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ЈО ВАН ДУ ЧИЋ

ОСРЕЋИИОЉУБАВИ

I

О СРЕ ЋИ

1.

Ако го во ри те ду же о сре ћи, ви ће те се на по слет ку осе ћа ти 
по ма ло не срећ ним.

2.

Ко сми сао жи во та ни је тра жио, тај ни је жи вео; али ко га је 
тра жио, тај ни кад ни је био до вољ но сре ћан.

3.

Сре ћа, да кле, ни је иде ја не го илу зи ја, по што сре ћа ни је ствар 
ра зу ма, не го ствар уо бра же ња. За то чо век ве ру је да је сре ћан.

4.

Нај ма ње су срећ ни они љу ди ко ји би има ли све раз ло ге да 
бу ду срећ ни.

5.

Сре ћа, то је ипак са мо јед на фик ци ја. А ако сре ћа по сто ји, 
он да је она са мо у же ља ма, јер је же ља по крет и ак ци ја, зна чи је
ди ни жи вот и је ди на пра ва ра дост.

6.

Тре ба има ти не ка кав та ле нат за сре ћу, као што тре ба има ти 
пу но ду ше да се бу де истин ски не сре ћан. Ма ли љу ди мо гу би ти 
срећ ни, али ма ли љу ди не уме ју би ти не срећ ни.
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7.

Са мо сре ћа уса мље на, не де љи ва, не у по ре дљи ва, и сре ћа која 
сто ји по стра ни свих дру гих чо ве ко вих бла го де ти, то је сре ћа свих 
сре ћа, сре ди шњи нерв на ше љу ба ви за жи вот, пра ва чо ве ко ва илу
зи ја о суд би ни. Та ква не де љи ва сре ћа је су ге ни је, хра брост, част. 
Не де љи ва и не у по ре дљи ва сре ћа је сте са мо сла ва.

8.

Све су ве ли ке сре ће слу чај не, и не ма чо ве ка ко ји је из ми слио 
јед ну сре ћу.

9.

Ни не сре ћа не иде на сва ког чо ве ка, као што бо лест не иде на 
сва ку крв. За тим, ма да је вр ло ма ло љу ди истин ски срећ них, исто 
је та ко ма ло љу ди ко ји се сма тра ју истин ски не срећ ним.

10.

Сва ки чо век мо же да уви ди ка ко тре ба да се од рек не хи ља ду 
ма лих сре ћа, па да до ђе до јед не ве ли ке сре ће. Као да је ср це чо
ве ко во ство ре но са мо за је дан ве ли ки уда рац; јер, нео спор но, има 
са мо јед на ве ли ка сре ћа у жи во ту. Сва ки чо век мо же на ћи је дан 
је ди ни свој дан ка да је оди ста осе тио нај ви шу сре ћу ко ју чо век икад 
мо же до жи ве ти.

11.

За ве ли ке ду хо ве и за ве ли ке ду ше не ма сре ће без ве ли чи не; 
али не ма ни ве ли чи не без свог соп стве ног де ла. Пра ва ве ли ка 
сре ћа, то је успех соп стве ног де ла. Сва ка сре ћа без на шег де ла, то 
је са мо ве ли ко чу до, и то бож је, а не чо ве ко во.

12.

Чо век и не зна шта је пра ва сре ћа ни пра ва не сре ћа. Сва ко о 
сре ћи има раз лич но ми шље ње, пре ма до би ма жи во та, пре ма сво
јој кул ту ри, или пре ма свом ста ле жу; а не сре ће су опет то ли ко 
не из број не да ни је дан чо век ни је у ста њу да их за ми сли све ујед но.
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13.

Све књи ге на све ту тре ба ло би да бу ду књи ге уте хе, то ли ко 
има не срећ них на зе мљи.

14.

Ми смо истин ски до бри са мо кад смо истин ски срећ ни. Не
сре ћа ква ри ср ца и ру ши ка рак те ре.

15.

Ма ли љу ди не зна ју да тре ба би ти ве ли ко ду шан не са мо пре
ма не срећ ним не го и пре ма срећ ним.

16.

