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ГО РАН ГА ВРИЋ

МЛА ДО ДР ВО У ШУ МИ ХРА СТА

По не кад је ствар ност илу зи ја ко ја при ча сво ју при чу, а по не-
кад се не чи ја илу зи ја пре тва ра у ствар ност и при ча по ста је зби ља. 
Је дан мла ди чо век од лу чио је у не ком тре нут ку да кре не у ис тра-
жи вач ки по ход, ка ко би от крио сво је скри ве не по тен ци ја ле, же ље, 
на да ња, стра хо ве, не до у ми це, ци ље ве и др. По сле из ве сног вре-
ме на до шао је до тач ке где се по сто је ћи пут раз два ја на још два 
раз ли чи та пу та. По што је мо рао да од лу чи ко јим ће пу тем кре ну-
ти, он се по сле ду жег раз ми шља ња и пре ми шља ња од лу чио за је дан 
од та два пу та и по чео је да се њим и кре ће. У јед ном тре нут ку, 
ње го ва ин ту и ци ја му је го во ри ла да ни је на пра вом пу ту, и да је 
пра ви онај дру ги, ко ји на по чет ку ни је ода брао да њим кре не. Раз-
ми шљао је да ли да се вра ти до оне тач ке где кре ћу два пу та, ода-
кле је и кре нуо, или да кре не кроз не пре глед ну шу му ко ја де ли 
два пу та. На кра ју, он је ипак од лу чио да се не вра ћа, не го да 
пре се че пут кроз шу му.

По сле из ве сног вре ме на, на кон ду жег пе ша че ња, овај мла ди 
чо век се умо рио, и од лу чио је да сед не на не ки пањ ко ји се на ла зио 
у хра сто вој шу ми. Бу ду ћи да ни је мо гао да из др жи а да не по гле-
да де таљ ни је ка ко он из гле да, устао је, и пр во што му је за па ло за 
око би ли су го до ви. Он је био оча ран њи хо вим кру жним об ли ком, 
те је пра тио кру го ве од нај ве ћег ка нај ма њем. Сти гав ши до нај ма-
њег кру га, не ки зву ко ви су му при ву кли па жњу, па је он на гло устао 
и кре нуо да ви ди о че му се ра ди. Око ње га је сву да би ло др ве ће, 
и то са гра на ма и ли шћем, а не од се че но као онај пањ на ко јем је 
у прет ход ном тре нут ку се део. Иду ћи да ље, чуо је све ја сни је чуд-
не зву ке пуц ке та ња. По гле дао је у зе мљу и угле дао гра не ко је је, 
у ства ри, сâм га зио. За тим је на и шао на јед но ома ње др во, ко је му 
је сво јим гра на ма и ли шћем за кла ња ло по глед. Ус пео је не ка ко да 
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се про ву че и, на је дан пут, угле дао је ди ван при зор. То је би ло пре-
ле по је зе ро. Гле да ју ћи око ло, угле дао је пањ, и то исти као онај на 
ко јем је се део. За ње га је био за ве зан ча мац у ко јем је се део не ки 
чо век. При бли жио му се и от крио да је то ста рац. Имао је ду гач ке 
се де бр ко ве, ко ји су се уви ја ли као они го до ви на па њу. По том га 
је мла дић упи тао за што је то др во од се че но, на шта му је ста рац 
од го во рио да га је он од се као да би од ње га на пра вио ча мац и њи ме 
се од ве зао до остр ва на ко ме се на ла зи пре ди ван за мак, окру жен 
шу мом. Овог мла ди ћа је за ни ма ло ка ко из гле да др ве ће на том остр-
ву, као и за мак, и да ли је истог об ли ка као у овој шу ми, или мо жда 
дру га чи јег. Ста рац му је са мо од мах нуо гла вом ре кав ши му да ни 
он то не зна, и да је то чуо из при че ко ју му је не ка да дав но ис при-
чао је дан му драц, ко ји је до шао из да ле ких шу ма.

