ло од бој но, 

над ме но, та ко да се љу ди по кат кад не при јат но осе ћа ју у 

при су ству та квих осо ба. Да кле, до бро та је, чи ни ми се, оно 

што чи ни уго ђај чо ве ку.

Че сто се чу је ре че ни ца: „Ни је ва жна фи зич ка ле по та већ 
оно што чо век но си у се би“. Да ли је то уисти ну та ко? 
Ни је ли то не ка вр ста од брам бе ног ме ха ни зма.

То је сте за оне ко ји не ма ју фи зич ку ле по ту си гур но не ка 

уте шна ре че ни ца. Ме ђу тим, сва ко од нас ко ји је имао мно-

го су сре та са ра зним осо ба ма, па и ле пим, иако су оне рет-

ке, вр ло до бро зна да мо же да на пра ви раз ли ку из ме ђу ста-

тич ке и ди на мич ке ле по те. Ста тич ка ле по та је на при мер 

она ка да на објек ту ви ди те склад не цр те ли ца, и то од го ва-

ра не ком ва шем уку су, али кад та осо ба про го во ри, кад ви-

ди те ње ну ми ми ку, и чу је те бо ју гла са... она мо же стра шно 

да из гу би на ква ли те ту. По сто ји и ди на мич ка ле по та – ле-

по та ди ја ло га, оп ште ња, по гле да. Рецимо, ни је исто „по-

глед“ што и „очи“, јер не ко мо же да има ле пе очи али не и 

леп по глед. Очи су јед но, а по глед не што са свим дру го. Ди-

на мич ка ле по та је оно што се зо ве шарм.

Да ли ле по та мо же да за у ста ви агре си ју?

На не ки на чин ми слим да мо же, бу ду ћи да чо век че сто 

оста је за ди вљен пред ле по том. Али, не увек! Ја сам склон, 

ипак, да ка жем, да агре си ју за у ста вља до бро та и пле ме ни-

тост. Агре си ју за у ста вља и скром ност. Ре као сам да ле пе 
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осо бе че сто ни су скром не, и као та кве оне мо гу пре да иза-

зо ву не го да за у ста ве агре си ју. Ле по та мо же, чак, отво ре но 

да иза зи ва агре си ју. Ако не ка же на но си ле по ту у јед ној ми-

ни-сук њи, он да она на во ди на ерот ску агре сив ност, за раз-

ли ку од не ке дру ге ко ја ту ле по ту но си у ду гој сук њи, јер та-

да, са том ду гом сук њом, она углав ном иза зи ва по што ва ње. 

А по што ва ње за у ста вља агре си ју.

Да се за у ста ви мо са да код осо бе ко ја је сте ле па. Да ли је 
њој ла ко да но си ту сво ју ле по ту?

То ни је увек јед но став но, бу ду ћи да ле по та код пу бли ке 

иза зи ва раз ли чи та ре а го ва ња. Та ко се че сто ја вља за вист 

дру гих љу ди, а ле пој осо би то си гур но ства ра не при јат-

но сти. Ме ђу тим, исти на је да се са ле по том бр же за вр ша ва-

ју по сло ви. То су, уоста лом, по ка за ла мно го број на ис тра-

жи ва ња, и ни је слу чај но што се тра жи да се, на при мер, 

гар де ро ба при ме ри по слу. Прак са је по ка за ла да онај ко ји 

је при стој но об у чен, а и то је део ле по те, лак ше оба вља по-

сло ве. Good-looking men (чо век при јат не спо ља шно сти) је 

сву да по же љан, зна чи по же љан је ге не рал но леп из глед: 

не са мо ле пе цр те ли ца, већ и ле по оде ва ње и склад но по-

на ша ње.

Ја се још јед ном вра ћам на ону осо бу ко ја но си ле по ту. Да 
ли она мо же на мен тал ном пла ну да има про бле ме, по го-
то во ако ни је до ра сла то ме да но си сво ју ле по ту?