Го во ри те рђа во о не ком чо ве ку по ла са та, и ви сте по сле то га 
не срећ ни и отро ва ни; а го во ри те по ла са та о ње му до бро, и кад то 
не за слу жу је, и ви по ста не те мир ни и бла же ни, чак и по но сни на 
ле по ту сво јих осе ћа ња, или бар на ле по ту сво јих ре чи.

17.

Кад бу ду љу ди ви ше раз ми шља ли о сво јим мр жња ма, он да 
ће уви де ти да се и пра вим пу те ви ма мо же ићи ка сре ћи, и да сва ка 
три јум фал на ко ла не мо ра ју ићи пре ко пре га же них.

18.

Ужа сан је слу чај што има мно го љу ди ко ји не мо гу би ти пот пу
но срећ ни, ни осе ћа ти се ве ли ким, без исто вре ме но и не чи је не сре ће.

19.

Сре ћа, то је осе ћа ње да чо век има што му је нај по треб ни је.

20.

Сва ки успех и сва ки до би так зна чи ра дост, али ни сре ћа ни
је у стал ним ус пе си ма не го са мо у оства ре њу јед не цен трал не 
на ме ре. За то ни је чу до што је скром ност сма тра на за сре ћу већ 
от кад љу ди по сто је.
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II

О ЉУ БА ВИ

59.

Љу бав ни ци су нај ве ћи уто пи сти, а љу бав је нај ве ћа уто пи ја. 
У љу ба ви се осе ћа ви ше не го што тре ба, па ти ви ше не го што се 
ми сли, са ња ви ше не го што се жи ви, и ка же и оно у шта ни са ми не 
ве ру је мо. У љу ба ви не ма ни чег ра зум ног. Љу бав је јед но ду шев но 
ста ње без рав но те же и без ра за би ра ња.

60.

Ми за пра во по чи ње мо не раз у ме ва ти же ну тек от кад поч не
мо да је во ли мо. 

61.

За љу бљен чо век је ми стик ко ји жи ви од при ви ђе ња, ко ји ве
ру је у чу де са, ко ји не ве ру је ни оно што је оче вид но, ко ји се бо ри 
с фан то ми ма, ко ји из ми сли нај ве ћи део сво јих сре ћа и не сре ћа, и, 
нај зад, ко ји из гра ди пла но ве без сра зме ра и без ло ги ке, са свим 
про тив но све му ка ко би ра дио да ни је за љу бљен.

62.

У љу ба ви чо век тра жи суд би ну у гат ка ма, хра бри се ре чи ма, 
не ве ру је сво јим очи ма ни уши ма.

63.

Је ди но онај пи сац ко ји же ну не би на пао у шу ми, не ће је на
па сти ни у књи зи.

64.

За љу бљен чо век ми сли да увек во ли пр ви пут, иа ко је пре тога 
сто пу та во лео; а до га ђа се чак да ве ру је ка ко је оди ста са мо овај 
пут истин ски во лео.
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65.

Љу ди ко ји у љу бав уно се од већ ср ца, ма ње стра да ју, јер ср це 
све по зла ћу је, и не ви ди ни шта што ни је до бро. Его и сти су у љу
ба ви при род но осу ђе ни на му ке, јер је ов де љу бав за же ну све де на 
на нај ма њу ме ру, а бру тал на љу бав за се бе по ста ла не по мир љи ва.

66.

Љу бав је нај че шће јед но ве ли ко ма шта ње, јер смо из ми сли ли 
све вр ли не код же не ко ју во ли мо, и уо бра зи ли да су све сре ће мо
гућ не, и за кљу чи ли да су све пре по не сит не и не знат не.

67.

Пе сни ко ва је љу бав све о бим на, а у тој све о бим ној љу ба ви је 
же на са мо нај са вр ше ни је умет нич ко де ло.

68.

Љу бав је глав ни из вор ин спи ра ци је и ак ци је пе сни ко ве, јер 
је љу бав и глав ни мо тив ње го вог жи во та. Све што зна мо о љу ба ви, 
зна мо од пе сни ка. Да ни је би ло пе сни ка, о љу ба ви би се зна ло 
ма ње не го о мр жњи.

69.

