
„У ћутању је сигурност“ 

(Иво Андрић) 

 

 Ја нисам особа која се држи овог „правила“, али не мислим да је у потпуности 

погрешно. 

 Ћутање је веома озбиљно, у њему се крију тајне, понекад лажи и мишљења. Људи 

су избирљиво ћутљиви, јер има особа којима би нешто рекле, а има и оних којима то 

нешто не би рекле. Ја мислим да своје мишљење о некој особи, било добро или лоше, не 

би требало да кријем, иако то радим. Истина је ствар која може да боли па због тога људи 

не исказују своје мишљење и своје тајне. Понекад размишљам шта би се десило да некоме 

кажем своје мишљење о њему, то би сигурно имало последице. Можда би та особа 

прихватила моје мишљење и  не би се бринула о њему, а можда би то угрозило цео наш 

однос. На пример ако некоме кажем лоше мишљење, а имамо исте пријатеље, та особа би 

их наговарала да буду против мене. Ово говорим из искуства, али ако се ти пријатељи 

стварно окрену против тебе онда ти никад нису ни били прави. На неки начин то је и 

добро јер сазнаш коме је стало до тебе. Људи не могу да ћуте заувек. У једном тренутку 

само ће рећи све што мисле не обраћајући пажњу на последице. Мени се управо то и 

десило. Ја не волим када ми људи не говоре своје мишљење или када неког ћутљивог 

пријатеља питам шта хоће да радимо, а он само каже „свеједно ми је“, и настави да ћути. 

Кад ми неко не говори своје мишљење осећам се непријатно јер не знам да ли радим 

нешто што тој особи смета јер, иако ми је пријатељ, ја бих се трудио да то не радим. Други 

разлог зашто људи ћуте је да их нико не би осуђивао. На пример, у школи неки не говоре 

да им градиво није јасно да други не би мислили да су глупи. У ранијим временима скоро 

нико није исказивао своје мишљење. То је више било из страха него било чега другог, јер 

нико није имао право гласа. Трећи разлог зашто људи ћуте је зато што су можда само 

стидљиви, али то је потпуно друга врста ћутања.  

 Можда у ћутању и јесте сигурност, али са ћутањем морамо да носимо и тежину 

онога што се крије у њему.  
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