Но си ти ле по ту ни је јед но став но. Ту са да до ла зи мо до оног 

по ре ђе ња па ме ти и ле по те. Ја ми слим да осо бе ко је ле по-

том ла ко по сти жу ре зул та те ма ње ра де на свом обра зо ва њу 

и про ши ри ва њу ду хов них вред но сти. И та да, „за хва љу ју ћи 

ле по ти“, мо гу да се па си ви зи ра ју. То ни је до бро. С јед не 

стра не гле да но, њи ма је сте у мно го че му лак ше у жи во ту, 
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али с дру ге стра не, не ра де ћи на се би, оне ду хов но оси ро ма-

шу ју. Ка да пра ви мо то упо ре ђе ње с по чет ка, ва ља ре ћи да је 

за сре ћу, ипак, по треб но склад но ду хов но ста ње. За до жи-

вљај сре ће нај ва жни је је да бу де мо у рав но те жи са ми са со-

бом. Уоста лом сви зна мо, да је ле по та про ла зна, то се че сто 

и ис ти че, ма да ја обич но до да јем: „Је сте, ле по та је про ла зна 

а ру жно ћа је веч на“. Али, на стра ну ша ла, ле по та је сте про-

ла зна, али ду хов ни ква ли те ти су веч ни. Ако из осо бе зра чи 

ди на мич ка, ду хов на ле по та, то је трај но, и ни ка кав зуб вре-

ме на то не ће на ру ши ти, На про тив, та ле по та с го ди на ма ће 

са мо ра сти.

Ко ли ко је из глед би тан за пси хич ку ста бил ност чо ве ка – 
да он бу де за до во љан са со бом кад се по гле да у огле да лу?

Ми слим да је из глед зна ча јан. Да нас жи ви мо у све ту ка да 

су ле по та, мла дост и здра вље вр хун ске вред но сти. Жи ви мо 

у све ту ви зу ел них ме ди ја и они нас на го не да раз ми шља мо 

о свом ли ку. Ја во лим да ка жем: „Не мој те да се ва га те на ва-

ги већ пред огле да лом.“ Зна чи, кад се чо век по гле да у огле-

да лу тач но мо же да уста но ви да ли је на ње го вом те лу све 

склад но, и шта би мо гао да ко ри гу је ра зним ве жба ма, она-

ко ка ко он то же ли. И опет, ва жно је би ти у рав но те жи сам 

са со бом. Бит но је осе ти ти ше му сво га те ла. То је ја ко ва жно! 

Ми чак има мо јед ну вр сту те ра пи је, body, ко ја по ма же чо ве-

ку да бу де у кон так ту, и то пр во са сво јим те лом, а то ће му 

олак ша ти да бу де и у кон так ту с те лом дру го га би ћа, бу ду-

ћи да се са вре ме ни чо век, не рет ко, ужа са ва и са мог до ди ра 

ту ђег те ла, и због то га има из ра же не пси хо со мат ске про-

бле ме. Вр ло је бит но да чо век бу де у ин тен зив ном кон так-

ту са сво јим те лом и да бу де си гу ран у сво је те ло.

Да ли је ле по та ва жни ја за му шкар ца или же ну?
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На рав но да је ва жни ја за же ну, за то што се тра ди ци о нал но 

сма тра да је же на леп ши пол. Ме ђу тим, ја твр дим да је му-

шка рац леп ши, а же на ја чи пол. До ка за но је да же на жи ви 

ду же, и са мим тим би о ло шки је ја ча. Му шкар ци су у дру гој 

по ло ви ни жи во та, чи ни ми се, леп ши пол, а уоста лом то 

сам и уочио у вре ме док сам ра дио као ин тер ни ста. Пре гле-

да ју ћи же не и му шкар це у по зним го ди на ма, до шао сам до 

за кључ ка да су му шкар ци очу ва ни ји од же на, јер су њи хо-

ва ко жа и те ло очу ва ни ји. И уисти ну, ве ћи је естет ски до жи-

вљај по гле да ти та да му шко не го жен ско те ло. Па жи вот 

тра је не ких осам де сет го ди на, у про се ку. Он да, од 15–45 го-

ди на же на за и ста је сте леп ша, али пре ко 45 го ди на у естет-

ском по гле ду, све је на стра ни му шкар ца.