Да ли је овај мла ди чо век иза брао пра ви пут? Да ли је мо гао 
тек та ко да кре не пре чи цом ка да му је ин ту и ци ја го во ри ла да тре ба 
да иде оним дру гим пу тем? И да ли је ста рац, као да ле ко ис ку сни-
ји од ње га, мо гао да га упу ти у пра вом сме ру? Све су то пи та ња 
ко ја ми по ста вља мо и у ствар ном жи во ту. Јер, и жи вот је не ка вр ста 
при че, и ми, за јед но са љу ди ма ко ји нас окру жу ју, при ча мо при чу. 
Али ка ко ће мо ис при ча ти при чу, то нај ви ше за ви си од нас са мих. 
Та ко је и у умет но сти, на у ци, и у свим обла сти ма ко ји ма се чо век 
ба ви и у ко ји ма по ку ша ва да оства ри на пре дак. Тај на пре дак се, 
ди рект но или ин ди рект но, ка сни је осе ћа и у оста лим сег мен ти ма 
људ ског дру штва. Да би смо оства ри ли на пре дак у обла сти ма ко-
ји ма се ба ви мо, мо ра мо исто вре ме но, док про у ча ва мо од ре ђе не 
про бле ме, и да ра ди мо на ме то ди ма по мо ћу ко јих ће мо до ћи до за-
ми шље ног и мо гу ће оства ри вог ци ља. Чи ње ни ца је да су ме то ди 
ве о ма ва жни, и ми сва ка ко мо ра мо да кре не мо од њих уко ли ко же-
ли мо да до ђе мо до ре зул та та у од ре ђе ној обла сти. Да ли је бив ство-
ва ње ка те го ри ја ко ју мо же мо све сти на ма те ри јал не чи ни о це? Да 
ли се мо жда у тој искри, ко ја по вре ме но бље сне, кри је нео слу ши ва 
исти на? Да ли је па ра докс да у мо дер но до ба, ко је но си са со бом тех-
нич ко-тех но ло шки раз ви так, а са мим тим и раз ми шља ња о ма те-
ри јал ним вред но сти ма, чо век це ни оне ду хов не? Или је то от пор 
пре то чен у умет нич ку фор му? На гла ша ва ње ре чи ду хов но мо гло 
би да бу де по сле ди ца про и за шла из ма те ри јал но сти мо дер ног до ба. 
Тај бо гат, мо гло би се ре ћи и не ис цр пан из вор ду хов не хра не, та 
моћ на пла ни на ко ја по пут бра не шти ти ду хов ност од ма ши не ри је 
но вог до ба, та љуп ка и у исто вре ме тај но ви та умет ност. 

Да ли је она шу ма из прет ход не при че је ди но пре о ста ло ме-
сто где умет ник мо же да се по ву че из ствар ног све та, у ко ме се од-
ви ја бор ба за оп ста нак, и где не ма ме ста за по гре шне по те зе? Или 
и у њој бес кру пу ло зни, без о се ћај ни и ис ку сни ло вац пре но си зна ње 



259

сво јим мла дим уче ни ци ма? Да ли их он учи да ло ве у шу ми пу ној 
ди вља чи, од ко је не ка су тра не ће угле да ти зрак ко ји не жно оба-
сја ва раз гра на то др во? Да ли ће, или не, овом др ве ту пре су ди ти 
окрут ни др во се ча? Или ће др во на ста ви ти да ра сте и раз ви ја се, 
гра на ју ћи се све ви ше и ви ше? Све су ово пи та ња ко ја не ма ју мно-
го ве зе са пу тем ко ји је мла дић из при че иза брао, иа ко је он са тог 
истог пу та и скре нуо у шу му. Док је у шу ми, он не пра ви из бо ре. 
Јер, из бо ри ко је је имао на рас по ла га њу са да су иза ње га. Ње гов 
за да так је сто га да се у при лич но не пре глед ној шу ми што бо ље 
сна ла зи, и да про на ла зи не ка но ва ре ше ња ко ја ће уна пре ди ти 
ње го во ис тра жи ва ње те шу ме. Мла ди чо век мо ра про ћи ове фа зе, 
јер у су прот ном не ће иза ћи на пра ви пут. Сто га ово лу та ње по 
шу ми с ци љем он мо ра да схва ти као тре нут ну фа зу у тра же њу 
нај и справ ни јег пу та за свој оп ти мал ни раз вој и на пре дак.

