
МЕСТО ГДЕ СВЕ ПОЧИЊЕ И СВЕ СЕ ЗАВРШАВА 

Дечак, после срмти својих родитеља, одлази код тече да живи. 

Препознавши љубав према књизи, теча га спреми за попа. Но, Димитрије Обрадовић, 

касније калуђерског имена Доситеј, побеже из манастира и тако означи долазак новог 

доба. 

Увидевши лошу страну цркве, после смрти свог добротвора Теодора Милутиновића, 

напушта монаштво. Узима све што је стекао, љубав према науци, језик, упорност, 

храброст… и одлази. 

Напорно радећи и стварајући, Доситеј Обрадовић у свом делу „Совјети здравог разума” 

разви идеју просветитељског учења. Узимајући реченице и мисли учених људи широм 

света, направи једно јединствено дело које прича о етици, љубави, самољубљу, 

моралном и неморалном, рационалном и ирационалном..., а све сабра у пет поглавља од 

којих два чине аутобиографски есеји. Почетак књиге ме је највише дирнуо зато што не 

представља само почетак књиге него и почетак човечанства. Покушао је просветитељ 

сакрити осећање, но није успео. Схватио је да и разум и срце морају заједно бивствовати 

да би све почело и трајало. 

Осећање, којим је започело свако људско биће на овом свету, знао је он, а вероваћу ја – је 

љубав, чаробна и сурова. Направила је и мене, и вас и њега. 

О ЉУБАВИ 

„По чему је љубав најблагороднија страст, и што ваља мислити о њој.” 

Шта је љубав? Да ли је то чин, осећање или пак неодређена реч коју су људи током 

историје измислили, а не знају шта представља? Према дефиницији „Љубав је стање 

релативно јаке емотивне наклоности према некоме или нечему.” 

Љубав је за свакога нешто друго и пре него што пређем на то шта је она за мене, волела 

бих да се вратим две хиљаде и четиристо година уназад. 

 

Платонска љубав 

Платон је веровао да је љубав мотивација која нас наводи да покушамо да спознамо и 

промишљамо лепоту по себи. Он је у књизи „Симпозијум” дочарао љубав као домине. 

Кад прва падне повлачи сваку следећу, а ако се последња домина сруши то је љубав. 



Замислите да свака домина има своје име, прва се зове „физички изглед”, а последња 

„унутрашња лепота”. Ако дођете до самог краја БРАВО „победили сте” имате идеалну 

љубав, али како идеална љубав може да постоји ако не живимо у идеалном свету. Зато се 

овај идеал платонске љубави не огледа на постизању недостижне љубави, као што много 

људи мисли, него на љубави у вечном смислу и савршеној форми. 

Шта ако претпоставимо да је љубав изасла из Еденског врта, који симболише почетак 

цивилизације, савршено место или класичан и средњовековни израз на латинском „locus 

amoenus”. Да ли то значи да је свака љубав савршена? Можда јесте, можда није; на то 

питање никад нећемо добити одговор. 

Имамо ли одговор на питање шта нас је стварно привукло особи у коју смо се заљубили. 

Да није поглед, начин на који њихове очи плешу са обрвама и праве стравствен пак нежан 

поглед? Да није њихов осмех који се простире као еквадор кад вас виде? Да није начин на 

који вам изговарају име или можда то што миришу на море, а то је ваше срећно место? Да 

није можда то што вам причају о незначајним језерима, као да су најзанимљивија ствар 

на свету? Да није можда начин на који заспе поред вас, зато што имају утеху и мир поред 

вас? И тако у недоглед. 

Упркос томе, пре него што се заљубимо у неког другог, морамо бити заљубљени у себе. 

Морамо се погледати у огледало и рећи себи да нам је драго што смо израсли у особу која 

је рефклексија језгра наше душе. Кад пређемо тај најтежи и највећи степеник, сваки 

следећи је лак, јер волети себе значи волети живот. Волети себе, значи волети све људе, 

веровати у хуманизам и страст учења. Јер...где човек више учи него у љубави? 

Кад човек воли живот, он постаје биће емоција и разума. Доситеј је то врло добро 

спознао. А учење је и за „мушку“ и за „женску“  децу. Само човек који учи може љубав 

схватити као врлину и постање, може разумети вечност, „савршенство тела и душе“, 

заблуде и грешке. Такав човек може разумети зашто мојим разумом колају прапорци 

љубави и сметају да разлучим заљубљеност од љубави. 

Питање: Да ли би Доситеј Обрадовић могао да замисли и питања која мене муче? 

Какав осећај Бог има када нас посматра? Да ли нас посматра и да ли га се бојиш? Какве 

палачинке волиш? Која ти је омиљена књига? Да ли переш косу на два или три дана? 

Бојиш ли се зубара? Прави ли ти мама тост за доручак? Да ли ти је дража кафа са топлим 

или хладним млеком? Размишљаш ли о смрти? Да ли те обузима страх шта ће бити после 

тога или си се помирио са том чињеницом? Је ли и теби Бош омиљени сликар, као мени? 

Волиш ли ме?  

Одговор: Сигурна сам да би разумео. 



Рекао би мени и сличнима: „Немојте се стидети себе, ствари и људи које волите, 

веровања и надања. Грешите, јер грешке постоје да бисте учили и исправили их. Владајте 

се разумом, али не заборавите – пут науке и вере, животни пут, је само ваш. Да ли ћете 

бити заљубљени или волети релативно је ако сте хумани и свесни правих вредности, ако 

знате да је љубав пространсво на коме све почиње и завршава се. 
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