Мо ли мо вас да про ко мен та ри ше те че сто упо тре бља ва-
ну син таг му – „стра шно ле по“. Под се ћам вас и на ре чи 
До сто јев ског, ко ји кроз уста јед ног од Ка ра ма зо вих збо ри: 
„Ле по та, то је стра шно ужа сна ствар. То се ђа во с Бо гом 
бо ри, а бој но по ље је људ ско ср це.“ Мо же ли ле по та да до-
не се и тра ге ди ју?

На рав но, ле по та мо же да бу де ве о ма коб на за оно га ко не 

уме да је но си, по го то во кад се ле по та удру жи са па ме ћу. Та-

да, то је ве ли ка не сре ћа, не са мо за ту осо бу, већ и за ње ног 

парт не ра. Не сре ћа у ин тим ном, љу бав ном, парт нер ском 

од но су. Ја сам имао при ли ку да се у то уве рим. Уоста лом, 

сви зна мо за ком би на ци ју Ар ту ра Ми ле ра и Мер лин Мон-

ро. Та да се за њи хо во за јед ни штво го во ри ло да па мет тра-

жи ле по ту. О че му се ту ра ди? Нар ци зам је мак си мал но из-

ра жен код осо бе ко ја је и ле па и па мет на, јер су оба бож ји 

дар. Ме ђу тим, та ква осо ба рет ко мо же да про на ђе успе-

шног парт не ра. Парт нер јој је не сре ћан, јер има пред о се ћај 

да ће је кад-тад из гу би ти, не мо же да па ри ра та квој осо би, 

и она је он да обич но не срећ на у свом ин тим ном жи во ту.
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 Ту не сре ћу она по врат но пре но си на парт не ра, ко ји је 

љу бо мо ран и пун за ви сти, та ко да и та ква осо ба че сто не ма 

сре ће у ин тим ном жи во ту. А и то је већ тра ге ди ја, да не го-

во ри мо о оним ве ћим, на ста лим као по сле ди ца ду гих или 

ја ких ин тим них не за до вољ ста ва.

Не ма ни чег чуд ног и за то ка же мо, да је при род но кад ле-
по та при ву че чо ве ка: ле по та дру ге осо бе – истог или 
раз ли чи тог по ла – ле по та при ро де, ле по та ду ха, ле по та 
не ког ар хи тек тон ског зда ња... Али, да ли је при род но да 
ле по та под стак не не жна, љу бав на осе ћа ња код осо ба 
истог по ла?

Ми слим да то, ге не рал но, ни је при род но, за то што је иде ја 

о не нор мал но сти то га ја ча. Зна чи по тре ба да се бу де нор-

ма лан је сте ја ча од естет ског под сти ца ја, ко ји би слу чај но 

мо гао да по при ми еле мен те еро ти ке и не жно сти. Ја мо гу у 

пр вом им пулс ном та ла су да кон ста ту јем да је не ки му шка-

рац зго дан, али ту је тач ка. То је ауто мат ски про цес и ту не-

ма дво у мље ња. Ме ђу тим, си гур но је да по сто је осо бе са 

при та је ним хо мо сек су ал ним им пул си ма и пре ма ста ти-

стич ким по да ци ма тај про цент кре ће се око 10%, ка ко у ко-

јој кул ту ри, и ве ру јем да ће се на то ме и за др жа ти. Ина че, у 

сра змер но ма лом про цен ту, од 2–3%, љу ди су из ра зи ти хо-

мо сек су ал ци.

Да ли те осо бе тре ба отво ре но да ис по ља ва ју сво ју хо-
мо сек су ал ност?

Не, из про стог раз ло га што се хо мо сек су ал ност не до жи-

вља ва уоби ча је но. На при мер, кад тре ба да при ми мо у рад-

ни од нос не ког за ко га зна мо да је хо мо сек су а лац или ле-

збиј ка, при ме ћу је мо да они он да има ју коч ни це, да их то 

мо би ли ше да се отво ре но ула гу ју, да су опре зни ји, на од сто-

ја њу, јер и са ми зна ју да њи хо во по на ша ње ни је уоби ча је но 
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и да је не нор мал но за ве ћи ну љу ди. Они због то га во ле да 

има ју сво је клу бо ве где се оку пља ју, јер зна ју да ту не ће на-

и ћи на про бле ма тич но оп ште ње. 