Али мо же се де си ти да др во се ча и ње го ви след бе ни ци исе ку 
др ве ће. Шта ће се у том слу ча ју до го ди ти? Да ли ће та да мла дић 
би ти, у нај ма њу ру ку, збу њен и крај ње не на вик нут на но ви при зор? 
У јед ном тре нут ку је био у не пре глед ној шу ми, лу тао и тра жио 
пу тељ ке, а већ у сле де ћем се на ла зи на чи сти ни, и пут му је отво-
рен. Ку да са да ићи? Кре та ње мо же да се на ста ви или у истом прав-
цу у ко јем се ишло док је по сто ја ло др ве ће, или мо же да се иза бе ре 
не ки дру ги пра вац. Ка ко од лу чи ти на ко ју стра ну ићи, ка да се и 
у овом слу ча ју не на зи ру ни по че так ни крај по вр ши не ко ја је не-
ка да би ла шу ма? Јер, док др ве ће још ни је би ло од се че но, мла дић 
је имао илу зи ју да у тој шу ми по сто ји из ве стан ред, без об зи ра на 
то што се ни та да ни су на зи ра ли по че так и крај.

Ути сак те илу зи је био је по ја чан упра во др ве ћем, ко је је прет-
ход но би ло ра штр ка но по чи та вој шу ми. Сто га је мла дић та да имао 
мо гућ ност да се за не што ухва ти, да на пра ви од ре ђе не ком би на-
ци је кре та ња, па ма кар оне би ле и не ис прав не. Та ква мо гућ ност 
му је да ва ла из ве сну илу зи ју да мо же да на пра ви до бит ну ком би-
на ци ју. Све док је пра вио по гре шне по кре те, тра ја ла је и илу зи ја 
о ис прав ном кре та њу. Али ка да је ода бра на пра ва ком би на ци ја та 
илу зи ја је пре ста ја ла, а при ча у ко јој је овај мла дић био ак тер по-
ста ја ла је зби ља. На тај на чин је он учио ва жну лек ци ју, а то је да 
се је ди но пре ко илу зи је мо же до ћи до ствар но сти, и обрат но, јер 
је у не ком тре нут ку он скре нуо с пу та, из ствар но сти у шу му, ко-
ја је за ње га пред ста вља ла илу зи ју.

Ме ђу тим, ту се не за вр ша ва пу то ва ње овог мла дог чо ве ка, и 
при ча се не за вр ша ва. Ло гич но је, иа ко је ов де те шко го во ри ти о 
то ме, да је ис тра жи ва ње мо ра ло да се на ста ви у не ком прав цу ка да 
је др ве ће по се че но, па та ко ви ше ни је би ло мо гућ но сти за пра вље ње 
не ве ћег бро ја, већ ни јед не је ди не ком би на ци је. Да кле, мо же мо 
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да за кљу чи мо ка ко је мла дић ипак не што мо рао да учи ни, или је 
мо ра ло не што да се де си, ка ко би уоп ште на ста вио сво је ис тра жи-
ва ње. Јер, тре ну так ка да је шу ма ого ље на био је нај те жи тре ну так 
у ње го вом по хо ду, тре ну так иза зо ва и пре крет ни ца за ње го во ис-
тра жи ва ње. Сто га ова си ту а ци ја ни је мо гла да тра је у не до глед, 
не што је мо ра ло да ље да се до га ђа. На из глед без из ла зна и за мр-
зну та си ту а ци ја про бу ди ла је не што у овом мла ди ћу. Он се на гло 
тр гао и осве стио и од лу чио је да на ста ви да се кре ће на пред, да кле 
да не ме ња ви ше пу та ња, што је чи нио ка да је имао на рас по ла га њу 
мно штво др ве ћа по мо ћу ко јег је пра вио ком би на ци је. Ма ло ка сни-
је се по ка за ло да је ова од лу ка би ла ис прав на, и да ни је по гре шио. 
Јер, нај зад је овај мла ди чо век схва тио да је нај бит ни је да у тре-
ну ци ма ка да не ма од ре ђе не иде је и ре ше ња шта да чи ни, од но сно 
у ко јим прав ци ма да се кре ће, он са мо тре ба да се кре ће на пред. 
Схва тио је и да ће та вр ста кре та ња си гур но иза зва ти ре ак ци ју на 
не чи ње ње, ко ли ко год се то ко си ло са фи зич ким за ко ном ак ци је 
и ре ак ци је.

