
„О чему се не може говорити, о томе се мора ћутати” 
 

 

Од кад човечанство зна за себе оно напредује. Ми идемо напред, крећемо 

се, освајамо, мислимо и волимо, али ништа од тога ми не радимо без 

међусобне комуникације. Све наше мисли, осећања и намере ми 

исказујемо речима. Реч може бити кратка и једноставна, плитка и 

једносмислена, али постоје и оне друге, компликоване и вишесмислене, 

оне дубоке које нам омогућавају да искажемо наше најдубље мисли и 

осећања. Ипак, дешава се да чак ни те, такорећи „узвишене” речи, немају 

тежину неопходну да би се исказала нека наша мисао. Да ли то значи да је 

наша реч превише лака или да је оно што смо њом хтели да искажемо 

претешко? Тежина речи је променљива и субјективна. Уствари, сама реч 

као појам, као тачка у универзуму променљива је и субјективна. За сваког 

она има неко своје скривено или очигледно значење, тон и поруку. Чак би 

се и могло рећи да свако од нас има сопствени стил речи, односно стил 

говора и казивања. Овај стил потпуно је несразмеран нашој величини и 

изгледу, пореклу, усмерености и професији. Наш стил казивања савршен је, 

али опет у потпуности несавршен приказ нас и наших мисли. Као пример 

могли бисмо узети особу која је неспретна са речима и чији је речник мали, 

што њу не спречава да буде особа највећих идеја и мисли, док се онај који 

се приказује као елоквентан и моћан са речима њима уствари приказује 

празнину. Искористити неку реч у говору како бисмо исказали неку нашу 

мисао значи у потпуности разумети, али најпре осећати смисао те речи, 

сагледати га својим очима и ослушнути својим ушима, сопственим додиром 

опипати њену површину како бисмо сазнали у који се део наше слагалице 

од говора она уклапа. Тек онда, када схватимо смисао сваке наше речи и 

осветлимо је са свих пет чула која су нам подарена, ми ћемо говорити. 

И када напокон решимо ту дилему наших мисли и најдубљих размишљања 

и када у њима спознамо себе још нам само остаје да докучимо, шта је 

уставри то што ми желимо да кажемо? У ово питање ми се уплићемо као у 

мрежу, оштру и бодљикаву мрежу која је у исто време наш спас и наше 

уништење. Мисао може бити свакаква. Она је настала од људи , па према 

томе, онда дели своју природу са људском, како је и сама њен део. Она није 



нити црна нити бела, бећ сива. Како би имала свој смисао она мора имати 

контролу над обе стране и хармонизовати их. 

И на крају, последње питање у овом бесконачном ланцу у коме постављамо 

једно питање за дргим у нади да ћемо их све дефинисати, јесте шта је то о 

чему се не сме говорити и о чему се мора ћутати? То је реч. То је једна 

субјективна и променљива реч. На планети не постоје два иста човека, тако 

да је и природа сваког од нас међусобно другачија. Оно о чему се не сме 

говорити и о чему се мора ћутати јесте реч која у свом малом постојању 

ограниченом са неколико слова садржи нас и цело наше постојање и 

размишљање. Та реч је за сваког од нас јединствена и она нас целокупним 

својим изгледом и звуком савршено описује, али управо та страховита 

тачност њу и чини тако опасном и неизрецивом. Уколико би се та реч нама 

открила, она би, исто као и ми сами одмах изгубила свој смисао. Ми 

постојимо док волимо, мислимо, учимо, сазнајемо и откривамо. Ова реч је 

тајна која никада не би смела бити откривена, али је она и тајна за чијим 

ћемо решењем увек и заувек трагати. 