Да ли су хо мо сек су ал ци нор мал не осо бе?

Исто је као да ме пи та те, да ли је чо век са ви си ном од два 

ме тра и два де сет сан ти ме та ра нор ма лан. Тај раст је из ван 

про се ка, што зна чи да је не у о би ча јен, али не ра ди се о па то-

ло ги ји. Ја сам при хва тио при ступ Аме рич ког пси хи ја триј-

ског удру же ња ко је је 1973. го ди не, са 58% гла со ва, из гла са-

ло да хо мо сек су ал ност ни је бо лест већ под вр ста ис по ља ва-

ња људ ске сек су ал но сти. Али ако по ђе мо од по став ке, да је 

су шти на сек су ал но сти у раз мно жа ва њу људ ске вр сте, а по-

што у хо мо сек су ал но сти не ма по том ства, то он да про из и-

ла зи да она је сте не нор мал на. По ме ну та пре су да у Аме ри-

ци до не та је под ја ким ути ца јем „геј по кре та“, и од та да цео 

свет при хва та да хо мо сек су ал ност ни је бо лест. 

А у оста лим обла сти ма де ла ња, да ли су они исти са ве-
ћи ном љу ди? 

Ап со лут но исти. Има ју и ин те лек ту ал не, и емо тив не осо-

би не…

Да ли хо мо сек су ал ци га је мр жњу пре ма осо ба ма су прот-
ног по ла?

Има ра зних ва ри ја ци ја. Али, углав ном, ту се ра ди о стра ху, 

а Фројд је раз вио те зу, да је су шти на хо мо сек су ал но сти ка-

стра ци о ни страх, и да је же на би ће ко је мо же му шкар ца да 

ка стри ра. Због то га се они пла ше же на, али са мо као по тен-

ци јал них сек су ал них обје ка та, док у свим дру гим окол но-

сти ма ра до при хва та ју же не, дру же се са же на ма и има ју 

мно го број на при ја тељ ства.
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JОВАН

СТРИ КО ВИЋ



Две нај ве ће свет ске ди ле ме је су (1) Ха мле то ва, „Би ти или 
не би ти!“ и (2) вла ди ке Да ни ла, „Не ка бу де што би ти не 
мо же!“ За што су то две нај ве ће пла не тар не ди ле ме?

Јед на од две нај ве ће пла не тар не ди ле ме у свет ској ли те ра-

ту ри, не са мо по мом ми шље њу већ и пре ма схва та њу во де-

ћих свет ских књи жев них кри ти ча ра, је сте Ха мле то ва, ко ја 

је ушла, као па ра диг ма нео д луч но сти у мен тал ном скло пу 

лич но сти, у уџ бе ни ке пси хо ло ги је и пси хи ја три је, али и у 

сва ко днев ни је зик гло бал не ко му ни ка ци је. Ди ле ма вла ди-

ке Да ни ла рав на је Ха мле то вој ди ле ми, ма да за њу не зна 

мно го све та.

Ра зу мљи во, зна онај део где је Ње го шев „Гор ски ви је нац“ 
пре ве ден. За што су ове две ди ле ме ве ли ке?

За то што су та ко ве што ис пи са не ру ком њи хо вих ства ра ла-

ца, да пре ва зи ла зе спо соб но сти на уч ни ка да до кра ја ар ти-

ку ли шу по ре кло тих ди ле ма и мо гућ ност раз ре ше ња соп-

стве них кон флик та у ко је су за па ле ове две лич но сти. Ди-

ле ма Ха мле то ва је Шек спи ро ва при ча, то је ин фор ма ци ја 

из дру ге ру ке. Нео спор но она пред ња чи на вр ху свет ске ли-

те рал не сце не, као јед но ве ли ко пе снич ко, за пра во фи ло-

зоф ско до стиг ну ће, док је Ње го ше ва ди ле ма, од но сно ди-

ле ма вла ди ке Да ни ла – али је ја иден ти фи ку јем као пе сни-

ко ву – у ства ри од го вор ност за је дан ко лек ти ви тет. То је 

ствар ност пре то че на у при чу. То је ствар ност што по не кад 
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на ди ла зи и соп стве ну ствар ност ко јој пе сник при па да. Да-

кле, ма е страл ност у то ме је – да на ди ла зи ре ал ност.