Та ко је овај мла ди чо век, на кон из ве сног ста ја ња, ко је је иза-
зва ло ста ње збу ње но сти и уко че но сти, од лу чио да кре не на пред. 
Он се та ко кре тао, и кре тао, али све је би ло као и у прет ход ној си-
ту а ци ји, ни шта се ни је де ша ва ло. И да ље се ни шта ни је на зи ра ло 
пред њим, али ни иза ње га, и око ње га се на ла зи ла са мо ого ље на 
шу ма, по вр ши на без сво јих ја сних гра ни ца, без по чет ка и кра ја. 
Он је већ по чео да гу би на ду да ће про на ћи пра ви пут, и да ће та ко 
ње го во ис тра жи ва ње има ти сми сла. Ме ђу тим, у јед ном тре нут ку, 
ка да се нај ма ње на дао, у да љи ни, у ко јој се ни шта дру го ни је на-
зи ра ло, угле дао је си лу е ту не ког чо ве ка. У пр ви мах је ми слио да 
он то са мо за ми шља, да је то ње го ва илу зи ја. Али ка ко се све ви ше 
при бли жа вао тој си лу е ти – јер ни је же лео да при хва ти да је то 
са мо ње го ва илу зи ја и на сто јао је да ис тра је у свом от кри ва њу и 
ис тра жи ва њу – схва тио је нај зад да је то чо век.

На пр ви по глед, овај ста ри ји чо век му је ли чио на не ког му-
дра ца, ба рем су де ћи по ње го вом из гле ду и по то ме ка ко је об у чен. 
На и ме, по ред бр ко ва ко ји су се уви ја ли по пут го до ва на др ве ту, 
имао је и ду жу бра ду и ко су. На се би је имао прост, из но шен огр-
тач, а на но га ма из но ше не сан да ле. Све ово је мла ди ћу ука зи ва ло 
на то да овај му дри чо век вр ло ма ло обра ћа па жњу на свој из глед 
и оде ва ње, а да је при том стал но за гле дан у да љи ну и не пре ста но 
раз ми шља о не че му, те је из то га за кљу чио ка ко мо ра би ти да је 
овај ста рац не ки му дар чо век. То је, на рав но, био са мо ње гов пр ви 
ути сак, на осно ву ви зу ел ног до жи вља ја, јер са њим још ни је про-
го во рио ни јед ну је ди ну реч. Та ко ђе, из но ше не сан да ле овог му дрог 
ста рог чо ве ка, на во ди ле су мла ди ћа на по ми сао да је он до ста 
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вре ме на про вео кре ћу ћи се, на осно ву че га је до нео не ка кав свој 
за кљу чак да је он при том не што и тра жио. Ово га је од мах под се-
ти ло на ње го во кре та ње и тра же ње од го ва ра ју ћег пу та, на тра же ње 
ко је за циљ има ис тра жи ва ње све сло же ни јег про бле ма. У на ди да 
ће му му драц да ти би ло ка кве од го во ре на ње го ва пи та ња и не до-
у ми це, мла дић је са њим за по чео ди ја лог.

Мла дић: Го спо ди не, да ли зна те где се са да на ла зи те? Же лео 
бих да и ја знам ку да се кре ћем, ко је је ово ме сто, и да ли је уоп ште 
ово од ре ђе но ме сто, или је то са мо мо ја илу зи ја.

Му драц: Мла ди ћу, пут и ово ме сто су у оно ли кој ме ри то што 
је су, ко ли ко ти имаш во ље и сна ге да ис тра јеш у сво јој за ми сли да 
идеш тим пу тем и са мо про ла зиш кроз то ме сто ко је си за ми слио 
у сво јој гла ви. Пут ко јим се кре ћеш и ме ста кроз ко ја про ла зиш 
мо гу би ти са мо тво ја и ни чи ја ви ше. Не ки дру ги чо век ће се кре-
та ти дру га чи јим пу тем, и про ла зи ће кроз раз ли чи та ме ста од оних 
тво јих, иа ко ти се са мо чи ни да и сви оста ли на и ла зе на исте пре-
пре ке на слич ном пу ту. Сто га мо раш на у чи ти да сам про на ђеш 
нај бо љу пу та њу, а до то га ћеш до ћи ис трај ним про на ла же њем 
раз ли чи тих пра ва ца сво га кре та ња.

