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ПРЕДРАГ ПИПЕР

У СПОМЕН НА АКАДЕМИКА ВЛАДЕТУ ЈЕРОТИЋА
(2. август 1924 – 4. септембар 2018)

Многобројни пријатељи и поштоваоци академика Владете Јеро-
тића 6. септембра су се с тугом опростили од човека који је у већем делу 
свог земног живота уживао углед живе установе, чији је лик и глас свако 
лако препознавао, којег су људи радо слушали, његове књиге читали, на 
његова предавања хрлили, његове мисли цитирали, о њему разговарали, 
а понекад и расправљали о томе што је говорио и писао.

У Србији готово да нема човека којем име академика Владете 
Јеротића није добро познато, у чију кућу он није ушао било књигом, 
било сликом и говором, било помињањем, који се није замислио о не-
чему што је Владета Јеротић рекао, ко није покушао да следи неку 
његову препоруку или савет.

У овом свету све више окорелом и огрезлом у материјалним вред-
ностима, у свету жељном и жедном духовности, Владета Јеротић је био 
жив и веома убедљив пример да духовност мора да буде свеприсутна и 
изван цркве, свуда где жива душа жуди за смислом и вапи за Богом, и то 
не да духовно животари него да узраста, да се у том узрастању обожава, 
да, макар и људски несигурно, ипак иде путем неовдашње светлости, 
наилазећи повремено и на замке искушења, али не одустајући од најви-
шег циља којим се тај пут осветљава и осмишљава. 

Својим примером Владета Јеротић је небројено пута потврђивао 
да се вера у Исуса христа Сина Божјег исповеда и изван Цркве – било 
где, свакога дана и свакога часа, пред свима – на телевизији, на радију, 
за говорницом, и у салама пуним слушалаца, на гробљу, и у разговору 
у четири ока, као и када човек остане насамо „с христом нетремице”, 
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како је то рекао један од најближих пријатеља Владете Јеротића пок. 
академик Миодраг Павловић. 

У широком видокругу интересовања Владете Јеротића били су  
психијатрија, психотерапија, психологија, књижевност, култура, фило-
зофија, теологија, музика, сликарство..., поред многих других области, 
– као и граничне области међу њима. Можда би се сва интересовања 
Владете Јеротића, и угао под којим је посматрао оно о чему је говорио и 
писао, најближе могла означити речју антропологија, а можда не треба 
ни покушавати да се његово дело једнозначно и кратко одреди.

Књиге и живе речи Владете Јеротића обиловали су саветима 
како живети у складу са собом, са другима и са Оним с који је одувек 
и заувек извор свакога склада.

А постизања склада нема без стрпљивости и трпељивости. Вла-
дета Јеротић је умео да врло мирно саслуша и мишљења која није де-
лио и једнако стрпљиво да излаже своје погледе на разна питања, чак 
покушавајући понекад да приближи у неким битним елементима тако 
удаљена учења као што је православно хришћанско учење и Јунгово 
учење, или поједини аспекти неких других религија. 

Читајући пре четири деценије једну Јеротићеву уљудну полеми-
ку са филозофом Чедомилом Вељачићем, питао сам се шта тог бу-
дисту на Цејлону тера да у нашем књижевном часопису у наставцима 
расправља о неким филозофско-богословским питањима уместо да се 
тамо погрузи у оно у шта верује или да тражи оно што је боље, запра-
во оно што је једино исправно. Слично томе неко би се могао запи-
тати шта је за академика Владету Јеротића био мотив да и у високим 
годинама тако често буде с нама на тако много начина и места. Прет-
постављам да  је, поред осталог, осећао да је баш такав потребан – да 
подстиче људе на духовно напредовање, подстичући најбоље у њима 
на начин који је он видео као најбољи. Ако је само једном човеку по-
могао да приђе вери, учинио је много, а помогао је многима. 

У тренуцима када се с неким растајемо у земном животу, обично 
у мисли навиру, пре свега, две речи – сећање и захвалност. И о једном 
и о другом Владета Јеротић је радо, често и убедљиво говорио.

