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У СПО МЕН НА ТЕ ЛЕ ГРАМ
28. ја ну а ра 2006. го ди не „Ве стерн ју ни он“ по слао је

 по след њи те ле грам у Аме ри ку.

Из но ви на.

От крив ши пр ви прак тич ну при ме ну стру је, те ле граф је по стао отац пред у зи мљи-
вог XIX ве ка. Ре гу ли сао је ње гов же ле знич ки са о бра ћај, уло ге на бер зи и по ме ра ње 
вој них тру па. Аме ри кан ци су чак и Аља ску ку пи ли од Ру си је ка ко би кроз Бе рин гов 
мо ре уз ус по ста ви ли те ле граф ску ве зу са Ази јом.

Још је ва жни је то што је тек те ле граф от крио истин ску вред ност ре чи и, сма тра ју-
ћи по пут Че хо ва да је са же тост се стра та лен та, на у чио је да за ра ђу је на го во ру ко ји 
пре ње га ни је имао ни ка кву вред ност. За еко но ми ју је из ми слио уни вер зал ни је зик, 
на лик на нот ну пи сме ност – еспе ран то на ше ци ви ли за ци је. Бли зак су во пар ној ки плин-
гов ској по е зи ји, те ле граф ски јамб цр ти ца и та ча ка по мо гао је да се опе ва ју (а не са мо 
ство ре) те шка ин ду стри ја и свет ске им пе ри је. По бе де пра де да, као што је уо би ча је но, 
пре тво ри ле су се у кле тву пра у ну ка, али те ле граф не пре ко ре ва ју нај че шће због ње-
го вог гре ха, већ због на ше суд би не.

Те ле гра ми ће умре ти нео пла ка ни јер смо их се од у век пла ши ли; па пре че сто су 
са оп шта ва ли вест о смр ти. По сле „са хра не“ Пр вог свет ског, „Ве стерн ју ни он“ је, на сто-
је ћи да ис пра ви смр то но сну ре пу та ци ју, из у мео „му зич ке те ле гра ме“, али ни ка кав 
со пран ни је био у ста њу да при гу ши до бо ше суд би не. За пра во, Са мју ел Мор зе се и 
ба вио про на ла ском тре ну тач не ве зе јер је вест о смр ти ње го ве два де сет пе то го ди шње 
же не две не де ље пу то ва ла до удов ца ко ји још ни шта ни је слу тио.

Од та да, те ле грам нам је вер но, до на ме тљи во сти, слу жио као ве сник, или, што је 
исто, али на грч ком – као ан ђео. Не при ка зу ју их тек та ко са кри ли ма (код Ђо та, исти-
на, су сре ће мо ан ђе ле и на мла зни по гон, као што је „Ка ћу ша“). Не во ља је у то ме што 
чак и ка да ан ђе ли (и те ле гра ми) до но се до бру вест, они у жи вот уно се дра ма тич ну 
по мет њу; при се ти мо се при че о де ви Ма ри ји. 

Још је го ре ка да те ле грам слу жи као ан ђео смр ти. У тој уло зи он не са мо да је не-
љу ба зан, већ је и бе сми слен. То је упра во онај слу чај ка да не мо жеш ни шта да ис пра-
виш, а не маш ни раз ло га за жур бом. Не мо гу ће је по мо ћи не са мо мр тви ма, већ и 
жи ви ма. По ве ра ва ју ћи те ле гра фу не во љу, уза луд жу ри мо да по де ли мо ту гу, јер арит-
ме ти ка осе ћа ња устро је на је та ко да се де ље њем умно жа ва са мо ра дост. 

А ипак, те ле граф твр до гла во пре фе ри ра ло ше ве сти у од но су на до бре. За то се, 
по слав ши са мо је дан те ле грам то ком жи во та, по но сим ти ме што је ње гов узрок би ла 
свад ба, а не са хра на. Ма да, и то ка ко се узме. Су шти на је у то ме да се уда ва ла де вој ка 
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ко ја је мо ју пр ву љу бав за ме ни ла за сво ју исто риј ску до мо ви ну. Узев ши у об зир на ци-
о нал не окол но сти и сту дент ско си ро ма штво, огра ни чио сам се на јед ну реч, по це ни 
и зна че њу рав ну фла ши „Со вјет ског шам пањ ца“: „МА ЗЕЛ ТОВ“. У ри шкој по шти те ле грам 
су схва ти ли као ши фро ва ну вер зи ју Про то ко ла си он ских му дра ца и без при го во ра га 
по сла ли где тре ба, јер од Изра е ла ни шта дру го ни су ни оче ки ва ли.

За пра во, сва ки те ле грам је та јан ствен. У на ди да ин тер пунк ци ја мо же да из бег не 
за го нет ност (КА ЗНИ ТИ НИ КА КО ПО МИ ЛО ВА ТИ), те ле граф је увео оби чај да зна ке при-
ка зу је сло ви ма. Тач ка се, на при мер, на свим је зи ци ма пре но си реч ју „СТОП“. Али то 
са мо по ја ча ва при род ну ре чи тост, свој стве ну те ле гра му. Кли но пис ко ји не зна за ве-
ли ка сло ва и су ви шне ре чи под се ћа на ком би но ва ни стил три јум фал них ка пи ја и 
гроб них пло ча.

Ме ђу тим, иста та ла пи дар ност ко ја до ча ра ва ве ли чан стве ну озбиљ ност ства ра и 
ху мор: крат ко је већ сме шно. Стру жу ћи го вор, по пут олов ке по ло мље ног ср ца, ла ко-
ни зам је и исто ри ју ус пео да све де на анег до ту. Ка рак те ри стич но је да су од Спар та-
на ца оста ле са ме до сет ке, на лик на те ле гра ме: „НА ШТИ ТУ ИЛИ СА ШТИ ТОМ.“

Ни је ми жао те ле гра ма, јер је ње гов по сао пре у зео до стој ни след бе ник. Иа ко је 
елек трон ска по шта бо га ти ја и јеф ти ни ја од те ле гра ма, њој при ли чи ње го ва су здр жа-
ност, ко ја и елек трон ско пи смо под сти че да се огра ни чи на нео п ход ну ин фор ма ци ју 
и по треб ну ша лу. Тај час сти ла је, по свој при ли ци, нај ва жни је на след ство те ле гра ма.

Нај бо љи су про на шли у Бе ке то вом ар хи ву. За свој ро ђен дан пи сац је при мио че-
стит ку од из ве сног Жор жа Го доа: „ОПРО СТИ ТЕ ШТО СТЕ МЕ МО РА ЛИ ЧЕ КА ТИ.“

(Са руског превела Мелина Панаотовић)