Мла дић: Али на ко ји на чин да про на ђем те прав це, ка да не мам 
на ви ди ку ни је дан је ди ни пра вац ко јим бих мо гао да се кре ћем? 
От кад је шу ма по се че на, све је исто, ого ље но, не по сто ји ни шта 
што би раз би ло ту мо но то ни ју, ни је дан еле ме нат ко ји би по слу жио 
као осно ва на ко јој бих гра дио сво је ком би на ци је и би рао прав це 
ко ји ма ћу се кре та ти. Са да не ма чак ни др ве ћа, ко је ми је ра ни је 
ко ли ко-то ли ко би ло не ка кав мо дел ко јим сам се во дио.

Му драц: Ти са мо ми слиш да је овај про стор пра зан, то је са мо 
тво ја, и ни чи ја ви ше илу зи ја. Би ло ко ји про стор ће би ти пра зан и 
ого љен у оно ли кој ме ри ко ли ко ти за ми слиш, ни ма ње ни ви ше. 
Твој ум је тај ко ји ти мо же исто вре ме но и огра ни чи ти али и про-
ши ри ти по глед на свет око те бе. Нај ви ше од те бе за ви си у ко јој ме ри 
ћеш, по мо ћу ума, до зво ли ти сво јој кре а тив но сти да се раз ви ја у 
раз ли чи тим прав ци ма.

Мла дић: До бро, али шта пр во да за ми слим, ка да ми и за то 
тре ба не што из ствар но сти ко ја ме окру жу је. Од ко је тач ке да кре-
нем у ис тра жи ва ње? Прет по ста вљам да ће про на ла же ње пра вог 
пу та би ти те же, с об зи ром на то да сам од лу чан да се не вра ћам, 
већ да ис тра јем у сво јим на ме ра ма да пре ђем овај пра зан про стор, 
ко ји је не ка да би ла шу ма. У ства ри, и шу ма и пра зан про стор су 
про из вод мо је илу зи је. Бу ду ћи да ја кре и рам ту илу зи ју, ни је ва-
жно што у тој шу ми не ма др ве ћа. Овај пра зан про стор је за пра во 
и да ље шу ма, са мо без др ве ћа. Јер, ја сам за ми слио то др ве ће, али 
сам га у исто вре ме и из бри сао из сво је за ми сли. Као што је шу ма 
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са др ве ћем мо ја илу зи ја, исти слу чај је и са шу мом без др ве ћа. 
Иа ко је ло гич но да се шу ма не мо же на зи ва ти шу мом ако у њој 
не ма др ве ћа, од ме не за ви си да ли ћу шу му без др ве ћа на зи ва ти и 
да ље шу мом, с об зи ром на то да је у прет ход ној мо јој за ми сли 
по сто ја ла пра ва шу ма са др ве ћем. Да кле, ја мо гу да пре ма сво јој 
прет ход ној за ми сли, од но сно шу ми са др ве ћем, гра дим но ву илу-
зи ју на пра зном про сто ру без др ве ћа, и да при ли ком тог про це са 
за ми шљам да је тај пра зан про стор и да ље шу ма, иа ко то за пра во 
ни је, јер ви ше не ма др ве ћа.

Му драц: Тач но та ко! Али мо рам ти од го во ри ти на пи та ње од 
ко је тач ке да кре неш у ис тра жи ва ње. Ако не мо жеш тре нут но да 
за ми слиш ни шта ис пред се бе, иза се бе, од че га би мо гао да за поч-
неш сво је ис тра жи ва ње, по гле дај у не бо. Ка ко све ви ше па да мрак, 
вр ло бр зо ћеш на не бу ви де ти без број зве зда. За ми сли са мо ка ко 
би жи вот, при ро да, жи во тињ ски и биљ ни свет на не кој од тих 
зве зда мо гао да из гле да. По што то учи ниш, за ми сли да на овом 
ов де про сто ру мо же по сто ја ти све то исто. Јер, ти си у шу му до шао 
из слич ног све та, те та ко мо жеш без ве ћих про бле ма да за ми слиш 
све оно што си ра ни је ви део, и са чим си се са жи вео. То са мо за-
ви си од тво јих кре а тив них на по ра, јер у ко јој ме ри их упо тре биш, 
то ли ко ће твој но ви свет би ти пу ни ји и сло же ни ји.

