
Давид Кнежевић, VIII-2 
ОШ „Доситеј Обрадовић“, Опово 

 „Галеб Џонатан Ливингстон“, Ричард Бах 

Машта и стварност су нераздвојни појмови који прате човека током целог живота. 
Верујем да је машта највредније што човек има, то је његов интерес и смисао живота. Машта 
утиче на судбину, ако се потрудимо да је остваримо.  

Тему маште износи амерички писац Ричард Бах и свом делу „Галеб Џонатан 
Ливингстон“. Главни лик, галеб по имену Џонатан, суочава се са суровим реалистима свог 
јата. Свакодневно бити „галеб“ - чини му се досадним и бесмисленим. Није схватао зашто 
његова родбина користи крила само да би летела од места до места у потрази за храном. 
Машта Џонатана је да постигне врхунац летачких вештина, али јато га није подржало у 
његовим тежњама ка савршенству, сматрајући то бескорисном фантазијом и на крају је био 
отеран из јата. Џонатан остаје сам. Обузимају га сумње: „Ја сам само галеб, као и сви други 
галебови, и летећу као они...“ Али Ливингстон није одустао, успео је да савлада своју 
унутрашњу муку. Наставио је да учи из дана у дан, побољшавајући своје летачке вештине и 
постижући невиђене резултате. Кренувши на обуку код мудрог наставника Чијанга, научио је 
да се креће на било којој удаљености брзином мисли. Ливингстон је схватио да истинско „ја“ 
није ограничено физичким телом и да постоји истовремено свуда и увек. Џонатан касније 
рече: „Да би савладали себе, морамо научити да не видимо границе, треба одгурнути се од 
земље, поносно раширити крила и полетети ка олуји авантура"...  

Дивим се Џонатановој храбрости, упорности и вери. Он је за мене пример. Нека ме 
осуде, нека се спотакнем и паднем, следићу своје срце и радићу оно што други страхују чак да 
замисле. Мислим да је баш то Ричард Бах желео да пренесе у свом дивном делу. Имати машту 
значи имати животни циљ, а остварити машту значи испунити живот. Не треба се задржавати 
на проблемима који се појављују, на мишљењима људи који те не разумеју. Да бисте летели, 
потребни су вам само снага мисли и вера у себе. Не оклевајте ни минут, вреди покушати, 
будите човек-парадокс, будите попут Џонатана Ливингстона! 
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