А чи је је ди ле ма ве ћа?

Ја сам на јед ној про мо ци ји те две ди ле ме, где су би ла за сту-

пље на зна чај на име на свет ске ли те ра ту ре, ре као да је Да-

ни ло ва ди ле ма ве ћа. Ре ћи да је ве ћа је ла ко, али пот кре пи-

ти због че га је ве ћа, ни је баш једноставно. На рав но, сва ко мо-

же да ка же да је Да ни ло ва ди ле ма ве ћа или да је Ха мле то ва 

ди ле ма ве ћа, али ве шти на је ка ко ко опи су је јед ну од но сно 

дру гу ди ле му. То не мо же на кан та ру на уч но да се од ме ри, 

као што то по ку ша ва ју не ки по зи ти ви стич ки ори јен ти са-

ни на уч ни ци, услов но ка жем на уч ни ци, јер пра во да вам 

ка жем, за име на не ких ко ји су о томе го во ри ли ни сам ни 

чуо. Ве шти на се са сто ји у то ме, ко ли ко ко опи сно мо же да 

бу де убе дљив у об ја шња ва њу те две ди ле ме. Ина че, по зи-

тив на на у ка –  пси хо а на ли за, пси хо кри ти ка – ни је у мо гућ-

но сти да то тач но из ва га, да тач но из ме ри. Зна чи, ако сам ја 

вешт да у свом опи сном де лу ис ка жем да је Да ни ло ва ди ле-

ма ве ћа од Ха мле то ве, он да је то мо ја ве шти на, а још је ве ћа 

ве шти на да то и пу бли ка при хва ти као сво је ми шље ње.

Ка ко сте ви то бра ни ли? Ка ко сте пот кре пи ли сво ју 
тврд њу?

Ја сам бра нио то на тај на чин, што сам се слу жио, не са мо 

на уч ним је зи ком – јер на у ка ту не мо же да ка же све до кра-

ја ка ко би би ло пот пу но при хва тљи во – већ и ли те рал ним 

је зи ком, не ким по себ ним пе снич ким на дах ну ћем. Ви зна-

те шта зна чи то пе снич ко на дах ну ће. То је ин фек тив на 

ствар, она за жа ри, ин фи ци ра и око ли ну у ко јој се реч ис ка-

же. Ја не сма трам да је мо је ми шље ње ап со лут но тач но и 

јед но је ди но, али то га да на, тај опи сни део, ко ји сам ја из ло-
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жио на Окс фор ду око ди ле ма вла ди ке Да ни ла и Ха мле та, 

био је ап со лут но за ра зан. Зна чи то је би ло при јем чи во за 

оне ко ји су слу ша ли.

Да ли сте се по зи ва ли, мо жда, на од лу ку, па сте на тај 
на чин бра ни ли ди ле му?

Ја сам се по зи вао и на од лу ку, па сам на пра вио јед ну ли те-

рал но-пси хо ло шку ана ли зу и јед не и дру ге лич но сти: Ха-

мле та, ко ји је ам би ва лен тан, нео д лу чан, ме лан хо лик; али 

на пра вио сам и пси хо ло шку ана ли зу ди ле ме вла ди ке Да-

ни ла, кр сте ћи је као ди ле му из ме ђу две ка та стро фе. Зна чи, 

и ако поч не, и ако не поч не по сле ди це су исто вет не. Ја сам 

упо ре дио и не ке сти хо ве: „Зло је по че ло а го ре још че ка“, ко-

је из го ва ра Ха млет, са сти хо ви ма ко је ка зу је вла ди ка Да ни-

ло: „Зло се тр пи од стра ха го ре га“.