Тре ба да знаш да на Зе мљи жи вот ни је од у век по сто јао, јер 
по сто је ду бо ки сло је ви ко ји не са др же ни ка кве тра го ве жи вих 
би ћа. Мо ре, у ко јем не ка да дав но ни је би ло жи во та, из гле да ло је 
као да при пре ма гра ђу за ме ку шце и зо о фи те, а ка да су се они по-
ја ви ли и на се ли ли мо ре, та ло жи ли су шкољ ке и гра ди ли ко ра ле, 
у по чет ку у ма лом бро ју, а ка сни је у бес крај ним фор ма ци ја ма. 
Та ко ђе, тре ба да имаш на уму да про ме не у при ро ди нај ве ро ват ни је 
ни су на ста ја ле са мо по сле на стан ка жи во та, јер су коп не не ма се 
на ста ле пре тог до га ђа ја из гле да ле као да су исто та ко ис ку си ле 
си ло ви та по ме ра ња. За ми сли са мо те моћ не про це се ко ји су се вео-
ма дав но од ви ја ли на на шој пла не ти, и ко ји су вре ме ном до ве ли до 
да на шњег из гле да све та ко ји те окру жу је, и у ко јем си био све док 
ни си до спео у шу му, а у ко ји ћеш се по но во вра ти ти. За ми сли сва 
та пре ви ра ња, вр тло ге, ко ви тла ња, јед ном реч ју – сло жен про цес 
ства ра ња. Све еле мен те ко је си сва ко днев но гле дао у при ро ди, по чев 
од ка ме на, пла ни не, во де, мо жеш и са да да за ми слиш и раз ме стиш 
их у свом кре а тив но осми шље ном све ту. Ме ђу тим, мо раш обра ти ти 
па жњу и на то да је нео п ход но да их у јед ном тре нут ку ап стра ху-
јеш, ка ко њи хо во зна че ње не би би ло са мо од раз твог од но са пре ма 
окру же њу у ко јем се они на ла зе, она ко ка ко их пер ци пи раш.

Вре ме ном, ти ћеш пра ви ти све ве ћи број раз ли чи тих ком би-
на ци ја, и тво ја ин вен тив ност по пи та њу на до гра ђи ва ња про це са 
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ства ра ња би ће из диг ну та на све ви ши ни во. Али исто вре ме но ћеш 
уви де ти и да се на тај на чин про цес кре ће у огра ни че ном окви ру. 
То ће те у јед ном тре нут ку на те ра ти да из оног ви дљи вог – што 
сва ко днев но мо жеш да опа зиш и осе тиш у свом окру же њу – усме-
риш сво је кре а тив не ка па ци те те ка не ви дљи вом, од но сно бес ко нач-
ном. Та да усме ри свој по глед ка не бу, зве зда ма и пла не та ма. Све 
ви ше по сма тра ју ћи тај при зор, схва ти ћеш да се гра ни це ко смо са 
не мо гу уо чи ти. То ће те на те ра ти да пре ста неш да по сма траш и 
да се окре неш раз ми шља њу о том фе но ме ну. Та ко ћеш по сте пе но 
ићи ка са зна њу. Иа ко ћеш на том пу ту на и ла зи ти на те шко ће, у 
сми слу да ћеш за кљу чи ти да пот пу но са зна ње ни је мо гу ће, упра-
во то ће те на те ра ти да на ста виш сво ју по тра гу за увек но вим 
са зна њем.