Љу бав је осе ћа ње ко је је ре зул тат свих дру гих осе ћа ња, збир 
свих мо гућ но сти чо ве ко вих, нај ви ших и нај чи сти јих. Љу бав је 
нај ве ћи из вор сна ге за илу зи ју, и нај ду бљи до каз мо ћи за ак ци ју. 
Љу бав је све до чан ство здра вог спо ла и ду бо ког мо ра ла: јер за љу бав 
тре ба има ти, пре све га, мно го фи зич ке си ле и не из мер но мно го 
до бро те.

70.

Чо век ко ји љу би же ну, ви ши је од чо ве ка ко ји не љу би, јер 
љу бав за же ну је већ до ку мент мо ћи за илу зи ју и за по жр тво ва ње, 
до каз чо ве ко љу бља, јед но су ве ре но осе ћа ње про тив но са мо жи во
сти и ис кљу чи во сти.
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71.

Љу бав је до каз ин те ли ген ци је, јер чо век без иде ја и про стак 
без вас пи та ња, не мо гу би ти за љу бље ни, по што је љу бав нај ве ћа 
му дрост и нај фи ни ја ду шев ност. Љу бав је за то увек би ла при ви
ле ги ја нај ви ших ду ша, ако не и нај ве ћих ду хо ва.

72.

Же на у ко ју смо за љу бље ни, као и са ма љу бав, ни је не што 
што по сто ји ван нас не го је не што што по сто ји у на ма, и што је 
део нас са мих.

73.

Ми љу би мо, јер је на ша ду ша пре пу на не жно сти, и на ше те
ло пре пу но стра сти; до каз, што то исто би ће не би смо во ле ли у 
ста ро сти, кад већ на ша за мо ре на ду ша не ма до вољ но не жно сти, 
ни за мо ре но те ло до вољ но стра сти.

74.

Мла дост и љу бав, то је све што има жи вот. То су две не раз
луч не сре ће ко је по сле се бе оста ве пу стош и по мр чи ну. Оста так 
жи во та чо век про жи ви са мо од успо ме на на сво ју мла дост и на 
сво ју љу бав; и чо век би све доц ни је сре ће и три јум фе дао за не ка
да шњу обест мла до сти и не ка да шње фан та зи је љу ба ви. Не ма ни
јед ног оста ре лог кра ља ко ји не би при стао да бу де оби чан млад 
по руч ник.

75.

Не жа лим ни шта на све ту не го што у мла до сти ни сам знао 
да сам млад, и да ми је то са зна ње мо гло да ти осе ћа ње су пер и ор
но сти над ми ли о ни ма нај моћ ни јих и нај бо га ти јих љу ди.

76.

Са мо сле пе очи љу ба ви на ђу нај ве ће пу те ве суд би не, као што 
се са мо за тво ре них очи ју ви ди ли це бож је у свој чи сто ти и ве ли чини.
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77.

Љу бав је, нај зад, и нај ви ши про дукт кул ту ре. Код при ми тив
них љу ди не по сто ји љу бав не го прох тев, ни сан не го по жу да. Што 
је ве ћа кул ту ра јед ног на ро да, у то ли ко је љу бав ду бља, јер је 
ком пли ко ва ни ја и фа тал ни ја. Же на ни је ви ше жен ка не го лич ност, 
зна чи мно го стру ка ле по та: умет нич ко де ло, ду ша и дух.

78.

Би ти за љу бљен, ве ро ва ти у љу бав као у не бо, то је жи ве ти у 
нај ве ћој чи сто ти и крај њој си ли до бро те. Љу бав је нај ве ћи сте пен 
све га што но си не ко ри сто љу би во ср це, нај ве ће прег ну ће, то тал но 
са мо о дри ца ње, жи вот у дру гом би ћу и за дру гу лич ност, уса ђе ну 
у зе нит јед ног до ба на шег жи во та.

79.

Љу бав у сум ња ма, то је нај ве ћа бе да и нај че мер ни ји па ра докс 
бож ји, чак и не пре мо сти ва фа тал ност за љу де од ср ца и по но са. 
Јер, нај че шће, ко ли ко је љу бав ве ћа, уто ли ко је и сум ња ве ћа.

(Од лом ци есе ја „О сре ћи” и „О љу ба ви” из књи ге Бла го ца ра Ра до ва на)