 Ви ди те, у та два сти ха ове дво ји це зна чај них пе сни ка-

ми сли ла ца, пре по зна ју се исте ми сли. Да кле, на ис тој над-

мор ској ви си ни ра сте исто ши бље, исто др ве ће. Ка кво ис хо-

ди ште на ла зи Ха млет у сво јој нео д луч но сти, у сво јој ам би-

ва лен ци ји, у сво јој ме лан хо ли ји? Он има јед ну ал тер на ти-

ву – та ње го ва за ми сао има мо гућ ност и да не бу де баш та-

ква ка ко он ми сли, па ка же – „Би ти или не би ти, пи та ње је 

сад!“ То „би ти или не би ти – пи та ње је сад“ је сте је дан врх 

пе снич ког емо ци о нал ног ста ња, да ли или не? Вла ди ка Да-

ни ло, од но сно Ње гош, ис хо ди ште на ла зи у оном чу ве ном 

сти ху „Не ка бу де што би ти не мо же!“ За тај стих Иво Ан-

дрић је ре као, да је нај стра шни ја ло зин ка ко ју је он ика да у 

жи во ту про чи тао и ко ја је до са да на пи са на. А ја имам скло-

ност да ве ру јем та ко ве ли ким ми сли о ци ма као што су Ње-

гош, Ан дрић, Шек спир... да ле ко ви ше не го не ким љу ди ма 

ко ји по вр шно гле да ју на ства ри. Исти на, не ки ко ји су про-

говорили о овој ди ле ми за ме ри ли су ми да ни сам ишао до 
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кра ја у пси хо а на ли тич ком, од но сно у пси хо кри тич ком 

сми слу. Ве ро ват но су ми сли ли на онај део пси хо а на ли зе 

ко ји при па да Фрој ду. Ме ђу тим, уко ли ко бих се ја упу стио 

у та кву аван ту ру, ми слим да она не би при ли чи ла ни на у-

ци, ни ме ни као чо ве ку, јер би он да оскр на вио и јед ну и 

дру гу књи жев ну лич ност, и Да ни ла и Ха мле та. А њих ва ља 

чу ва ти; тре ба их чу ва ти као очи у гла ви. Тре ба о њи ма све 

нај леп ше го во ри ти, јер су то две нај све тли је фи гу ре у том 

кон тек сту раз ми шља ња о ди ле ми у свет ској ли те ра ту ри. 

Тре ба их са чу ва ти од ба на ли зо ва ња, од ба нал но сти. Пре 

све га, ја не бих, чак, ве ро вао у ту на у ку ко јој при па дам, уко-

ли ко би она оскр на ви ла јед ну или дру гу лич ност.

Про фе со ре Стри ко ви ћу, шта је за пра во ди ле ма, и да ли је 
она по жељ на у жи во ту обич ног чо ве ка?

Ди ле ма је из ве сно пси хо ло шко ста ње у ко ме се чо век од лу-

чу је из ме ђу две мо гућ но сти. Сва ко днев но се чо век на ла зи 

у не ким ди ле ма ма, у не ким нео д луч но сти ма. При ча о Бу-

ри да но вом ма гар цу вр ло је по уч на – на ћи се из ме ђу два 

пла ста се на, а ипак кре па ти од гла ди, ми слим да је нај го ре 

ре ше ње. Ка да је ди ле ма у пи та њу та нео д луч ност мо ра се 

пре се ћи у не ком тре нут ку, и на јед ном кра ју мо ра би ти ис-

по ље на чо ве ко ва осе ћај ност и вољ ни део чо ве ко ве ак тив но-

сти. Ди ле ма је сва ко днев но при сут на! Код нас се ка же, ко 

мно го оду го вла чи не ће по бе ди ти, не ће ре ши ти про блем. 

На род је то ар ти ку ли сао као ис ку стве ну исти ну кроз из ре-

ку „Ко ре ски ра тај до би ја!“

Да ли је по жељ но да се чо век по вре ме но на ђе у ди ле ми?

Ка ко да не! То је, пре све га, свој ство хо мо са пи ен са, чо ве ка 

ко ји раз ми шља. Чо век ни кад не ма са мо је дан је ди ни из лаз. 

По сто ји ви ше из ла за у то ку жи во та за мно ге ства ри, би ло у 