По Исидори Секулић сваки човек заувек стоји на стубу свог 
сећања као Св. Симеон Столпник и расте заједно с тим стубом, а то 
би се могло рећи и за сваки народ. Без памћења нема идентитета, као 
свести о личном или националном континуитету, а без идентитета 
нема ни човека ни народа. 
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Људи у високим годинама, па још када су живели и живе у стал-
ном интелектуалном додиру са другима и са књигама, обично су вели-
ке памтише. Имају шта да питају и имају шта да одговоре. Владета Је-
ротић је, одговарајући на многа питања својих саговорника, с лакоћом 
успевао да споји у једном одговору више ужих одговора истовремено 
спајајући, једнако природно, своја широка знања о људима, догађаји-
ма, процесима и појавама, са својом, за наше време ретким степеном 
индивидуације, са животним искуством и, једноставно, са мудрошћу.

Владета Јеротић је подсећао да уз памћење увек иде заборављање. 
Могло би се рећи да је вечито „пиши-бриши“ као неки ритам корака 
којим човечанство иде кроз историју, мада је због нечега то корачање 
несигурно и неравномерно, пре као посртање него као правилан ход.  

Заборављати је неморално јер је то наличје незахвалности, 
подсећао је Владета Јеротић на речи Ота Вајнингера. А ако су се мно-
ги нараштаји заборавом или полузаборавом огрешили о претходна 
поколења, можда није необично што сваки нови нараштај мора кле-
цајући да носи своје тешко бреме. Потврду опште незахвалности и 
заборавности свако од нас, нажалост, може, бар мало, наћи у себи.  
Неки се, опет, боје захвалности као тешке обавезе па на њу радије за-
борављају. Да ли је и то део онога што је Владета Јеротић видео када 
је рекао „сваки човек има једну или више слепих мрља у себи, и то за 
управо оне стране своје личности које су битне за личност, а које он 
управо не жели да опази и прихвати као део себе“?

Ако чињењем доброга враћамо дуг онима који су нама добро 
учинили и ако је то чин љубави, који се често ускраћује, онда треба 
широко отвореног ума примити велико упозорење Владете Јеротића 
да, како је казао, „није претерано сматрати да је највећа несрећа за 
људе и ову планету на којој живе – каткад потпуна, каткад делимична 
неспособност једног великог броја људи да воле. Исто тако не изгледа 
ми нимало претерана мисао да се читаво човечанство и земља под 
њим одржавају пре свега захваљујући оним малобројним људима који 
су у стању да воле“. 

Да ли су то они врло малобројни велики молитвеници за које 
се верује да ће својим молитвама спасти свет, или постоје ипак и ми-
лијарде добрих, малих, за јавност такође скоро невидљивих људи, на 
чијој доброти и љубави стоји свет? Колико смо се у свом „приближа-
вању Богу“ (што је наслов једне од последњих књиге Владете Јеро-
тића) одмакли од почетка тежећи свету где нико није заборављен и где 
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ништа није заборављено. Колико памтимо умом, а колико срцем, а ко-
лико, нажалост, злопамтимо умом или срцем, и колико смо још далеко 
од оних који су мудри као змије, а безазлени као голубови, о чему је 
Владета Јеротић често говорио, дајући убедљиво тумачење блажено-
почившег патријарха Павла да слепа доброта води у глупост, а хладно 
умовање у злочин, јер све мора бити у равнотежи. 

Владета Јеротић је владао разговором као врхунски уметник ин-
струментом. У томе се вероватно не испољава само његово професио-
нално искуство психотерапеута, којем је реч главно средство дијаг-
ностиковања и лечења, него и деценијама брушена вештина вођења 
лепог и богатог разговора, и то не само са пријатељима и људима 
сродних погледа него и са онима који су знатно другачији. 

Живот Владете Јеротића је и сâм по себи био пример сталног 
духовног узрастања, разуме се, не увек праволинијског, које је поче-
ло, како је он говорио, у периоду сазревања личности, процес превла-
давања у себи онога што свако од нас бар мало носи, превладавања 
трагова старог и паганског, процес прерастања побожности у рели-
гиозност, непрекидног ширења унутрашњег простора – за живот по 
Јеванђељу, како је то видео, схватао и тумачио Владета Јеротић. 

Растали смо се од академика Владете Јеротића у чврстом уверењу 
да он остаје у нашем трајном памћењу, стекавши захвалност многих за 
све добро што је учинио, и пожелели му мир вечни и Царство Небеско.  

Нека је вечан спомен академику Владети Јеротићу.