На кон што је до био са ве те од му дра ца о то ме ка ко да на ста-
ви сво је ис тра жи ва ње и про на ђе пра ви пут, мла дић се за хва лио, 
и по том је, бо га ти ји за но ва са зна ња, на ста вио свој ис тра жи вач ки 
по ход. У јед ном тре нут ку је на и шао на круп ног и ви со ког чо ве ка, 
са ду гач ком бра дом и бр ко ви ма. То је не сум њи во био Ле о нар до да 
Вин чи, и мла дић ни је мо гао да са кри је сво је ди вље ње пре ма ње му. 
Ме ђу тим, ка да је по ред ње га ви део леш ко ји је се ци рао, мла ди ће во 
ди вље ње је по ма ло пре ра сло у, бла го ре че но, из не на ђе ност. Ипак, 
на кон Ле о нар до вог об ја шње ња про це са ко ји се ов де од ви јао, мла-
дић не са мо да је био спо кој ни ји већ је по стао и за ин три ги ран, и 
по чео је да по ста вља пи та ња ко ја су га за ни ма ла, а у ве зи са тим.

Мла дић: Го спо ди не Ле о нар до, шта Вас је пр вен стве но на ве ло 
да се ци ра те овај леш?

Ле о нар до: Овај леш је не ка да био ми сле ће би ће. Док је био 
жив, овај чо век је био и функ ци о нал но би ће, јер су му ње го ви ор га-
ни омо гу ћа ва ли да функ ци о ни ше, као и да он сâм функ ци о ни ше 
у сво јој сре ди ни. На тај на чин он је ути цао и на функ ци о ни са ње 
ње го ве око ли не, у ко јој су функ ци о ни са ли и дру ги љу ди. Али имај 
на уму и то, да ће овај леш по че ти да се рас па да, и тек кроз не ко-
ли ко ми ли о на го ди на од овог тре нут ка ће пре ста ти да по сто ји, ка да 
од ње га не оста не ни шта осим пра ши не. Тај пе ри од ти ве ро ват но 
из гле да као ја ко ду га чак, али упо ре ди га са мо са про це си ма ко ји 
су се пр вен стве но од и гра ли у ко смо су, па за тим и на Зе мљи, и пре 
ко ли ко ду го вре ме на су они за по че ли и ко ли ко су са мо ду го тра-
ја ли, па ћеш за кљу чи ти да је то при лич но кра так пе ри од. Ето, то 
је пр ви и глав ни раз лог за што сам уоп ште по чео да се ци рам ле ше-
ве, а дру ги је то што ме је за ни ма ло да уса вр шим људ ску ана то-
ми ју и при ме ним то зна ње у цр те жу и сли ци.

На кон ди ја ло га са Ле о нар дом мла дић је на ста вио да се кре ће и 
на јед ном на и шао на чо ве ка ко ји му је из да ле ка ли чио на Вин сен та 
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ван Го га. Ка да се при бли жио, за кљу чио је да је то за и ста он. Им-
пре си о ни ран си ту а ци јом у ко јој се на шао, мла дић се осме лио да 
га упи та не што.

Мла дић: Го спо ди не Ван Гог, да ли сте у то ку ства ра ња сво јих 
де ла раз ми шља ли о бес ко нач но сти ко смо са? Или сте сли ка ли са мо 
тре ну так, ре ал но окру же ње у ко јем сте се та да на ла зи ли?

Ван Гог: Ако па жљи во по гле даш мо је сли ке, ви де ћеш да оне 
из ла зе из окви ра огра ни че ног ра ма у нео гра ни чен вре мен ски ток. 
Исто та ко, вре ме ном ћеш све ви ше схва та ти да про це си ко ји се од-
ви ја ју на на шој пла не ти, али и они ко је ти кре и раш у свом све ту, 
ни су стро го уо кви ре ни. Као што је Зе мља нео дво ји ва од ко смо са, 
на исти на чин је сва ка сли ка са став ни део чи та вог про сто ра. Ка да 
то ја сно уви диш, не ћеш ви ше уо кви ра ва ти мо је сли ке при ту ма че-
њу. Ово ти, та ко ђе, мо же по мо ћи да тај исти про блем уви диш и на 
не ким дру гим сли ка ма, и да та ко пре у сме риш ана ли зу у још не ке 
прав це.

Мла дић: Увек ме је ин три ги ра ло сун це на Ва шим сли ка ма. 
Ко ја је за пра во ње го ва уло га на сли ка ма, и ко ја вр ста кре та ња је 
у осно ви на Ва шим сли ка ма?

