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"Ко је данас здрав, тај није нормалан", рекао је глумац Милан Лане Гутовић гостујући у
емисији "Здрави са др Катарином Бајец", а онда дао своју дијагнозу нашег менталитета и
наше актуелне стварности.

  

  

Глумац Милан Лане Гутовић био је гост др Катарине Бајец. Причао је о здрављу мозга и
здрављу срца, али и наталитету, коронавирусу, казнама и батинама, Шојићу, Вучићу,
струци, Yоутубеу, изолацији, хумору…

  

“Чеслав Милош је убацио термин кетман, за људе који се прилагођавају условима. То се
све наравно догађа у условима који су нама блиски, дакле у условима велике нужда. И
наравно, тада се човек прилагођава најгорем. Ми као Словени смо склони
импровизацијама и у тим импровизацијама смо ненадмашни. А наш народ има једну
ознаку која га, по мени, чини интелигентним, а то је духовитост. У том очајном стању,
шах-мат позицији, у којој је наш народ често, његов излаз је духовитост. Ми каналишемо
наш очај у духовитости. На тај начин победимо”, истиче Гутовић.
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На питање да ли у томе увек разумемо шта се дешава, каже: “Ту већ клецамо с
интелигенцијом.”

  

“Ми се драпамо по неким местима која нас не сврбе. Не можемо да утврдимо тачно шта
нас сврби. Тако уместо да променимо Владу, или да избацимо неког идиота који је на
власти, ми се тучемо међу собом.”

  

Ипак, у наставку је појаснио да “народ ни за шта није крив, народ је увек у трпном стан”,
а актуелну ситуацију пореди са септичком јамом.

  

“Где има више услова за анаеробне бактерије и све остало од септичке јаме? Ако
бактерије, паразити изађу у неки други простор – угинуће или ће их одмах очистити.
Само у септичкој јами то се развија као у свом природном окружењу. Тако је и Шојић у
овим условима у свом природном окружењу”, објаснио је, упитан да направи паралелу
између свог јунака и актуелних политичара.

  

Ни о струци нема много речи, каже код њега “хипноза није успела”.

  

“Мени делују тако трапаво, тако тупаво, тако бесмислено… Нјихов процес заштите
становништва од вируса се сломи пред једним усраним изборима”, истиче Гутовић и
констатује да свет и ми немамо много заједничких тачака.

  

Признаје да му је тешко да “ове фантастичне социјалне промене и све што се догађа
прихвати као нормалан след догађаја”, али примећује да су данас и “тротинети постали
електрични, брзи, тако да се тај точак времена убрзао”. А на путу у будућност предвиђа
Србији још доста рупа. Како је појаснио, не можемо да избегнемо упадање у рупе,
можемо само да се потрудимо да оне буду не буду превише дубоке.

  

“Рупе су пред нама, то је извесна ствар. Налазимо се на месту које је грубо и ружно за
живот, незгодно. Ми смо пуни преломних тренутака. Нама искуство не служи ничему.
наша искуства служе другима.”
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“Заљубљеност је психоза”

  

Лане Гутовић је доста причао о мозгу, али се дотакао и питања срца. “У Библији се
стално говори о љубави и то тупљење на тему љубави је нарочито заступљено у поезији.
То је централни мотив. Међутим, један од психијатара, пре неколико деценија, на
конгресу у Нјујорку, изнео је тезу да је заљубљеност психоза. Лјуди се када су
заљубљену самоубијају, па убијају партнера, па се заједно самоубијају, па убијају неког
трећег… Значи, то су психотична стања у којима човек не контролише своја поступања.
Кад говорим о љубави, ја не говорим о заљубљености, већ само о наклоности. Значи,
трајној вредности.”

  

(Нова С) 
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