Ван Гог: Сун це на мо јим сли ка ма кр ши не ке основ не фи зич ке 
за ко ни то сти, али не мој да те то за ва ра. Јер, то сам ура дио с на ме-
ром, да би по сма трач мо гао да на слу ти бес ко нач ност. Си гур но си 
за па зио да су сви еле мен ти на мо јим сли ка ма у јед ном вре мен ском 
ко ви тла цу, ко ји је опет кру жног об ли ка. Ме ђу тим, да бих до шао 
до то га, прет ход но сам тра жио нит чи та вог про це са ства ра ња, та ко 
што сам раз би јао пра ви лан кру жни об лик ко ји је на не ки на чин и 
у осно ви пла не те. Исто та ко, по сто је ћи еле ме нат сам раз ла гао ка-
ко бих до шао до нај сит ни јих еле ме на та, ко ји су од су штин ског 
зна ча ја за на ста нак тог истог еле мен та. То зна чи да сам од оп штег 
ишао ка по је ди нач ном.

Бо га ти ји за још но вих са зна ња, мла дић се за до во љан упу тио 
да ље. Ду го је пе ша чио док ни је на и шао на при зор ко ји га је у ве-
ли кој ме ри из не на дио. То је би ло не ка кво је зе ро, глат ко као огле-
да ло. От при ли ке на сре ди ни је зе ра на ла зио се ча мац у ко јем су би ла 
че тво ри ца мла ди ћа. Они су во ди ли иди ли чан раз го вор и с вре ме-
на на вре ме је би ло ма лих ша љи вих ис па да. Ме ђу тим, од је дан пут, 
они су се по сва ђа ли и је дан од њих је ба цио у во ду отво ре не сун-
цо бра не. Ово је по при лич но из не на ди ло мла ди ћа, али ни је имао 
вре ме на да о то ме раз ми шља, јер је же лео да ви ди шта ће се да ље 
де ша ва ти. За тим су они од ве сла ли до оба ле је зе ра и ис кр ца ли се. 
По што је мла дић са да био бли же њи ма, био је при лич но из не на ђен, 
у по зи тив ном сми слу, ка да је схва тио да је је дан од ове че тво ри це 
мла ди ћа био у ства ри Па ул Кле. То је знао, јер је пре из ве сног 
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вре ме на ви део ње го ве фо то гра фи је из де тињ ства. Чи та ва си ту а-
ци ја му је би ла још за ни мљи ви ја из раз ло га што су Кле и оста ла 
три мла ди ћа би ла у ње го вим го ди на ма. Кле и дру го ви су за тим 
кре ну ли да се пе њу уз бр до и сти гли су до шу ме кроз ко ју су на-
ста ви ли да се кре ћу. По том су пре шли ма ли др ве ни мост и сти гли 
до пе ћи не. На кон што су из ну тра раз гле да ли пе ћи ну, иза шли су 
из ње и на ста ви ли пут кроз чу де сне шу ме. Од тог тре нут ка мла дић 
им је из гу био сва ки траг.

Не ду го за тим, и не обра ћа ју ћи па жњу ку да се кре ће, при лич-
но за ми шљен, мла дић се на је дан пут на шао у не ка квој учи о ни ци, 
ко ја је би ла пу на сту де на та. То је за пра во би ло пре да ва ње, а др жао 
га је ни ко дру ги не го исти онај Па ул Кле са је зе ра, са мо са да ста ри ји 
и ис ку сни ји. Мла ди ћев пр ви ути сак је био да је он ја ко са ве стан, 
мар љив и из ван ред но при пре мљен про фе сор. Оста ли сту ден ти су 
му ре кли да је Кле за пи си вао све оно што је го во рио на пре да ва-
њи ма у се ри ји пла вих књи га. На пре да ва њу ко је је мла дић слу шао 
Кле се, по ре чи ма оста лих сту де на та, пре ци зно др жао свог тек ста 
из тих књи га и бр зо је пре кри вао та блу ди ја гра ми ма. Сту ден ти 
су му ре кли да, као и на овом, и на оста лим пре да ва њи ма Кле 
упо тре бља ва на став ни ме тод ко ји се са сто ји од те о риј ских пре да-
ва ња пра ће них ве жба ма, у ко ји ма се те о ри ја про ве ра ва. По том је 
Кле ре као: „Мо ра да је на дру гим зве зда ма ства ра ње да ло са свим 
дру га чи ји ре зул тат.” 




